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BIDRAG TIL KUNDSKAB OM 

RØDGRANENS VÆKSTFORHOLD I 
MIDTJYDSK HEDEBUND. 

Ved 

P. E. MÜLLER, K. RØRDAM, JOHS. HELMS, E. H. WØLDIKE. 

/. Indledning. 
f lødgranen er og vil i den overskuelige Fremtid vedblive 

at være Hovedtræet i Skovanlæggene i de midt- og vestjydske 
Hedeegne. 

At man har tildelt den denne Plads er ikke Resultatet af 
et Valg, der er truffet under Paavirkning af plantegeografiske 
Iagttagelser over dette Træs naturlige Forekomst eller som Følge 
af skovkulturelle Erfaringer andensteds fra. Rødgranen er 
kommen til at spille Hovedrollen i de jydske Hedeskove, fordi 
det er den, der af alle de Træarter, som anvendtes i Statens 
første Forsøg paa Skovanlæg i de nævnte Egne i Slutningen af 
det 18de og Begyndelsen af det 19de Aarhundrede, bedst har 
formaaet at udnytte Hedernes fattige Jordbund, at udholde disse 
Egnes umilde Klima og at modstaa de Naturonder, hvis Magt 
over Træarten synes at staa i Forbindelse med Voksestedets 
Beskaffenhed. 

De skovløse Heder i Midt- og Vestjylland har, saa vidt vor 
Kundskab rækker, aldrig baaret Granskov, siden den sidste 
store Isbelægning af det Areal, som Danmark udgør, trak sig 
tilbage, og Jordbunden efter en Tundravegetation blev beboelig 
for de indvandrende Skovtræer. Fra et plantegeografisk Stand
punkt betragtet maa det derfor vække Forundring, at dette 
mellem- og nordeuropæiske Bjærgtræ, som først i østligere og 
nordligere Egne i større Udstrækning træder ned i Slettelandene, 
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netop er blevet det, som er blevet Hovedtræet i Vestjylland, 
saa meget mere som det paa sine naturlige Voksesteder alminde
ligvis forekommer paa Jorder, der er frugtbarere end den jyd-
ske Hedebund. Det vækker derfor ogsaa ofte Forundring blandt 
fremmede Forstmænd, at netop dette Træ er blevet Hovedtræet 
i vore Hedeskove. 

Rødgranen er saaledes baade vegetationshistorisk og plante
geografisk et nyt Træ i de jydske Heder. For Skovdyrkeren 
betyder dette, at han mangler det Materiale til Studier over sit 
Kulturtræs Udvikling paa forskellige Lokaliteter og under for
skellige ydre Forhold, som Landets oprindelige Skovvegetation 
yder ham til Kundskab om de til denne hørende og naturligt 
forekommende Træer. Næsten al Kendskab til Rødgranen som 
Skovtræ i Hederne maa tilvejebringes i selve de kunstige Anlæg, 
og de jydske Hedeplantningers Historie viser da ogsaa, hvor 
mange Lærepenge der har maattet gives, fordi vor Indsigt i 
Rødgranskoves Frembringelse i Hederne maatte erhverves under 
selve Arbejdet. 

Nu dækker de Anlæg, i hvilke Rødgranen vil blive Hoved
træet, Kvadratmile af Jyllands Heder, og store Kapitaler er sat 
ind paa disse Arbejder. Studier over Rødgranen som vestjydsk 
Hedetræ faar derfor, foruden deres selvfølgelige forstlige og natur
historiske Interesse, en stor økonomisk Betydning. Man bør 
forsøge at skaffe de praktiske Erhvervsinteresser, som Hede
skovene nu lægger Beslag paa, saa megen Støtte af Forskningen, 
som denne formaar at yde. 

Bestræbelserne for at forøge vor Kundskab til og Erfaring 
i Grandyrkning paa Hederne har i den sidste Menneskealder 
især samlet sig om at overvinde de ofte store Kulturvanske
ligheder, som Granens Dyrkning i disse Egne frembyder. Meget 
tyder paa, at man nærmer sig det Øjeblik, da disse Vanske
ligheder kan betragtes som besejrede, og at vi i det væsentlige 
kender deres Natur; men mange andre Spørgsmaal af økonomisk 
Betydning staar endnu hen uden noget Forsøg paa deres Be
svarelse. 

Hertil hører først og fremmest det, om al Jydsk Hedebund, 
paa hvilken man kunde overvinde Vanskelighederne ved at 
frembringe en god og sluttet Grankultur, er tilstrækkelig frugt
bar til at kunne udvikle disse Kulturer til en økonomisk talt 
lønnende Granskovdrift. Den, der er fortrolig med den jydske 
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Hede, ved, at det ensformige Lyngdække, selv hvor det er led
saget af Blysand og allignende Dannelser, dækker over forholds
vis meget forskellig Bund, og i Litteraturen findes allerede 
Forsøg paa at vise saadanne Forskelligheder ad rationel Vej1). 
Men hvorledes Granen gennem sin Vækst og Udvikling reagerer 
for saadanne Forskelligheder, derom vides intet, trods dette 
Spørgsmaals økonomiske Interesse. Ved Betragtning af det 
praktiske Arbejde for Hedernes Tilplantning bliver der ofte 
Grund til at rejse det Spørgsmaal, om der ikke dyrkes Gran 
paa mange Arealer, hvor Jordbunden er saa mager, at Gran
skovens Frembringelse ikke bliver økonomisk forsvarlig. At 
søge dette Spørgsmaal belyst synes derfor et af de Omraader, 
paa hvilke en med videnskabelig Bistand foretagen Undersøgelse 
vil kunne yde Hedeskovsdyrkningens Praksis en virksom Støtte. 

SCHÜTZES2) bekendte, men, saa vidt vides, i sin Art endnu 
enestaaende, Undersøgelser over Forholdet mellem Fyrrens Vækst 
og Jordbundens Indhold af mineralsk Plantenæring paa diluvial 
Sandbund omtrent af samme Art som den, af hvilken den jydske 
Hedebund almindeligvis bestaar, gav Haab om, at man vilde 
finde en udpræget Forskel paa Jordens kemiske Beskaffenhed 
paa saadanne jydske Hedelokaliteter, hvor Granen viser en frem
trædende Forskel i Væksten, og det laa nær at forsøge, om man 
ikke ved at følge en lignende Vej som SCHÜTZE kunde opnaa 
en brugbar Anvisning for Praksis. Der udkrævedes hertil, at 
man først søgte at finde en Række Hedebevoksninger af ube
stridelig og betydelig Forskellighed i Udvikling, saaledes at de 
kunde betegne typiske Vækstboniteter for Rødgranen, og at man 
derefter udførte en Række Analyser af Jordbunden paa disse 
Lokaliteter. 

Det er dog ikke uden nogen Betænkelighed, at man bør 
sætte et stort Arbejde ind paa en saadan Undersøgelse; thi 
Tilliden til Jordbundens Bonitering ved Hjælp af den kemiske 
Analyse er som bekendt ikke stor og har beredt Landbruget 
adskillig Skuffelse. Men dels SCHÜTZES Arbejde, dels den Be
tragtning, at man ved den her omhandlede Opgave vil bevæge 

*) C. F. A. TUXEN: Nogle Analyser af Jydsk Hedejord, 1876. (Tidsskr. f. 
Skovbr. Bd. I). 

2) SCHÜTZE: Beziehung zwischen chemischer Zusammensetzung und Er
tragsfähigkeit des Waldbodens (Zeitschr. f. Forst- und Jagdw. Bd. I , 1869, 
Bd. III, 1871). 

1* 
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sig mellem Minimumsstørrelser for Jordbundens Indhold af 
Plantenæring, gav Mod til at gøre Forsøget. Et Minimum af 
de uundværlige mineralske Plantenæringsstoffer for en Plante
arts Udvikling findes jo faktisk, det godtgør Plantefysiologien, 
og hvor Jordbunden er saa fattig, at den nærmer sig dette 
Minimum, maa man have Haab om at kunne finde det, især 
naar Jordbundens Oprindelse og mineralogiske Sammensætning 
paa de sammenlignede Lokaliteter er saa ensartet som den i 
Almindelighed anses for at være i de midt- og vestjydske Heder1). 
Skulde det ikke lykkes ad denne Vej at finde Udtryk for en 
Forbindelse mellem Granens Vækst og Jordbundens Frugtbarhed, 
vilde der dog altid være Mulighed for, at man under Arbejdets 
Gang kunde vinde andre Oplysninger af Interesse angaaende 
Granens Forhold til Hedebunden. 

For at begrænse Opgaven til det Spørgsmaal, som nærmest 
har Betydning for Hedeskovbrugets Praksis, kunde man vælge 
dels en Række Lokaliteter, paa hvilke Granens Udvikling og 
Vækst efter praktisk Skøn endnu kan kaldes økonomisk for
svarlig, dels en Række, i hvilken Granens Vækst er saa ringe, 
at Praksis maa anse det for utilraadeligt, derpaa at basere et 
økonomisk Skovbrug, og dels endelig — som en Art Kontrol 
for Samhørigheden af Trævækstens Beskaffenhed og Jordbundens 
Indhold af mineralsk Plantenæring, — en mellem disse to 
staaende Lokalitet, paa hvilken Trævæksten er ringere end 
den først nævnte, men bedre end den sidste. Materialet hertil 
maatte kunne findes i de nu 70—lOOaarige Statsplantager paa 
Viborg- og Feldborg Distrikter. 

Da man ikke kunde vente at skaffe Midler til Opstilling af 
fuldstændige Tilvækstoversigter for disse tre Vækstboniteter, og 
da det endog var meget tvivlsomt, om der kunde tilvejebringes 
paalideligt Materiale til saadanne i hver af de tre Klasser, 
maatte man vælge et lettere tilgængeligt, brugbart Kriterium for 
hver Bonitets Granvækst, og hertil synes Højden paa Bevoks
ningernes Hovedbestand det paalideligste og lettest over
kommelige. 

Det er, saa vidt vides, FRANZ BAUR2) , der ved Bearbejdelsen 
af det württembergske Forsøgsvæsens Materiale af Granprøve-

x) Jfr. E. RAMANN: Bodenkunde, Aufl. II, Berlin, 1905, S. 204. 
s) F. BAUR: Die Fichte in Bezug auf Ertrag, Zuwachs u. Form. Berlin, 1877. 
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flader først har nærmere begrundet den Sætning, at Højden paa 
Bevoksningernes Hovedbestand — en ensartet Behandling selv
følgelig forudsat — er ligefrem proportional med Bevoksningernes 
Masse og derfor det lettest anvendelige Grundlag for Be
stemmelsen af Lokalitetens Frugtbarhed for den paagældende 
Træart, dens Bonitet. Omtrent samtidig kom MAX KUNZE, der be
handlede det sachsiske Forsøgsvæsens Undersøgelser, til samme 
Resultat1). Der er vel senere, ogsaa af det tyske Forsøgs
væsen, anvendt Bevoksningernes Masse som Boniteringskriterium; 
men Vanskelighederne ved at benytte Massen paa denne Maade 
har vundet mere og mere Forstaaelse, og ved de nye og fortrin
lige Tilvækstuudersøgelser, der er udarbejdede af FLURY2) for 
det schweiziske Forsøgsvæsen, er atter Bonitering efter Hoved
bestandens Højdevækst bleven gennemført og dens Berettigelse 
paany og overbevisende begrundet. 

De tre ovenfor nævnte Vækstboniteter for Rødgran i Hederne 
vil derfor kunne betegnes ved Hovedbestandens Højdevækst, og 
for at udfinde denne maatte det anses for sikrest, ikke at 
sammenstille den af Højder paa Bevoksninger i forskellige Aldre, 
men at udmaale den af et saa stort Antal Stammeanalyser af 
passende valgte Modeltræer paa hver Lokalitets ældre Be
voksninger, som der med den til Arbejdet givne Bevilling og 
den til Raadighed staaende Arbejdskraft kunde overkommes. 

Undersøgelserne af Jordbunden paa de tre forskellige Loka
liteter, hvis Evne til at bringe Granskoven til Udvikling i højere 
Alder man vilde søge at bestemme, burde næppe foretages ved 
Analyse af de øverste Jordlag, der omfatter Moren, Blysandet 
og Alen. De sidste 30—40 Aars praktiske Erfaring og teoretiske 
Undersøgelse fra Hederne godtgør med uigendrivelig Sikkerhed, 
at det øverste Jordlag er undergaaet saadanne Forandringer 
under Paavirkning af fysiske og biologiske Faktorer, at det 
som Kulturbund er af ganske særlig Beskaffenhed, for en stor 
Del uafhængig af de underliggende Lags mineralogiske Sammen
sætning, og at der kun behøves en forholdsvis ringe Paavirkning 
af disse Faktorer for ganske at forandre det øverste Jordlags 
Karakter som Kulturbund for Skovdyrkning. Naar nogle faa 

J) MAX KUNZE: Beiträge zur Kenntniss des Ertrages der Fichte auf normal 
bestockten Flächen (Suppl. z. Tharander forsti. Jahrb., I, 1878) S. 2, 4, 

2) PHILIPP FLURY: Ertragstafeln f. d. Fichte u. Buche der Schweiz (Mitt. 
d. schw. Centralanstalt f. d. forsti. Versuchsw., Zürich 1907). 
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Aars Afgrøde af Landbrugsplanter kan omdanne en Hede
strækning fra en meget ugunstig Jordbund for Grankulturens 
Udvikling til en Bund, i hvilken Granen, selv uden Gødnings-
tilskud, vokser livligt og uden Standsning, saa at man derved 
kan forringe det Antal Aar, som Træet bruger i Hederne til 
Træsamfundets endelige Dannelse ved Kulturens Slutning, med 
10—20 Aar, saa maa man antage, at Granens senere Udvikling 
i Hederne rimeligvis har meget lidt at gøre med disse øverste 
Jordlags Indhold af mineralsk Plantenæring. En Undersøgelse 
af Jordbunden for at finde dennes Evne til at fremme den 
sluttede Granskovs Udvikling maa derfor rettes imod dybere 
liggende Lag, der dels i det store og hele maa anses for Moder
lagene til Overfladen, dels maa indeholde det Reservoir af 
Næringsstoffer, som den ældre Skov maa øse af, naar Over
fladens yderst fattige, udvadskede og omdannede Lag er udtømte. 
Man bør m. a. O. skelne mellem en Overfladebonitet, der væsent
ligst har Betydning for Kulturernes Udvikling, og en Grund
bonitet, der især giver sig Udslag i den sluttede Skovs Vækst 
og Karakter. 

Et Forsøg paa ad kemisk Vej at bestemme Forskellen paa 
Jordbundens Frugtbarhed paa de tre foran omhandlede, ved 
Granskovens Vækst betegnede Bonitetsklasser maa derfor rettes 
imod de Lag, der enten aldeles ikke eller kun i ringe Grad er 
omdannede under Paavirkning af Overfladens fysiske og bio
logiske Kræfter, men af hvilke dog den ældre Skov kan søge 
sin Næring. Materialet til den kemiske Analyse bør derfor 
formentlig søges i Undergrundens øverste Lag, der vel har 
været undergivet Forvitring, men ikke er blevet draget ind 
med i Overfladens Omdannelse. 

Disse Anskuelser har dannet Udgangspunktet for efter-
staaende Undersøgelse og været Grundlaget for dens Plan. 

Angaaende Arbejdets Historie skal for øvrigt kort anføres 
følgende: 

MULLER, HELMS og WØLDIKE indsendte i Marts 1905 paa 
den førstes Foranledning og efter at have modtaget Tilsagn om 
Professor Dr. RØRDAMS Bistand Forslag om Arbejdet til Forsøgs
væsenet; dette anbefalede Ministeriet at yde den fornødne Be
villing, som derefter stilledes til Raadighed. 

Arbejdsplanens Detail udarbejdedes derpaa ved Forhandling 
mellem de tre først nævnte, og Arbejdet er blevet saaledes fordelt: 
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De to Distriktsbestyrere for de gamle Statsplantager, som 
har leveret Undersøgelsesmaterialet, WØLDIKE og HELMS, ud
valgte de Bevoksninger, der maatte antages at svare til de tre 
Vækstboniteter, der skulde undersøges, og Valget blev senere 
gennemgaaet af MÜLLER, der saaledes med de to Kolleger deler 
Medansvaret for denne Del af Arbejdet. 

Prøvefladernes Afsættelse, Udtagning af Modeltræerne og 
Stammeanalyserne udførtes af Hr. Forstkandidat, nu Skovrider 
P. H. LASSEN under de tre ledende Forsimænds Anvisning og 
Tilsyn. MÜLLER foretog derpaa Beskrivelsen af Jordbunds-
profilerne og Udtagning af Jordprøverne, som straks sendtes 
til Landbohøjskolen, hvor selve Analyserne udførtes af 
RØRDAM. 

Materialets Bearbejdelse og Fremstilling af de udførte Under
søgelsers Resultater i nærværende Afhandling er bleven saaledes 
fordelt, at Afsnit 

IV skyldes MÜLLER, HELMS og WØLDIKE med førstnævnte 
som Affatter, 

III er skrevet af HELMS, der ogsaa har foretaget de til Grund 
liggende Undersøgelser, 

VI indeholder det af RØRDAM udførte Arbejde, og Frem
stillingen er affattet af ham, 

I, II, V, VII—X skyldes MÜLLER. 

Endvidere er der ydet Bistand til Undersøgelserne af for
skellige Specialforskere, hvis Navne er nævnte paa de paa
gældende Steder. 

II. Topografi. 

Undersøgelsesmaterialet af den bedste og mellemste Bonitets-
klasse udvalgtes blandt Bevoksningerne i Stendalgaards og Ulve
dals Plantager, begge paa Viborg Distrikt i Viborg Amt, og for 
den ringeste Bonitets Vedkommende i den ældre Del af Nordre-
Feldborg Plantage paa Feldborg Distrikt i Ringkøbing Amt. 

Geologiske Forhold. — »Danmarks geologiske Undersøgelse« 
har endnu ikke udstrakt sine Arbejder til denne Del af Jylland; 
den er derfor kun lidet gennemforsket i geologisk Henseende, 
men vægtige Bidrag til Belysning af disse Egnes Overflade-
dannelser findes dog i E. DALGAS'S forskellige Skrifter om de 



8 I«] 

jydske Heder1), endvidere i Generalstabens fortrinlige Kort og 
i nyere geologiske Arbejder, især af N. V. USSING2). 

DALGAS angiver (Geogr. Bill. 1870 S. 15), at Plantagerne ved 
Stendalgaard ligger »lige paa Grænsen mellem Rullestenssand-
»bæltet og det Parti af Sandfladerne, som kaldes Alheden«, og 
hans Oversigtskort viser, at Feldborg Plantage ligger paa Hede
fladen. »Paa hans Arbejder hviler alle senere Fremstillinger af 
»Hedesletternes Geologi og Geografi« (USSING, Hedesletter S. 123); 
men DALGAS'S ovenfor anførte korte Paavisning af vore to Hoved
lokaliteters geologiske Forhold er senere blevet meget væsentligt 
uddybet ved USSINGS Arbejder. 

Denne Forfatter har i Afhandlingen »Om Jyllands Hede
sletter« givet et Oversigtskort over Karup Hedeslette, af hvilket 
her med Forfatterens Tilladelse meddeles et Udsnit (Fig. 1). Dette 
Kort angiver nærmere de geologiske Grænser for denne Dannelse, 
og derved erkender man, at Lokaliteterne for vore Undersøgelser 
over Granens Vækstforhold alle — dog en Prøveflade undtagen 
— ligger paa Karups Hedeslette efter USSINGS Begrænsning, idet 
Alheden udgør denne Slettes nordøstlige Del. Da Hedeslettens 
Dannelse herved bliver af Betydning for Forstaaelsen af Jord
bundsforholdene, skal vi kort rekapitulere USSINGS Teori, saa 
meget hellere som vore Lokaliteter paa Viborg Distrikt viser 
sig at ligge paa et særlig interessant Punkt. 

Under Istidens sidste Afsnit i denne Del af Landet3) havde 
Indlandsisen, der dækkede hele den nordlige og østlige Del af 
Jylland, en længere »Opholdslinie« som vist paa Kortet, under 
hvilken de vældige Masser af Morænemateriale aflejredes, som 
danner de store Højdepartier mellem Sebstrup og Dollerup; 
noget nord for denne By bøjede Isranden mod Vest og Nord
vest til Vesterhavet. De store jydske Bakkeøer vest og sydvest 
for Karupsletten var derimod under Hedeslettens Dannelse fri 
for Indlandsisen; de er opstaaede under en tidligere, langt mere 
udbredt Nedisning, er derfor »de ældste Dele af Landet« (Danm. 

*) Se især Geographiske Billeder fra Heden, Kbhvn. 1867 og 1868, samlede 
i andet Oplag 1870. 

2) Især: Om Jyllands Hedesletter og Teorierne om deres Dannelse (Overs, 
o, d.kgl. danske Videnskab. Selskabs Forh. 1903, Nr. 2); Danmarks Geologi i almen
fatteligt Omrids, 1904 (Danm. geol. Unders. III R., Nr. 2). 

3) Jfr. Beskrivelse til geol. Kort ov. Danmark, A. JESSEN, Kortbladene Aal
borg og Nibe, 1905, S. 84 (Danm. geol. Unders. I R. Nr. 10). 



KARUP HEDESLETTE. 

LaruLsircekninae.r, ældre end Hedesletten/. 

LarttUtræhninqer, yngre end Hedesletten/. 

•wm^^ Terrasse brinker oa Eras Consskrænte r, 

HOjdektiruer netto Hedesletterne. 

V*^--**. Beliaaenhed, a.fJsra,ncUw under* HedesletternesDanrietlse 

"^^p-A formodet do. 

IfdjeUrne eranqioet i Fod.- Kurvernes Ækvidist. JO Fod = 3, li fleter. 

i I I I I t i I J 
~~T 73 /S lo km/. 

Fig. 1. En Del af Kortet til N. V. USSING: Om Jyllands Hedesletter, 1903. 
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Geol. S. 253) og er navnlig ældre end Hedesletterne. Karup-
Sletten begrænses saaledes mod Vest og Sydvest af denne ældre 
Dannelse. 

I den østlige Del af Israndens Opholdslinie havde den 
3 Hoved-» Gletscherporte« ved Dollerup, Moselund og Sebstrup, 
hvorfra vældige Smeltevandsfloder strømmede ud og aflejrede 
deres Materiale af Sand og Grus foran Isranden som en flad 
»Afiejringskegle«. »Ved Hjælp af Generalstabens nøjagtige Højde
skort overbevises man let om, at betydelige Strækninger af de 
»store Hedesletter er sammensatte af et større eller mindre An-
»tal delvis sammenflydende Aflejringskegler, som fra hver sit Top-
»punkt skraaner jævnt og langsomt ud til flere Sider« (D. G. 254). 
For Karup Hedeslettes Vedkommende ligger den nordligste af 
disse Aflejringskegler ved Dollerup. Dens »Toppunkt ligger 250 
»Fod1) over Havet, og fra det skraaner Hedesletten regelmæssig og 
»langsomt nedad mod Vest, Sydvest og Syd« (D. G. 255). Nær 
ved dette Toppunkt, hvor altsaa de største Masser af Gletscher
vandets Sand og Grus er aflejrede, ligger omtrent paa 220 Fods 
Kurven de Bevoksninger, der har afgivet Materiale til Bonitet 1; 
i noget større Afstand derfra, omtrent paa Kurve 200' findes 
vore Bevoksninger af Bonitet II , og i længere Afstand, hvor 
Aflejringskeglen er bleven meget fladere, omtrent paa Kurve 110', 
findes de Bevoksninger, som er henførte til III Bonitetsklasse. 

Ved Velvillie fra Professor USSING er vi blevne i Stand til 
at gengive Kopier (Fig. 2—3) af hans Originalkort i 1 : 100000 
og derpaa at indlægge de undersøgte Prøveflader. Det viser sig 
herved, at to saadanne er faldne inden for Isranden og altsaa 
findes paa Dannelser, der er geologisk forskellige fra den Jord
bund, paa hvilken de andre ligger. Den nordligste af disse er den 
af A. OPPERMANN i Det forstlige Forsøgsvæsen Bd. I nærmere be
skrevne faste Prøveflade N »paa god Hedebund«; den sydligste 
er en Prøveflade 4 i Afd. 14, der indgaar i denne Undersøgelse, 
og som har en Granvækst, der er væsentlig bedre end de andre 
af den Bonitetsklasse, til hvilken den er henført, hvortil vi skal 
komme tilbage senere. Tæt foran Isranden mellem Hedeslettens 
Kurve 220' og 230' falder de 3 andre Prøveflader af Bonitet I. 
De fire Prøveflader af Bonitet II ses at ligge mellem Kurverne 

J) Højdeangivelserne i denne Afhandling er overalt Fod, fordi de støttes 
til Generalstabskort, paa hvilke de ækvidistante Kurver er angivne i Fod. 



Fig. 2. Kort over Alheden efter N.V.UssiNG. Omtrent 1:100000. Den tykke, fulde 
Linie viser Israndens Beliggenhed under Hedeslettens Dannelse; Terrassebrinker 
og Erosionsskrænter samt Højdekurver betegnede som i Fig. 1. De undersøgte 
Prøvefladers Beliggenhed angivet ved X ; den nordøstligste N (se Teksten); syd
vest herfor de fire Prøveflader i Stendalgaards Plantage, længere mod Sydvest 

de fire i Ulvedal Plantage. 
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200' og 210', den østligste i, en vestligere paa Skraaningen af 
en paa dette Sted dog flad Erosionsdal, der har skaaret sig ned 
i Hedesletten, de to andre paa dennes Plateau. 

Mindre klar er Terrainets Dannelse i Nordre Feldborg, 
hvor Prøvefladerne af Bonitet III er beliggende, og som er gen
givet paa hosstaaende Kort, der ligeledes er en Kopi af USSINGS 

Originalkort i Maalestok 1:100000. Om dette Terrains Dannelse 
skriver USSING: 

»Medens Morænelandskabet paa Strækningen Sebstrup-
»Dollerup-Hjelmhede grænser tæt op til Hedesletten, træder det 
»her . . . et Stykke tilbage og adskilles fra Karup Hedeslette ved 
»en Landstrækning, som er bredest mod Øst: Sønderhede«. (Se 
Kortet Fig. 3.) »Denne rejser sig temmelig stejlt op over Hede-
»sletten, og de smaa Erosionsrender i Sønderhedens sydøstlige 
»Del er delvis udfyldte af Hedeslettens Sandlag. Sønderhede er 
»altsaa ældre end de yngste Dele af Karup Hedeslette, og der-
»for paa Kortete (Fig. 3) »betegnet i Lighed med Bakkeøerne. 
»Men det maa bemærkes, at Aldersforskellen næppe er stor, 
»saa at Sønderhede, som selv er en Sandflade, ogsaa kunde be-
»tragtes som en særlig Del af Karup Hedeslette. Den sydøstlige 
»Del af Sønderhede kan formodes at være dannet foran en i 
»Sandet begravet Morænelinie lidt sønden for den paa Kortet 
»angivne Isrand«1). 

I Terrainet umiddelbart syd for den Landstrækning, der 
paa USSINGS Kort er betegnet som Bakkeøen »Sønderhede«, 
ligger den Del af Hedesletten, hvor Prøvefladerne af Bonitet III 
er tagne. Uagtet dette Areal, der af USSING betegnes som en 
Del af Karup Hedeslette, hvis Vand- og Sandmasser i Hoved
sagen har haft deres Udspring paa Hedefladens østlige Grænse 
i en Afstand af omtrent 20 Kilometer, væsentligst maatte an
tages at bestaa af en ren Sandslette, synes USSINGS foran citerede 
Bemærkninger at kunne antyde en Forklaring af den Forekomst 
af Grus, som vi senere skal se danner Undergrunden i flere af 
Prøvefladerne. 

Ejendommelig for Karup Hedeslette, paa hvilken altsaa 
alle vore tre Boniteter for Granskov er beliggende, er Højde
forholdene. »Paa Strækningen fra Dollerup Hjørnet indtil om-
»trent 10 km mod Vest ligger Alheden højere end de højeste 

v) Om Jyllands Hedesletter o. s.v. S. 131. 



Fig. 3. Kort over Egnen om Feldborg efter N. V. USSING. Omtrent 1:100000. Is
randens Beliggenhed, Terrassebrinker og Erosionsskrænter samt Højdekurver 
betegnede som i Fig. 2; usikker Israndslinie; Grænse for 

Bakkeøen »Sønderhede«; X Prøvefladernes Beliggenhed. 
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»Toppe i det tilstødende Morænelandskab. Ja paa hele Stræk-
»ningen fra Alhedens Nordrand mod Nord til Limfjorden findes 
»ikke en eneste Bakke, der naar saa højt som den øverste Del 
»af Alhedens Aflejringskegle. . . . Gennemsnitlig ligger Terrainet 
»nærmest nord for Hedesletten paa Strækningen mellem Dolle-
»rup og et 10 km vestligere liggende Punkt c. 10 m lavere end 
»Hedesletten . . . den naturlige Forklaring« af dette Forhold 
»ligger aabenbart i den nu forsvundne Isrand, der har dannet 
»ligesom en Mur om den nordre og østre Rand af Alhedens 
»øvre Del«1). 

Det Areal, der danner de undersøgte Granskoves Voksested, 
bestaar altsaa af den udstrakte Hedeslette uden den bølgeformige 
Overflade, som ellers udgør det danske Landskabs Ejendomme
ligheder, uden de til denne Overflade hørende hyppigt op
trædende større og mindre Vandansamlinger og Mosehuller, kun 
hist og her gennemskaaret af Erosionsdale, der almindeligvis 
er yngre end Slettens Dannelse. Og Jordbunden bestaar af de 
enorme Sandmasser, der tiltager i Mægtighed, jo mere man 
nærmer sig Udgangspunktet for Slettens Dannelse, hvor ogsaa 
Grusansamlinger bliver hyppigere end i større Afstand fra Is
randen. 

Ifølge sin Dannelseshistorie maa denne Hedeslettes Jord
bund være i høj Grad udvadsket for sine afslæmmelige, især 
lerede, Partikler, og den maa afgive en Jordbund, der kun i 
ringe Grad formaar at holde paa Vandet. Jordbunden er tør, 
og al Vegetation maa afhænge af Nedslaget. Dette bliver end 
mere tydeligt ved at undersøge Grundvandets Stand, Hertil har 
vi ikke haft andet Middel end Brøndene i dette Terrain. 

De undersøgte Bevoksninger af Bonitet I ligger nærmest 
ved Aflejringskeglens Top, hvor Aflejringsmaterialet har den 
største Mægtighed. Angaaende Grundvandets Stand i disse 
Skovpartier oplyser WØLDIKE følgende: Prøvefladerne i Af
delingerne 13, 14 og 17 ligger alle 220 Fod over Havet. De 
paa samme Højdekurve i Nærheden gravede Brønde ved Stendal
gaard Skovridergaard, Stendalgaards Savværk og Hegnsmands-
stedet Korshus har alle en Dybde af 25 m med en normal 
Vandstand af henved 1.5 m , der sikkert varierer meget lidt 
efter Aarstiden2). 

0 Om Jyllands Hedesletter o. s. v. S. 134. 
2) Karakteristisk er det, at Forholdet synes at forandres inden for Is-
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Angaaende Bevoksningerne af Bonitet II lader Grundvand
standen sig ikke oplyse. Prøvefladerne ligger her i en Højde 
af 180—190 Fod over Havet. Den nærmeste Brønd er ved 
Skovfogedstedet Ulvedal, der omtrent ligger paa Kurven 170 Fod 
i en Afstand fra Prøvefladerne af 377 til 690 m. Skovfoged
stedets Brønd har en Dybde af c. 3.2 m; men da den kun ligger 
i en Afstand af c. 50 m fra en lille vandførende Erosionsdal, 
der netop ligger 3.2 m under det Terrain, i hvilket Brønden er 
gravet, er det rimeligt, at dennes Vandstand er betinget af Vand
standen i den nærliggende Dal. 

Bevoksningerne i Bonitetsklasse III i Nordre Feldborg Plan
tage findes paa en Del af Hedesletten, der ligger 20 å 30 km vest for 
Aflejringskeglernes Toppe i Hedeslettens Østrand. Højden over 
Havet er derfor betydeligt ringere end i Terrainet i Plantagerne 
ved Stendalgaard, nemlig 110—115 Fod i den Strækning, paa 
hvilken Prøvefladerne ligger. Sandbelægningen i Hedesletten 
maa derfor være ringere her end længere mod Øst, og Afstanden 
til Grundvandet ligeledes mindre. HELMS oplyser herom følgende: 
I samme Højde o. H. som Prøvefladerne og paa begge Sider af 
disse, der indtager en nogenlunde lige Linie fra SØ. til NV., 
findes Brøndene i Haderuphus i en Afstand fra Prøvefladerne 
1—4 af henholdsvis 310, 130, 560 og 760 m og i Stjernehus 
af 1260, 1120, 1000 og 1000 m. Den første af disse Brønde har 
en Dybde af c. 11 m, den sidste af c. 7x/ä ni, og Vandstanden 
varierer ikke kendeligt med Aarstiden. 

Omkring disse Dybder maa det antages, at Grundvandet paa 
Prøvefladerne ligger.; nogen Betydning for Vegetationen kan 
denne Grundvandstand i det grove Grus og Sand dog næppe 
have. Den fuldstændige Mangel paa Tørvemoser, som noteredes 
for de to Voksesteder, der afgav I. og II. Bonitetsklasse, kan 
dog ikke anføres for denne Plantage. Thi hvor Terrainet nærmer 
sig den nord for Hedesletten beliggende Bakkeøs (Sønderhedens) 
ret bratte sydlige Skraaning paa en Afstand af 300—700 m, 

randen. Her ligger den af A. OPPERMANN beskrevne Prøveflade N, og om 
Fugtighedsforholdene i dennes Nærhed oplyser WØLDIKE følgende: Der skal i 
sin Tid have været en Kilde nogle faa Hundrede Alen sydvest for N; Stedet 
har i Folkemunde endnu Navnet »den hellige Kilde«. Nu er der dog ikke 
mere Spor af Vand at paavise; kun synes det, at Fugtigheden paa et bestemt 
Punkt ved en Vejgennemskæring efter Nedbør holder sig længere end paa de 
tilgrænsende Arealer. 
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kommer, rimeligvis fra Bakkeøens 10—15 m højere beliggende 
Terrain, Vandet nærmere Overfladen og giver Anledning til 
endog ret udstrakte Mosedannelser. 

Meteorologiske Forhold. — I klimatisk Henseende hører 
vore Lokaliteter til det kolde, vaade Midtjylland med større 
Temperatursvingninger end dem, der findes i de Kysterne nær
mere liggende Egne. 

I selve de Skovstrækninger, hvis Vækstforhold er under
søgte, eller i umiddelbar Nærhed af dem, findes ingen meteoro
logisk Station. Ved Velvillie fra Det danske meteorologiske In
stitut er vi blevne i Stand til saa godt som muligt at raade Bod 
paa denne Mangel, naar Lokaliteternes klimatiske Forhold skal 
nærmere oplyses, ved Meddelelsen af en Række meteorologiske 
Data fra de to Stationer, som ligger de paagældende Skov
strækninger nærmest, nemlig Vium c. 4 km ø. for den østligste 
Prøveflade og Mejrup c. 15 km v. for den vestligste; paa denne 
omtrent østlig-vestlige Linie ligger vore Vækstlokaliteter i en 
indbyrdes Afstand af c. 20 km. Det meteorologiske Materiale 
fra disse to Lokaliteter er blevet suppleret med Materiale fra 
andre jydske Stationer, med hvilke en Sammenligning kunde 
have Interesse. Materialet omfatter 31 Aar, 1874 — 1905. 

At Vegetationsforholdene er nøje knyttede til de klimatiske 
Forhold, er jo en gammel Erkendelse; men at Jordbundens, 
for Vegetationen vigtigste Egenskaber ogsaa er afhængig af 
Klimaet1), er en ny Kundskab. Det skyldes, saa vidt vides, først 
GRAEBNER2) nærmere at have paavist det egentlige Hedeland
skabs Afhængighed af de klimatiske Forhold8) og at have bestemt 
disse nærmere. Vi skal nedenfor meddele Oplysning om de 
meteorologiske Faktorer, som han særlig tillægger Betydning. 

K l i m a e t s F u g t i g h e d sætter GRAEBNER som den be
tydningsfuldeste Faktor for den egentlige Hedeformation. I 
nedenstaaende korte Sammenstilling er meddelt de Hoved
forhold, hvorpåa det i saa Henseende kommer an , i Middeltal 
af Stationerne Vium og Mejrup. Til Sammenligning meddeles, 

») E. RAMANN: Bodenkunde, 1905, S. 391. 
2) P. GRAEBNER: Handbuch der Heidekultur, 1904, S. 202 o. flg. 
s) At der bestaar en Forbindelse mellem de klimatiske Forhold paa Halv

øen og Hedemorens Dannelse, har allerede tidligere været udtal t som For
modning, hvorom se EMEIS : Waldbauliche Forschungen und Betrachtungen, Berlin, 
1875, S. 28 og HAUCH og OPPERMANN: Haandbog i Skovbrug S. 81, Hæfte 2, 1898. 
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ligeledes efter Opgivelse af Meteorologisk Institut, de tilsvarende 
Tal for 2 østjydske Stationer paa samme Breddegrad, nemlig 
Hinnerup og Mørke. 

N e d b ø r . 
Hedestationer Østjydske Stat. 

Marts 36 mm 39 mm 
April 39 » 37 » 
Maj 46 » 44 » 
Juni 47 * 47 » 
Juli , 70 » 71 » 
August 90 » 86 » 
September 66 » 55 » 
Oktober 78 » 74 » 
November 53 » 47 » 

Vinter 129 » 119 » 
Foraar 121 » 119 » 
Sommer 206 » 203 » 
Høst 196 » 175 » 

Aaret 652 » 615~T~ 

De undersøgte Voksesteders Nedbør ligger altsaa omtrent 
midt imellem Kurverne for 700 mm Nedbør, der følger langs 
med Jyllands Vestkyst og skærer sig noget ind i Jyllands syd
østlige Hjørne, og 600 mm Nedbør, der falder i de Egne af 
Østjylland, som grænser nærmere til Kattegat. Da GRAEBNER 

angiver Middelnedbøren i de Egne, som de nordvesttyske Heder 
indtager, til mellem 600 og 700 mm med Stigning henimod den 
hollandske Grænse til mellem 700 og 800 mm, saa hører altsaa 
vore Lokaliteter i denne Henseende til samme plantegeografiske 
Terrain som disse, om end til den mindre fugtige Del. Det 
samme maa man slutte af Nedbørsdagenes Antal, der i Vium-
Mejrup har været 163; men »paa de fleste Steder i Hedeegnene 
regner det indtil over 170 Dage om Aaret« (GRAEBNER 1. c. S. 206). 
Østligere Egne uden for Hedeegnene har kun 130—150 Ned
børsdage. 

Nedbørens Fordeling efter Aarstiden svækker imidlertid dens 
Betydning for Vegetationen væsentligt, idet det af det foran-
staaende vil fremgaa, at det især er Efteraarets og Vinterens 
Fugtighed, der gør Aarsmidlet højere end paa Jyllands Østkyst. 
Den større Nedbør i det vaade Efteraar og i Vintermaanederne 

Det forstlige Forsøgsvæsen, III. 8. Febr. 1910. 2 
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tjener saaledes mere til at befordre den sure Mordannelse end 
til at gavne Vegetationen i den Tid af Aaret, da den trænger 
mest til Fugtighed. 

Luftens relative Fugtighed er derimod i denne Del af Jyl
land høj. Fra Vium-Mejrup foreligger ingen Iagttagelse herover; 
men fra de Terrainet omgivende Stationer, Herning, Humlum 
og Tvingstrup angiver Meteorogisk Institut den relative Fugtighed 
i Vegetationsmaanederne og for Aarstiderne og Aaret saaledes: 

L u f t e n s r e l a t i v e F u g t i g h e d i pCt. 

Marts 88 Vinter 91 
April 81 Foraar 81 
Maj 74 Sommer 77 
Juni 73 Efteraar 87 
Juli 77 Aaret 84 
August 81 

Uagtet denne Middelfugtighed er anselig, maa den dog an
tages af og til at kunne synke betydeligt under den Fugtigheds
grad, som er nødvendig for Hedevegetationens frodige Udvikling, 
saaledes som denne kan iagttages i sydvestligere Dele af Hede
gebetet. GRAEBNER angiver saaledes for Omegnen af Berlin, 
der ligger langt østligere end det nordvesttyske Hedelandskabs 
Østgrænse, at Lyngen i 1904, hvor Sommertørken var stor, 
visnede bort paa store Strækninger (1. c. S. 209). Det samme 
Fænomen kan man som bekendt ofte iagttage i tørre Somre i 
Midtjylland, saaledes ligeledes i 1904 (HELMS), hvilket synes at 
antyde, hvad ogsaa de almindelige klimatiske Forhold lærer, 
at vore Vækstlokaliteter ligger i Nærheden af det store nordvest
europæiske Hedegebets Østgrænse. 

L u f t e n s T e m p e r a t u r (C°) har i Vium-Mejrup og i de 
samme to, nærmere Østkysten beliggende Stationer, Hinnerup-
Mørke, gennemsnitlig været følgende i de samme 31 Aar: 

Marts . 
April . . 
Maj . . . 
Juni . . 
Juli . . . 
August 

Hedestationer 

0.8 
4.8 
9.8 

13.8 
15.2 
14.6 

Østjydske Stat. 

1.3 
5.3 

10.4 
14.4 
15.9 
15.1 
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Hedestationer Østjydske Stat. 

September 11.7 12.1 
Oktober 7.0 7.3 
November 3.1 3.4 

Vinter -^- 0.4 -f- 0.1 
Foraar 5.1 5.7 
Sommer 14.5 15.1 
Efteraar 7.2 7.6 

Aaret 6.6 7.1 

De to østlige Stationer, der har en Middelafstand fra Vium 
af c. 51 km, men paa det nærmeste ligger paa samme Bredde
grad som vore Hedestationer, har saaledes c. 1j2 Grad højere 
Middelvarme end Hedeegnene, og Forskellen er størst i Vegetations-
perioden. I Forhold til andre Egne i vort Land under samme 
Bredde maa derfor den undersøgte Vækstlokalitet kaldes kold; 
den er paa alle Aarstider 1j2—172° koldere end Jyllands Øst
kyst og Øerne1). 

1 plantegeografisk Henseende spiller dette Forhold muligvis 
en ikke ringe Rolle især ved Vinterkulden. Vintertemperaturen 
er nemlig paa alle de 14 Stationer, fra hvilke GRAEBNER an
fører Middeltemperaturen i Hedegebetet, positiv, almindeligvis 
1j2—IV20 o v e r Frysepunktet; i denne Del af Midtjylland derimod 
c. 1/2° under Frysepunktet, medens alle de Stationer uden for 
Hedegebetet, hvis Middeltemperatur GRAEBNER anfører (22) om
trent paa samme Bredde som de nordtyske Heder, har Vinter
midler under 0°. Med Hensyn til de klimatiske Betingelser for 
Vegetationens Vinterhvile, et Forhold, der muligvis netop har 
Betydning for Rødgranen2), slutter saaledes vore Vækstlokaliteter 
sig til Forholdene i østligere og uden for Hedegebetet liggende 
Egne. 

Paa anden Maade maa Aarets øvrige forholdsvis lave 
Temperatur paavirke Trævegetationen, nemlig ved den korte 
Vegetationstid. 

Frostfri — bortset fra isolerede Nattefroste — har, ifølge 
Meteorologisk Instituts Opgivelser fra de samme 31 Aar, kun 

1) Jfr. f. Eks. AD. PAULSEN: Vort Vejrlig i »Frems« »Danmarks Natur« 
1898 og V. WILLAÜME-JANTZEN : Danmark (Klima) i SALMONSENS Konversations
leksikon Bd. IV, 1895. 

2) Jfr. HAUCH O. OFPERMANN: Haandbog i Skovbrug, S. 395. 

2* 
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varet Maanederne Juni , Juli og August; men Antallet af Frost
dage i Vium-Mejrup havde dog kun været gennemsnitlig 114, 
hvilket ikke er flere end paa de to østlige Stationer1). Sidste 
Frostdag anføres for Vium-Mejrup til 30. April—1. Maj, første 
Frostdag til 15.—12. Oktober, hvoraf følger, at det gennemsnit
lige Antal Dage mellem sidste og første Frostdag for Vium-
Mejrup bliver 167 — 163. 

Men desuden forekommer de i vort Klima ret hyppige sene 
Nattefroste ofte i forstærket Grad i denne kolde Del af Jylland 
og kan virke ødelæggende paa Granens unge Skud. Nattefrost 
i de Plantager, som her omhandles, er meget almindelig i sidste 
Halvdel af Maj og kan tillige forekomme i de tre som frostfri 
foran betegnede Maaneder. I de sidste 10 Aar har der saaledes 
to Gange været stærk Nattefrost i Juli (WØLDIKE, HELMS). 

Endelig skal vi til Oplysning om Temperatursvingningerne 
anføre følgende Uddrag af Meteorologisk Instituts Meddelelser 
for Viborg og Herning, der ligger ved Endepunkterne af en Linie, 
som skærer den omhandlede Egn fra NO. til SV. 

Den absolutte Maksimumstemperatur har for de to Stationer 
været henholdsvis 32.6 og 37.7 C°, den absolutte Minimums-
temperatur -e- 22.9 og -^ 27.3 C°, hvilket er større Ekstremer end 
GRAEBNER anfører for de nordvesttyske Hedeegne, og nærmere 
svarer til Forholdene i østligere Egne. Som Middelsvingning i 
de enkelte Maaneder anføres for Viborg - Herning Middel
temperaturen Kl. 2 Eftm. og Middel-Minimumstemperaturen: 

Tempe
ratur 

Kl. 2 Eftm. . 
Mddl.-Min.. 
Forskel . . . 

Ja
n

u
ar

 

0.5 
—3.2 

3.7 

F
eb

ru
ar

 

1.1 
—3.4 

4.5 

M
ar

ts
 

3.6 
—1.9 

5.5 

A
pr

il
 

8.6 
1.1 
7.5 

'c? 

14.1 
4.8 
9.3 

Ju
n

i 

18.5 
8.8 
9.7 

Ju
li

 

19.4 
10.9 

8.5 

A
ug

us
t 

18.5 
10.5 
8.0 

S
ep

tb
r.

 

15.4 
7.9 
7.5 

O
k

tb
r.

 

9.9 
4.0 
5.9 

N
o

v
b

r.
 

4.9 
0.5 
4.4 

D
ec

b
r.

 

1.4 
—2.0 

3.4 

Hovedtrækkene i de klimatiske Forhold kan herefter an
gives saaledes: Egnen, der rummer de undersøgte Vækst
lokaliteter for Rødgran, hører til de koldeste i Landet. 
Vegetationstiden er næppe kortere end i andre Egne under 

l) Af disse har Hinnerup, der i det hele taget er mærkelig kold, haft 
128, Mørke derimod kun 110. 
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samme Breddegrad, naar man fjerner sig lidt fra Kysterne, 
men Sommertemperaturen er forholdsvis lav. Vinterens Middel
temperatur ligger under 0 og begunstiger Træernes Vinterhvile. 
Aarets Middelnedbør er stor og Regnmængden overgaas kun i 
den umiddelbare Nærhed af Jyllands Vestkyst og i Halvøens 
sydøstlige Hjørne. Luftens Middelfugtighed er stor. 

De klimatiske Forhold henfører Egnen til de mindst fugtige 
og koldeste Dele af det store nordvesteuropæiske Hedelandskab 
(GRAEBNER). 

///. Bevoksningernes Historie. 

Alhedens Plantager. I en Indberetning til Rentekammeret, 
om Tilstanden af Kolonierne paa Alheden, som Koloniforvalter, 
Major MOLDRUP afgav 31. December 1786, gives først en Frem
stilling af de vanskelige Kaar for Landbruget paa denne tarve
lige Bund, og der fremsættes derefter nogle Forslag, hvis Gennem
førelse menes at ville forbedre Forholdene for Kolonisterne1). 
Det foreslaas: 
at der i Kolonierne Frederikshøj og Frederikshede (Grønhøj og 

Havredal), som hver bestaar af 20 tæt sammenbyggede 
Gaarde, sker en Formindskelse af Gaardenes Antal til det 
halve, hvorved der opnaas, at den enkelte Gaard faar mere 
Jord og kortere Vej til Jorden, at Dyndhuller, der bruges 
ved Hedejordens Forbedring, ikke saa hurtigt udtømmes, 
og at Hedetørvene, der afskrælles og bruges til Brændsel, 
ikke saa hurtigt slipper op; 

at Staten giver Koloniforvalteren et Par Hundrede Stykker 
Frugttræer, som han kan plante paa sin Gaard, Marsvins
lund, mod Tid efter anden at afgive til Kolonisterne et 
lignende Antal Frugttræer foruden gode Podekviste; 

at der maa ydes en Del af Kolonisterne Hjælp til Gravning af 

nye Brønde eller Istandsættelse af ældre; 
at der maa tilstaas tre af Kolonisterne, »som har udmærket sig 

noget mere end almindeligt ved deres Gaardes Istand-

' ) Den efterfølgende Fremstilling er i Hovedsagen bygget paa Aktstykker 
i Rigsarkivet, særlig Pakkerne »Skovanlæg paa Alheden« og »Alhede-Sagen 
(Vejledende Arkivregistraturer II, ved J. BLOCH, 1892, S. 190). Disse Aktstykker 
er for en Del benyttede af A. OPPERMANN (Bidrag t. d. danske Skovbrugs Hist. 
178G—1886, S. 63—69). 
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sættelse, til Opmuntring for dem selv og andre, en liden 
Dusør«; 

at der maa antages tre Kolonister, som har lært Uldspinderiet, 
til at undervise Ungdommen i denne Virksomhed; og 

at Beboerne af Frederikshøj og Frederikshede, som hver især 
har pløjet et Stykke Hede, for deri at gøre Forsøg med 
Saaning af Fyrre- og Granfrø, maa faa af Staten saa meget 
Frø, som er fornødent til 16 å 20 Tdr. Ld. 
Om denne Indberetning blev der forlangt en Erklæring fra 

Amtmand, Kammerherre F R . BUCHWALD, der April 1787 udtaler 
sig saaledes: 

»Disse Forslag er for største Delen gjorte i den Forud
sætning, at paa Alheden ved Flid Jordens Dyrkning til Korn
vækst kan give Fordel og lønne Umagen. — Jeg er baade af 
Teori og Erfaring overbevist om det modsatte, nemlig: at det 
paa de fleste Steder i Alheden er umuligt med Fordel at dyrke 
Jorden til Kornsæd, hvor stor Umage man end gør sig, eftersom 

1. Jorderne er alle slet Sand, 
2. Engbjærgning aldeles mangler, og 
3. ingen Bjærg eller Skov skytter for Vesten imod de 

Storme og Uvejr, som kommer over Vesterhavet; 
hvoraf følger, hvad jeg har sagt, nemlig: Umuligheden af at 
kunne med Fordel bruge disse Jorder til Kornsæd. Thi Sand
jord behøver megen Gøde, naar den skal give Korn; Gøden 
mangler, siden Høet mangler til Kreaturernes Vinterfoder, og 
ligeledes Græsningen mangler om Sommeren, da disse slette 
Jorder altid vil give slet Græs, og det lidet, som i et mildere 
Klima kunde fremkomme, her forhindres ved Kulde og Storm 
at komme ud af Jorden; og da Jorderne er saa slette, at, naar 
de i Storm pløjes, hele Furer, hvorpaa Gøden er anvendt, lige 
som de omvæltes, ofte af Vinden spredes; saa ses, at ofte til 
ingen Nytte gødes. Tillige gør Stormene Husenes Vedligeholdelse 
kostbar og besværlig.« 

»Da jeg tror, at disse lokale Omstændigheder noksom be
viser, at ej Korn og langt mindre Kløver med Fordel paa Al
heden kan dyrkes, uden paa enkelte Steder, hvor der under 
Sandet ej er Al, og efter at disse Steder er skaffet Skytning, 
saa kan jeg ej raade til nogen Omkostning i denne Henseende, 
men naar af det hele skal nogen Sinde udkomme noget fordel
agtigt, der er mere Fordel end Omkostninger og Underholdning 



[23] 23 

for Mennesker, som ikke alene uden Understøttelse (som hidtil 
altid har været nødvendig) skal kunne ernære sig, men endog 
bidrage den dem tilkommende Del af Landets Byrder og Skatter, 
maa i mine Tanker omtrent følgende Plan følges:« 

»En i Skovs Anlæg kyndig Mand maa beordres, med det af 
Kaptajn GROLAU over Alheden forfærdigede nøjagtige Kort, med 
Overlæg at berejse Alheden, overalt undersøge Naturen af Jord
bunden paa de Steder, hvor Bakker giver nogen liden Skytning 
for Vestenvind, for der at begynde med at saa det Slags Træ
frø, som Jorden kan anses tjenlig til, saasom Agn og Bøg paa 
de faa Steder, hvor der er Ler i Bunden, Fyr og Gran, hvor 
Alen ikke er Overfladen for nær, og paa disse Steder Birk, 
som, endskønt det ikke giver gode og ranke Træer, saa dog 
gror til Busk, og altsaa kan give Skytning for de Steder, hvor 
Grunden er god til anden Skov, men som nu formedelst Mangel 
af Skytning dertil er uduelig.« 

Derefter følger Forslag til de valgte Steders Indhegning 
med Dige af Hedetørv, til Jordens Pløjning og Besaaning med 
Træfrø, til Opførelse af Skovfogedhuse og til Taksation af den 
indtagne Jord, for at der kan ydes Kolonisterne passende Godt
gørelse, og der fortsættes saaledes: »Naar denne Plan stadig og 
uafbrudt blev fulgt, er jeg overbevist om, at det om 10 å 12 
Aar vilde være soleklart, at om 60 Aar maatte paa vore med 
Lyng begroede Heder staa Fyrreskove for mange Tønder Gulds 
Værdi, hvorved mange flere Mennesker, end nu ved Korn
dyrkning er muligt, paa disse Steder vilde finde god og sikrere 
Underholdning end nu. Naar en kyndig Forstmester først var 
ansat, tror jeg, det vilde være meget fordelagtigt for det hele, 
om Hs. Majestæt tilstod de paagældende Jordejere, som efter 
hans Anvisning vilde saa Skov, passende Præmier, naar efter 
6 å 8 Aars Forløb disse Forsøg saas at være lykkedes. Skal 
der blive noget af, maa Sagen angribes med Magt, thi jo mere 
der indhegnes, saas og løber op, jo bedre skytter det ene det 
andet, og jo før betaler Omkostningerne sig.« Derefter foreslaas 
det, at den forstkyndige Mand ledsages af en Mand, som for-
staar at oplede Jordmarv eller Mergel, »thi Erfaring lærer dets 
store Nytte, det er næst efter Skytning det bedste Forbedrings-
middel for disse Egnes Overflade«. 

Til MOLDRUPS Forslag gøres i øvrigt følgende Bemærkninger: 
At Antallet af Familier i Frederikshøj og Frederikshede reduceres 



24 [24] 

til Halvdelen er »ganske fornuftigt«. De andre Familier kan 
flyttes hen paa Steder, hvor de af Forstmesteren kan bruges 
til Skovanlæggene. Forslaget om Frugttræerne »fortjener Bøn
hørelse«. Hjælp til Brønde bør ikke bevilges, før man ved, 
hvor hver Familie skal etableres for at være nyttig ved Skov
anlægget. At der skal gives Dusører til de tre fremmeligste 
Kolonister, gratis Skovfrø og Undervisning i Uldspinderi, er 
han ganske enig med Koloniforvalteren i. 

I August 1787 sendte Rentekammeret, hvis Præsident paa 
den Tid var C. D. F. REVENTLOW, Kammerherre BUCHWALDS For
slag om Skovanlæg paa Alheden til Forstmanden G. W. BRÜEL, 

der arbejdede for Grev HARDENBERG, og anmodede ham om »at 
foretage en Omrejse paa Kolonierne med det af Konduktøren, 
Kaptajn GROALU optagne Kort og i Følge med Koloniforvalter 
GIØRUP i Viborg, for at undersøge og meddele Kammeret en 
nærmere Underretning om og hvor vidt, samt paa hvilke Steder, 
Skovs Anlæg paa Kolonierne kunde anses for mulig og at blive 
til varig Nytte for Kolonierne«. 

8. Oktober 1787 indberetter BRÜEL, at han sammen med 
Konduktøren for Hedernes Opmaaling, Kaptajn GROLAU og 
Koloniforvalter GIØRUP har foretaget den befalede Omrejse paa 
Alhedens Kolonier, og han foreslaar, at der til Skovanlæg ind
tages 88 Tdr. Ld. Hede af Halds Amt og 307 Tdr. Ld. af Silke
borg Amt. 

Om Fremgangsmaaden, der bør anvendes for at omdanne 
Heden til Skov, siger han: 

1. Lyngen maa ikke afbrændes eller afhugges, da den 
skal tjene som Gødning; 

2. Jorden maa pløjes 2 å 3 Gange, før den skal besaas, 
for at Lyngen kan forraadne, og Jorden forbedres ved Ind
virkning af Sne, Frost og Luft; 

3. Hvor Lyngen er saa høj , at Pløjning vilde blive be
sværlig, maa den først afhugges og derefter nedpløjes; 

4. Pløjningen bør ske med smalle Furer, der løber tæt 
ved hinanden, og for hver pløjet Strimmel af 3 Alens Bredde 
maa der være en upløjet Strimmel af l1/« Alens Bredde, for at 
Lyngen paa denne kan tjene til Beskyttelse for de unge Planter. 
Jorden maa efter sidste Pløjning renses med en svær Jærnharve 
og gøres saa jævn som mulig; 

5. Hvor Lyngen er afsvedet eller opgravet, maa der ikke 
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pløjes dybt, for at undgaa at bringe Alen eller det dybere 
liggende, døde Grus op til Overfladen. 

6. Det maa under streng Straf forbydes [Kolonisterne at 
skære Tørv eller afbrænde Lyngen paa de til Skovanlæg udsete 
Strækninger. 

Kulturen udføres med Gran og forskellige Løvtræer, saaledes 
Ælm, Birk, Æl, Poppel og Ask. Saaningen af Løvtræ maa ske 
fra Vest mod Øst, men af Naaletræ fra Øst mod Vest. 

Til Fredning for hvert indtaget Stykke opkastes en 3 Fods 
Grøft, og paa den opkastede Jord opføres et Dige af Hedetørv. 

Foruden Træfrøet saas der Rug eller Havre i den be
arbejdede Jord; det modne Korns Aks afskæres med en Segl, 
medens Halmen bliver staaende, dels for at give Læ og dels 
for senere at tjene som Gødning. 

Jagten maa ikke længere bortforpagtes. Der maa foreløbig 
ansættes to Skovbetjente. 

10. November 1787 anmoder Rentekammeret BRÜEL om: 
»efter Overlæg med Koloniforvalter GIØRUP« at ville udtale sig 
nærmere om dette Skovanlægs Iværksættelse, saasom om 
Arbejdet nødvendig skal udføres ved faste Folk og egne Heste 
og Vogne, eller om der kan lejes Folk og Heste, samt om i 
hvilken Orden Anlægget bør udføres, og hvorledes det efter-
haanden kan udstrækkes til alle tjenlige Strækninger af Al
heden. Tillige forlanges »en detailleret Beregning over de Be
kostninger, som aarlig vil udfordres til Anlæggets Fuldførelse, 
saavel nu som i Fremtiden«. 

BRÜEL forlangte derefter forskellige Oplysninger fra GIØRUP, 

men da han endnu den 4. Februar 1788 ikke havde modtaget 
disse, besvarede han Rentekammerets Spørgsmaal saaledes: 
Det vil blive alt for kostbart at holde egne Heste og Folk; der 
vil sikkert kunne faas Folk fra Kolonierne. Kolonisterne har 
forsikret, at de gerne vil arbejde, naar de ved Anlæggelse af 
Skov kan faa Beskyttelse for de strenge Vinde. Hvis der 
mangler Folk til Haandarbejdet, kan der muligvis faas 20 — 30 
Mand fra Garnisonen i Viborg. Kan der paa Steder ikke skaffes 
Hestekraft, maa Pløjning opgives, og der kan da i Stedet hakkes 
Kvadrater af 1 Alens Størrelse, i hvilke Frøet udstrøs, saaledes 
som det ofte sker i Hederne ved Luneborg og Celle. Om 
Ordenen, hvori Arbejdet bør udføres, kan han vanskelig ud
tale sig nærmere, da Kaptajn GROLAUS Kort endnu ikke er helt 
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færdigt, men han vil anse det for rigtigt at anlægge en større 
Plantage paa Kolonien Frederikshedes Terrain, »der ikke er 
uskikket til Fyrretræers Opelskning, naar Alen ikke er for højt 
oppe«, og nogle mindre Plantager ved de andre Kolonier. Om 
Bekostningen kan han ligeledes vanskelig udtale sig, saa længe 
han ikke har set et Kort, og desuden ved han ikke, om det 
fornødne Naaletræfrø kan faas fra de kgl. Skove i Norge og 
Løvtræfrøet fra de kgl. Skove paa Sjælland, samt om det kan 
faas frit tilsendt. Han mener dog, at 1 Td. Ld. tilsaaet med 
Rødgranfrø vil koste 8 Rd. og med Løvtræfrø 4 Rd. 36 Sk. 
Hvis der i 6 Aar tilsaas 600 Tdr. Ld., de 2/3 med Løvtræfrø og 
1j3 med Naaletræfrø, vil hele Udgiften til Indhegning og Be-
saaning blive 3721 Rd. 64 Sk. 

Efter senere at have modtaget GIØRUPS Udtalelser indsendte 
BRÜEL disse ledsagede af nogle Bemærkninger. 

GIØRUP er enig med BRÜEL i, at der til Arbejdets Udførelse 
bør lejes Folk og Heste, men han mener, at da Lyngen er 
meget svær, kan den ikke nedpløjes, men maa afhugges og 
bringes bort. Om Pløjningsarbejdet udtaler han: »For en Bed 
Pløjning, der er saa meget som en vel bespændt Plov i en Dag 
kan omvælte, forlanges mindst 4 Mark, og da til en geom. Td. 
Ld. udfordres 4 Dages Pløjning, saa vil hver saadan Td. Lds. 
Opbrydning koste 2 Rd. 64 Sk.« Afhugning af Lyngen vil for 
1 Td. Ld. koste 6 Rd. 64 Sk. Den samlede Udgift for 80 Tdr. 
Ld. til Indhegning, Afhugning af Lyng og Pløjning angiver han 
til 843 Rd. 32 Sk., altsaa for 1 Td. Ld. til 10 Rd. 52 Sk. For 
øvrigt meddeler han , at Beboerne i Frederikshede (Havredal) 
er villige til at afstaa 40 Tdr. Ld. af deres Hede uden Godt
gørelse, naar Jorden anvendes til Skovanlæg, samt at de vil 
paatage sig Pløjning af Heden for 2 Rd. pr. Td. Ld. Han fore-
slaar at begynde Arbejdet paa dette Sted. 

BRÜEL bemærkede hertil, at hvis Lyngens Afhugning virke
lig vil blive saa kostbar, saa foretrækker han at bearbejde 
Jorden ved Hakning af Kvadrater af 1%—2 Alens Størrelse. 

22. Marts 1788 skrev Rentekammeret til BRÜEL, at det 
agtede »at gøre Forestilling« om denne Sag, men da det fandt 
det nødvendigt, at Forsøgene fra Begyndelsen af anstilles under 
en kyndig og paalidelig Mands Ledelse, udbad det sig hans 
Erklæring om, hvor vidt han er villig til at paatage sig Be
styrelsen mod at faa godtgjort Bekostninger og Umage, indtil 
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Sagen er bragt saa vidt, at der kan ansættes en Skovfoged og 
andre kongelige Betjente. 

Herpaa svarede BRÜEL, at det vilde være ham kært at vise, 
at hans Forslag lader sig udføre med Nytte, men han er ikke 
uafhængig og tvivler om, at Grev HARDENBERG vil give den 
fornødne Tilladelse, da Arbejdet paa Alheden vil kræve en be
tydelig Del af hans Tid, men kan han blive ansat mod en fast 
Løn, vil Sagen ingen Vanskelighed have, og Kammeret løber 
ingen Risiko, da han haaber at kunne gøre Nytte om ikke paa 
et, saa paa et andet Sted. 

Ved kgl. Resolution af 4. Juni 1788 bestemmes det, »at et 
Forsøg foretages til Skovs Anlæg og Plantning paa dertil tjen
lige Strækninger i Alheden i Jylland efter den af Forstinspektør 
BRÜEL gjorte Plan«, og der gives Rentekammeret Tilladelse til 
at korrespondere med det danske Kancelli om, hvor vidt der 
kan forundes Forstinspektør GEORG WILHELM BRÜEL Indfødsret, 
og hvis denne tilstaas ham, da at fremkomme med Forslag til 
hans Ansættelse som Forstinspektør paa Alheden i Jylland. 
Den 13. August følger Udnævnelsen. Lønnen er 400 Rd. og 
100 Rd. i Huslejegodtgørelse. Hvis det senere befales, »at slige 
Skovanlæg paa flere Steder uden for Alheden skal foretages, 
skal BRÜEL være pligtig til, paa lige Maade at paatage sig Be
styrelsen over samme, imod at han for saadan Forøgelse i 
Arbejde forundes passende Tillæg i Løn«. 

Efter at BRÜEL i September 1788 havde gjort opmærksom 
paa, at han ikke kunde overtage sin nye Stilling før til 1. Maj 
1789, udtalte Rentekammeret, at »da Kammeret ønsker, at Skov
plantningen paa Alheden maatte iværksættes det snareste muligt, 
saa anmodes Hr. Forstinspektøren om at foretage en Rejse 
enten i dette Efteraar eller næste Foraar til Kolonierne for at 
forberede de Anstalter, som sammesteds for det første vil blive 
at føje til Skovplantningen«. 

Rejsen blev foretaget samme Efteraar, og BRÜEL indberetter 
i December, at han i Overværelse af Kaptajn GROLAU har afsat 
40 Tdr. Ld. af Heden, der hører til Kolonien Frederikshede. 
Det var Hensigten straks at begynde paa Indhegningen og 
Pløjningen af dette Areal, men da der ikke kunde faas Arbejds
folk, og »da nøje Opsyn er nødvendig, saa holdt jeg det for 
raadeligt ikke at foretage noget af Betydning, før jeg selv kan 
være nærværende«. 
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26. Maj 1789 meddeler BRÜEL, at han siden den første i 
Maaneden har været paa Alheden for at iværksætte Indhegningen 
af de 40 Tdr. Ld. af Frederikshede; 16 Mand er i Færd med 
Arbejdet, og der er antaget en Mand ved Navn KLOCK fra Knud-
strup til at have Opsyn med Arbejderne. BRÜELS Bestræbelser 
for fra Celle at skaffe en Holzførster er hidtil ikke lykkedes, 
da der stilles for store Fordringer til Lønnen, men han haaber 
at kunne skaffe en brugbar Mand paa billige Vilkaar. 

Det paagældende Areal af Frederikshede Jorder betegnedes 
paa de af GROLAU i 1794 og 1796 udarbejdede Kort med Bog
stav A., det er nu Afd. 171). 

I November 1789 indsender BRÜEL et Regnskab, hvoraf det 
fremgaar, at Plantage A. nu er indhegnet, en ringe Del af Arealet 
er blevet pløjet, men da Pløjningen viste sig at være for kost
bar, er der paa hele det øvrige Hedelerrain hakket Kvadrater af 
3 Fods Størrelse. Da KLOCK manglede de fornødne Kundskaber 
for at kunne føre Tilsyn med Arbejdet, er i hans Sted antaget 
Jæger SEMBACH. 

I 1790 afstod Frederikshede Beboere yderligere et Areal 
paa c. 22 Tdr. Ld. Øst for Daurehøj. De forlangte ikke Be
taling derfor, men fik dog tilstaaet 50 Rd., som de brugte til 
Forbedring af deres Brønde. Arealet betegnedes med Bogstav B. 
og er nu en Del af Afd. 10. 

I Juni 1790 indberettede BRÜEL, at den nye Plantage ved 
Daurehøj er blevet indhegnet og besaaet, ogsaa Plantage A. er 
besaaet, og Frøet forlængst kommet godt op. I Vestsiden af A. 
blev der i 1789 pløjet et Stykke af c. 2 Tdr. Lds. Størrelse, det 
er blevet liggende, for at den tykke Hedetørv kan raadne, og 
skal til Efteraaret ompløjes og besaas. Det blev dog ikke be
saaet, men i 1791 tilplantet med Rødgran. 

Endvidere udtaler BRÜEL, at det vilde være ønskeligt, om 
det kan blive fastslaaet, hvor stort Areal der aarlig skal ind
hegnes, bearbejdes og tilsaas, mere end 70—80 Tdr. Ld. kan 
næppe overkommes; det vil ogsaa være ønskeligt, om Koloni-
gaarden Stendalgaard kan erhverves, saa har man frie Hænder 
til at arbejde og kan faa en passende Bolig til en Skovbetjent. 
Hele Arealet er 302 Tdr. Ld., hvoraf 80 Tdr. Ld. er Agerjord, 
paa hvilken der spares mindst 1 '/2 Rd. til Jordbearbejdning pr. 

') Det første af disse Kort findes i Rigsarkivet og gengives her efter en 
Kopi, det andet findes i Skovreguleringen. 
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Td. Ld. Kolonist CRAMER forlanger 850 Rd., hvilket er for 
meget, da dog Jorden tilhører Kongen; mere end 400 Rd. 
kan CRAMER ikke have anvendt paa Jord, Rygninger og 
Rrønd. 

Umiddelbart efter at RRÜEL havde afsendt sin Indberetning, 
afgik Kolonist CRAMER ved Døden, og der indlededes derefter For
handlinger med hans gamle og svagelige Enke, hvilke førte til, 
at Stendalgaard erhvervedes ved kgl. Resi. af 10. November 1790 
for en Pris af 350 Rd. foruden 15 Rd. 72 Sk. i Godtgørelse for 
nedlagt Rugsæd. Kolonist CRAMER havde paa Gaarden holdt 
»3 Ræster, 12 Fæhøveder og 30 Faar med deres Tillæg.« 

Den Del af Gaardens Jord , som blev brugt til Skovanlæg, 
fik paa Kortene Betegnelsen C. og omfatter de nuværende Af
delinger 11, 13, 14, 18, 20 og 21; efter GROLAUS Opmaaling var 
Arealet 258 Tdr. Ld. Desuden blev der til Tjenestejord for 
Skovrideren afsat et Areal paa 40 Tdr. Ld., der paa Kortene 
betegnes med Bogstav K. Af den gamle Agerjord kom c. 6 Tdr. 
Ld. til at høre til Tjenestejorden. 

I Maj 1790 indberettede BRÜEL, at han nu havde fundet en 
hannoveransk ridende Førster ved Navn HEUSER, som er villig 
til at være Skovrider paa Alheden mod en aarlig Løn af 200 Rd., 
fri Bolig og Brændsel, samt Brugen af c. 20 Tdr. Ld. Embeds-
jord, tillige forlanger han Godtgørelse for sin Rejse her til 
Landet. Ved kgl. Resi. af 29. December 1790 tillades det, at 
JOHANN CHRISTIAN FRIDERICH HEUSER paa de ovenfor nævnte 
Betingelser maa ansættes, saa snart Indfødsret er erhvervet. 
Udnævnelsen fandt Sted den 31. August 1791. Der anvistes 
HEUSER Bolig paa Stendalgaard, som derefter blev istandsat. 
At Embedsjordens Størrelse blev 40 Tdr. Ld. og ikke 20, som 
HEUSER havde forlangt, fandt BRÜEL uden Betydning, »da Jorden 
er af meget ringe Beskaffenhed«. 

Samtidig med at BRÜEL meddelte Rentekammeret, at han 
havde fundet en Førster, gjorde han opmærksom paa, at han 
selv ikke kunde finde fuld Beskæftigelse ved Skovanlæggene 
paa Alheden, og han foreslog derfor, at han tillige blev ansat 
som Inspektør for Sorø Skove. Udnævnelsen til denne Stilling 
fandt .Sted den 20. Juli 1791. BRÜEL skulde herefter »bo i 
Sorø, men alligevel vedblive paa sit Ansvar at føre Bestyrelsen 
ved den begyndte Skovplantning paa Alheden, og til den Ende, 
saa ofte fornødent gøres, foretage Rejser didhen«. 
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I November 1790 skriver Rentekammeret, at det ikke har 
noget imod, at der aarlig indtages og bearbejdes 70—80 Tdr. Ld. 

I 1793 blev der til Skovanlæg yderligere indtaget 74 Tdr. 
Ld. af Kolonien Frederikshedes (Havredals) Hedejord. BRÜEL 
foreslog, at der herfor skulde ydes Kolonisterne 50—60 Rd., 
men Amtmand DITLEV PENTZ mente, at Summen var for lille, 
og foreslog 100 Rd. Arealet fik Betegnelsen F. og omfatter en 
Del af nuværende Afdeling 15 og hele Afdeling 16. Endelig 
blev i 1794 indtaget 109 Tdr. Ld. af Havredals Jorder. Arealet 
fik Betegnelsen G. og omfatter de nuværende Afdelinger 9 og 12 
og en Del af Afd. 15. Om Tidspunktet for Erhvervelsen af to 
smaa Arealer, D. og E., henholdsvis paa 28 og 7 Tdr. Ld., har 
jeg ikke fundet Oplysninger. Det hele Plantageareal var nu, 
Tjenestejorden indbefattet, 578 Tdr. Ld., og udgør en samlet 
Strækning af god Form, den nuværende Stendalgaards Plantage, 
hvis Størrelse efter Planen fra 1885 er 596 Tdr. Ld. 

Efter at BRÜEL i Februar 1788 havde spurgt Rentekammeret, 
om Naaletræfrø kunde faas fra Norge og Løvtræfrø fra Sjælland, 
henvendte Rentekammeret sig til Bjærgværksdirektionen og til 
Overforstmester v. LINSTOW. Hvad den sidste har svaret, er 
mig ikke bekendt. Bjærgværksdirektionen svarede, at det havde 
en Beholdning af 600 S Granfrø og 100 Tdr. Kogler. Efter Fore
spørgsel fra Rentekammeret svarede BRÜEL, at han kunde bruge 
50 li Granfrø i April 1789, hvis Frøet er godt, ikke udtaget i 
Bageovn, men i Stue ved Kakkelovnsvarme, og at han finder 
det raadeligt at opbevare Resten af Beholdningen, da Rødgran
frø kan bevare sin Spireevne i 6—7 Aar. De 50 ?* blev der
efter tilsendt BRÜEL, men kom saa sent, at Udsaaningen først 
fandt Sted 1790. 

I Oktober 1790 skriver Rentekammeret til Bjærgværks
direktionen, at de 50 'S Granfrø er udsaaede og »har skudt 
sig godt i Vejret«, man ønsker derfor 800 S* Granfrø inden 
April Maaned 1791, Frøet maa »ikke tørres i Ovn, men skal 
udpilles«. Bjærgværksdirektionen svarer, at >der haves fra 
forrige Aaringer 842 9X Granfrø i Behold, som dels er tørret 
ved Solens Varme og dels paa Rammer i opvarmet Hus«. Frøet 
sendtes ved første Skibslejlighed, men kom saa sent, at Ud
saaningen først kunde finde Sted i Foraaret 1792. Det synes 
at have været af tarvelig Beskaffenhed. BRÜEL skriver nemlig 
til Rentekammeret i Juli 1792, at medens det fra Celle for-
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skrevne Fyrrefrø har spiret fortræffeligt, saa var Granfrøet fra 
Norge til Dels bedærvet, da man ikke havde frataget Vingerne, 
og det maatte derfor saas meget tykt. 

I August 1792 modtog Rentekammeret fra Bjærgværks-
direktionen Meddelelse om, at det er blevet paalagt Kongsberg 
Sølvværks Oberförster at foranstalte indsamlet 2000 © Fyrre
frø til Skovplantningen paa Alheden for en Pris af 64 Sk. pr. 
Td. Kogler, men kun 2 Tdr. har kunnet tilvejebringes for 
den Pris. 

Det synes, som om man derefter har opgivet at skaffe 
Fyrrefrø fra Norge, hvilket vistnok ogsaa var i Overensstemmelse 
med BRÜELS Ønske; allerede i 1788 udtalte han over for Rente
kammeret , at han »ønsker Fyrre- og Birkefrøet fra Hedeegne, 
hvor Bunden stemmer overens med den paa Alheden«. Der
imod er der fra Luneborg og Celle forskrevet store Mængder 
af Fyrrefrø og et enkelt Aar (1790) tillige et stort Parti 
Birkefrø. 

Fra Tyskland kom der af Fyrrefrø i: 

1790 8 0 0 » 1794 2000© 
1791 800 » 1795 2015 » 
1792 1000 » 1796 2280 » 
1793 4000 » 1797 2000 » 

Et enkelt Aar har BRÜEL faaet Fyrrefrø fra Sjælland (Kron
borg), nemlig i 1795 409 ©, og et Aar har han ladet samle 
Birkefrøx). 

Fra Kulturarbejdet begyndte og til Udgangen af 1797, da 
Saaning var udført over hele Arealet, var der forbrugt foruden 
Birkefrø: 892 © Granfrø fra Norge, 14895© Fyrrefrø fra Tysk
land og 409 © Fyrrefrø fra Kronborg, i alt af Fyrre- og Granfrø 
16196 ©. 

Om Omfanget af de enkelte Aars Kulturer faar man Op
lysning af en Tabel, som BRÜEL udarbejdede i 1805 og indsendte 
til Rentekammeret som Bilag til Indberetningen af 9. September 
1805, der senere skal omtales. 

') Der er flere Gange i disse Aar kommen Fyrrefrø, et enkelt Aar 
ogsaa Granfrø (1792) fra Hannover til Sorø, Sandflugten i Nordsjælland og 
Rudeskov. 
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Areal, Tilsaaet Betegnelse paa 

Td. Ld. Aar med GROLAÜS Kort1) 

. Fyr, Gran og Birk . . . . A. 

. Fyr og Birk B. 

. Fyr og Gran C. 

. Fyr, Birk og Gran . . . . F. 

. Fyr og Birk G. 

. Fyr og Birk » 

I alt 547 

Til disse 547 Tdr. Land er forbrugt 16196 S Frø af Fyr og 
Gran, altsaa pr. Td. Ld. omtrent 30 S. I de senere Aar er dog 
en Del af Frøet anvendt til Eftersaaning i tidligere Aars 
Kulturer. 

Jordbundsbearbejdningen har, saa vidt det kan ses, altid 
været Hakning af Kvadrater, undtagen paa de foran omtalte 
2 Tdr. Ld. af Stykke A. Undertiden er de hakkede Kvadrater 
næste Aar blevne omgravede og rensede for Lyngrødder. Hak
ningen af Kvadrater blev betalt med 20 Mark, Saaningen med 
3 Mark pr. Td. Ld.8). 

Om Granfrøet er foran oplyst, at de først modtagne 50 'S 
spirede godt, men at de senere modtagne 842 'S ikke var gode; 
derimod synes det, som om Fyrrefrøet har været tilfreds
stillende. I 1790 skriver BRÜEL, at Frøet er kommet godt op; 
i 1792: »De anlagte Plantager fandt jeg i den ønskeligste For
fatning, da de unge Fyrretræer viser den bedste Fremvækst«; 
i 1793: »For Resten meldes endvidere underdanigst, at Skov
rider HEUSER i hans Indberetninger ikke nok kan rose den 
gode Fremvækst af de unge Fyrrer paa Frederikshedens Plantage.« 
I 1795 indsendte BRÜEL til Rentekammeret en Skrivelse, der be
begyndte saaledes: »Uagtet den stærke Nattefrost og Tørke, som 
i dette Foraar og Sommer har været, fandt jeg dog ved min 
sidste Nærværelse paa Alheden Plantagerne at staa overmaade 
godt, og at en Del af de nu 5 Aar gamle Fyrre allerede har 
opnaaet en Højde af 5 Kvarter til l 1 ^ Alen.« 

1) Der mangler Stykkerne D. og E., men deres Arealer er medregnede. 
2) En fyldig Beskrivelse af Fyrresaaningerne paa Alheden findes i ERIK 

VIBORG: Botanisk Bestemmelse af de i den danske Lov omtalte Sandvexter . . . , 
1795, S. 44—45. 
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Det synes, som om BRÜEL har haft en god Hjælper i Skov
rider HEUSER. I 1795 skriver Rentekammeret »i Anledning af 
det gode Vidnesbyrd, Kammer Præsidenten har givet HEUSER, 

har man tilskrevet Landvæsenskommissair og Koloniforvalter 
GIØRUP at udbetale ham en Gratifikation af 50 Rd. og derom 
underrettet HEUSER, hvorhos ham er givet Løfte om i de første 
3 Aar at nyde 30 Rd. aarlig til Hjælp at bryde den Hedejord, 
ham er tilladt at benytte«. 

Den sidstnævnte Bevilling fik HEUSER dog ikke megen 
Glæde af, da han Aaret efter døde. I 1797 ansattes i hans Sted: 
JOHAN OTTO MICHAELSEN, der ligeledes var Hannoveraner. 

Ved kgl. Resolution af 13. Juni 1798 blev det bestemt at 
indtage en Strækning af Kolonien Ulvedals Jorder til Skovanlæg. 
Tilkultiveringen fandt Sted i Aarene 1799—1806, og saa vidt 
det kan skønnes, brugtes samme Fremgangsmaade som i Sten
dalgaards Plantage; foruden Frø af Fyr og Birk saaedes der 
dog ogsaa lidt Lærkefrø. Efter hvad BRÜEL oplyste i 1805, 
voksede Fyrrene frodigt i Ulvedals Plantage, hvis Størrelse an
gives til 393 Tdr. Ld., men i 1806 brændte Kulturen paa 171 Tdr. 
Ld., og paa 9 Tdr. Ld. var der kun enkelte Træer tilbage. I 
1807 blev der i den nordlige Ende af Plantagen pløjet og til-
saaet 84 Tdr. Ld. 

Ved kgl. Resolution af 16. Marts 1796 bestemtes det, at 
Kolonierne paa Alheden og Randbølheden skulde udskiftes. 
Taksationsarbejdet blev ledet af Landinspektørerne Kaptajn 
SELMER og KYNDE. Den første af disse fremsatte i 1799 Forslag 
til Frembringelse af Skov paa 14027 Tdr. Ld. af Alheden og 
Randbølheden, »saafremt Forstvæsenet maatte finde Jordbunden 
dertil tjenlig«, og udtaler bl. a.: »De Hedestrækninger, som jeg 
underdanigst foreslaar til Skovopelskning, er for største Delen 
af de ringeste, men da disse Strækninger i den nærværende For
fatning næsten er til ingen Nytte, og den ringeste Skov, som der 
kunde frembringes, dog vilde være til nogen Nytte, tror jeg, at 
Forsøg med at anvende disse Heder paa denne Maade burde ske.« 

Ved kgl. Resolution af 18. Juni 1802 bestemmes det, at 
Udskiftningen skal finde Sted i Overensstemmelse med den af 
Amtmand SELMER1) og Landinspektør KYNDE foretagne Taksation, 

J) JOHAN HENRIK SELMER var 1800 udnævnt til Amtmand i Bratsberg; senere 
kom han til Vejle. 

Det forstlige Forsøgsvæsen, III. 29. J an . 1910. 3 
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og dernæst, at der efterhaanden skal indtages til Skovs Op
elskning : 

1. Paa Alheden. 
a. Omtrent 3000 Tdr. Ld. af Kolonien Christianshedes 

Jorder. 
b. Over- og Neder Juliane Hede Koloniers Jorder, i alt 

2508 Tdr. Ld. 
c. Henimod 6000 Tdr. Ld. af Frederiksdals eller Kompe-

dals, Frederiksmoses og Bækgaardens Jorder, samt til Dels af 
Vestre Christiansmoses. 

d. 339 Tdr. Ld. af Hovedkolonien Frederikshede og Kolonien 
Øster-Frederikshedes Ejendomme. 

2. Paa Randbølheden. 
a. Omtrent 830 Tdr. Ld. af Kolonien Hofmannsfeldts og 

og Frederikshaabs Ejendomme. 
b. 6—700 Tdr. Ld. af Frederiksnaades Ejendomme. 
c. Nordre- eller Søndre Moltkenborgs Jorder, omtrent 

650 Tdr. Ld. 
I alt paa begge Hederne tilsammen 14027 Tdr. Ld. 
BRÜEL, GIØRUP og en Landinspektør, »som Kammeret der

til maatte finde bekvem«, skal »søge Afhandlinger med Kolo
nisterne om Afstaaelsen af disse Strækninger«?, og tillige skal 
der forhandles med Engesvangs Beboere om at afstaa 184 Tdr. 
Ld. af deres Ejendomme, for at dette Areal kan forenes med 
de to Plantager, som skal anlægges paa Over- og Neder Juliane 
Hedes Koloniers Jorder. 

I August 1802 gav Rentekammeret BRÜEL Ordre til »at 
efterse de Strækninger, der skal udtages til Skovs Anlæg, og 
derefter meddele os Deres Betænkning om, hvilke Dele af disse 
Strækninger, dertil først bør benyttes«. Desuden anmodes BRÜEL 
om at indlede Forhandlinger med Kolonisterne og Engesvangs 
Beboere. 

I September indsender BRÜEL sin Betænkning, der gaar ud 
paa, at man bør begynde med de 339 Tdr. Ld. af Kolonien 
Frederikshedes og Øster Frederikshedes Jorder (Havredals 
Plantage), Sandflugten ved Kompedal, 400 Tdr. Ld. af Over-
Juliane Hede, de 184 Tdr. Ld. af Engesvang Bys Jorder, samt 
paa Randbøl Hede 650 Tdr. Ld. af Neder-Moltkenborgs Ejendom. 
Paa Sandflugten ved Almstock og Hofmannsfeld bør, indtil 
Sandflugten fuldkommen er dæmpet, kun gøres smaa Forsøg, 
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der, hvor Dæmpning allerede er sket. Forinden der bestemmes 
noget om Strækningerne ved Frederikshaab, Hofmannsfeld og 
Frederiksnaade, maa det undersøges, om der ikke staar Vand 
paa disse Heder om Vinteren, og om Vandet kan afledes; end
videre maa Sandflugten dæmpes. 

Derefter omtales det, at Kolonisterne forlanger en urimelig 
Godtgørelse for at afstaa deres Jord , medens han med Enges
vangs Beboere har oprettet en Overenskomst, efter hvilken der 
for de 184 Tdr. Ld. skal betales 250 Rd. Grunden paa disse 
184 Tdr. Ld., hvor der tilforn skal »have staaet en god Egeskov, 
og hvor der endnu er meget Egekrat, er herlig og den Summa 
værd. Efter min underdanige Formening er det meget fordel
agtigere at betale 3 å 4 Rd. for en Td. Ld. god Hedejord, hvor 
man med megen Vished kan vide, at der kan vokse god Skov, 
end at erhverve 6 å 700 Tdr. Ld. for 2 å 300 Rd. eller for intet, 
hvor man ikke er sikker paa et lykkeligt Udfald«. Dernæst 
tales der om Ansættelse af Skovbetjente og fortsættes saaledes: 
»Da man ikke med fuldkommen Sikkerhed kan sige, at Skov
anlæggene paa Christianshedes Sandflugt, saa og paa den største 
Del af Juliane Hedes Ejendomme vil lykkes, saa har jeg troet, 
at det var bedst, naar der gøres Forsøg i det smaa paa Christians-
hede eller andre tilgrænsende Ejendomme, blot for det første 
at antage en af Kolonisterne som Tilsynsmand.« 

Allerede af BROELS Udtalelser i denne Skrivelse kan man 
skønne, at han er meget betænkelig ved at give Skov-
frembringelsen paa Heden det Omfang, som den kgl. Resolution 
af 18. Juni 1802 bestemmer, men det bliver endnu tydeligere 
senere. 

I Maj 1805 skriver Rentekammeret, »at det er sindet at 
gøre Hs. Majestæt allerunderdanigst Forestilling om Skovplant
ningen i Almindelighed«, og det ønsker derfor en Beskrivelse 
af hver af Plantagerne, med Oplysning om deres Størrelse og 
om, »hvorledes Selvbesaaninger og Plantninger paa hvert Sted 
tegner sig«. Endvidere ønskes Oplysning om »Indholdet af de 
Strækninger, som herefter skal indtages til Skovanlæg, og 
hvorledes saadant efterhaanden kan ventes iværksat«. 

9. September indsender BRÜEL de ønskede Oplysninger, 
ledsagede af et Kort. 

Stendalgaards Plantage er 547 Tdr. Ld. foruden 40 Tdr. Ld. 
Tjenestejord, heraf er: 

3* 
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287 Tdr. Ld. i fuldkommen frodig Vækst, Træerne er fra 
1 til 5 Alen høje og holder 1—6 Tommer i Diameter 
ved Roden; 

paa 166 Tdr. Ld. er vel enkelte Træer udgaaede, men de 
friske staar saa tæt, at det hele kan kaldes en sluttet 
Skov; 

paa 73 Tdr. Ld. er den største Del og paa 20 Tdr. Ld. alle 
Planter udgaaede. 

Det omtales derefter, at de udgaaede Træer er dræbte af 
»Schimmelsygdommen«, som antages at hidrøre fra, atPlanternes 
froaige Vækst efter et meget regnfuldt Foraar er blevet standset 
af Nattefrost, hvorved de fine Saftrør er blevne sprængte. I 
Løbet af nogle Aar gaar de syge Planter ud, men hvor Jorden 
er god, saaledes i Grydebjærg Skov ved Sorø og ved Hanenau 
paa Falster, kan Planterne komme sig, og mange af dem staar 
nu i frodig Vækst, medens paa den magre Jord paa Bromme 
Mark mangfoldige Planter gik ud. I Daurehøj Plantage har 
den skadelige Phalæna turionella (v: Tortrix buoliana) indfundet 
sig. Granerne har staaet sig godt, »man kan ikke se nogen 
Virkning af Vestenvinden paa dem, og der, hvor Fyrrene er 
gaaede ud, staar hine i frodig Vækst og har i Aar gjort Skud 
paa 3/4 til 1 Alens Længde.« 

»De af mig i 1791 plantede Graner1), som nu er 10—11 Alen 
høje, vokser frodigen og viser, at man for Fremtiden saa meget 
som muligt maa søge at opelske samme Træart. Ogsaa Birke
træerne har i dette Foraar lidt saaledes, at Træer paa 6—7 Tmr. 
i Diameter, 6—7 Alen høje, er udgaaede. Deres Rødder er 
friske, men Barken revnet, fordi de sildige Nattefroste har sprængt 
de alt for stærkt opfyldte Saftrør. Jeg lod Træerne afhugge i 
Marts Maaned, og de skyder godt af Rødder og Stubbe.« 

»Førend jeg forlader disse Hedestrækninger, maa jeg be
mærke, at saavel i forrige som dette Foraar, de i Strækningen 
Litra A udgaaede Sletter, saa og over 50 Tdr. Ld. af Stræk
ningen Litra C er besaaede paa ny med Gran-, Fyrre- og Birke
frø, og at de unge Planter paa de fleste Steder vokser frodigen. 
For nærværende Tid arbejder henved 50 Mennesker ved at 
præparere Jorden til næste Aars Besaaning i Strækningen 
Litra C.« 

' ) I de 2 Tdr. Ld. pløjet Jord af Stykke A. 
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Af denne Udtalelse ser man, at Efterbedringen under og 
mellem de udgaaede Fyr begyndte i 1804 og fremmedes med 
megen Kraft, samt at Efterbedringen paa dette Tidspunkt skete 
ved Saaning. 

ulvedals Plantage er 393 Tdr. Ld., som paa 60 Tdr. Ld. 
nær er besaaet med Fyrre- og Birkefrø, et lille Stykke er be-
saaet med Lærkefrø. »Fyrrene vokser frodigen og er, naar 
man undtager en Strækning paa 15—20 Tdr. Ld., som har lidt 
af Nattefrost, intet udgaaet. De unge Lærke staar for det meste 
i frodig Vækst og har ikke lidt af Nattefrost.« 

»Af de paa Sandflugten ved Kompedal til Skovanlæg be
stemte 6000 Tdr. Ld. er besaaet c. 70 Tdr. Ld. Fyrrene og 
Birkene vdkser frodigen, dog har nogle af de sidste i dette For-
aar lidt af Nattefrosten.« 

I samtlige Plantager paa Alheden er besaaet 940 Tdr. Ld. 
Der fortsættes derefter saaledes: »Hvad angaar de af nu

værende Amtmand SELMER og Amtsforvalter KYNDE under 4. Marts 
1799 foreslaaede 11847 Tdr. Ld. til Skovs Anlæg paa Alheden, 
da har jeg under 2. April 1799 og 23. September 1802 under
danigst indberettet, hvad Strækninger der med Nytte kunde be-
saas og i hvad Orden det burde ske, men de tre for Skov
opelskning efter hinanden uheldige Foraar har lært, hvor van
skeligt det er i disse Egne at frembringe Skov, og naar den 
allerede er frembragt og har opnaaet en Højde af 4 til 5 Alen, 
den da kan blive ødelagt, saa vil jeg underdanigst tilraade, 
efter at de i de gamle Plantager udgaaede Strækninger igen er 
besaaede, blot at udvide Skovanlægget paa Kompedals Sand
flugt, og naar den paa Engesvangs Bys Hede liggende Strækning 
af 184 Tdr. Ld. kan erhverves, da at lægge 226 Tdr. Ld. af 
Juliane Hede dertil og besaa samme med Gran- og Birkefrø. 
At købe de 339 Tdr. Ld., som Beboerne af Frederikshede og 
Øster Frederikshede vil overlade Hs. Maj., vil jeg nu, da Over
fladen af Heden, siden der blev handlet om denne Sag, for 
største Delen er fragravet, ikke tilraade; i de første 60 til 80 Aar 
vil denne Strækning nu ikke kunne anvendes, hverken til Ager 

eller Skovanlæg Naar, som jeg tilforn har foreslaaet, 
efter 20 til 30 Aars Forløb Træerne i de jydske Plantager bærer 
F rø , vil man med mindre Bekostning kunne gøre Forsøg i de 
øvrige af Amtmand SELMER til Skovs Opelskning foreslaaede 
Strækninger.« 
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De omtalte 339 Tdr. Ld. blev dog erhvervede ved kgl. Re
solution af 11. Oktober 1815 og fik Navnet Havredals Plantage. 

I 1805 blev BRÜEL Overførster for det nordre sjællandske 
Overførsterdistrikt, men han beholdt dog Ledelsen af Plantnings-
arbejdet paa de jydske Heder. Foruden Plantagerne paa Al
heden var der nu paabegyndt Plantager paa Randbølhede (1802) 
og paa Palsgaaids og Søegaards Jorder (1804). 

I Stendalgaards og Ulvedals Plantager vedblev Fyrrene at 
gaa ud;, derfor fortsattes det i 1804 paabegyndte Arbejde med 
at efterbedre under og mellem de udgaaede Træer. 

Skovrider MICHAELSEN fik i 1844, længe efter sin Død, et 
meget daarligt Skudsmaal af Præsten ved Frederiks Kirke, 
F. C. CARSTENS1), men det forekommer mig meget tvivlsomt, 
om han har fortjent det. I hvert Fald havde han formaaet at 
tilkultivere c. 300 Tdr. Ld. af Ulvedals Plantage i Løbet af 6 Aar, 
og mange af de gode, gamle Granbevoksninger, der nu findes i 
Stendalgaards Plantage eller allerede er afdrevne, stammer netop 
fra den Tid, da han bestyrede Distriktet. 

MICHAELSEN døde i August 1815, og i November udnævntes 
Forstkandidat JENS BANG til hans Eftermand. BANG overtog dog 
først i Februar 1816 Embedet, som midlertidig havde været 
bestyret af Forstelev MICHAEL WILHELM BRÜEL. 

I November 1816 spurgte Rentekammeret BRÜEL om, hvor 
meget der er indtaget og tilkultiveret af de Strækninger, som i 
1802 bestemtes til Skovanlæg. Af Svaret fremgaar det, at Sten
dalgaards og Ulvedals Plantager er fuldt tilkultiverede, og at 
der i Kompedals Plantage er tilkultiveret 240 Tdr. Ld. af de 
indtagne 523 Tdr. Ld. »Stendalgaards Plantage er, paa fas 
Strækninger nær, som i næste Foraar udbedres, i den bedste 
Forfatning.« Ulvedals Plantage agtes efterbedret i de nærmeste 
2 å 3 Aar, hvorefter der kan tages fat paa Havredals Plantage, 
hvis Tilkultivering antages at ville vare 5 å 6 Aar. 

I 1821 indsendte BRÜEL en Beretning om Skovanlæggenes 
Tilstand, af hvilken skal anføres: »Hvad Stendalgaards Plantages 
Tilstand i det hele angaar, da maa jeg underdanigst melde, at 
de ældre Anlæg i Almindelighed viser en god Fremvækst, og 
at ligeledes de i dette Foraar plantede Gran og Birke, den 

*) F. C. CARSTENS: Bemærkninger om Heden og dens Træplantning, 1844, 
S. 112, 115, 131. 
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stærke Tørke uagtet, staar meget godt. Derimod har dels 
Sommerens Hede og dels en alt for tyk Bedækning af Lyng 
skadet Besaaningerne. Jeg har ved min Nærværelse givet Ordre 
til straks at aftage Bedækningen og tillige paalagt Skovrider 
BANG for Fremtiden at bruge de fine Grene af udgaaede Fyrre 
til Bedækning. Ulvedals Plantage: Med de ældre, som med 
dette Aars Kulturer, har det samme Beskaffenhed her, som ved 
Stendalgaards Plantage er anført. Nogle Udbedringer er her 
nødvendige, til hvis Foretagelse jeg har givet Skovrider BANG 

fornøden Ordre. Kompedals Plantage: I denne staar inde
værende Aars Plantning meget godt, hvorimod Besaaningen, af 
de ved Stendalgaards Plantage anførte Grunde, for en Del er 
mislykket I øvrigt har jeg paalagt Skovrider BANG at 
lade de i samtlige Plantager udgaaede Fyrre udhugge for at 
hindre Insekters Udbredelse.« 

Det foreslaas, at der i næste Foraar skal tilsaas en Strimmel 
af 100 Alens Bredde inden for samtlige Grænser af Havredals 
Plantage med Birkefrø, »da denne Løvtræ Art som bekendt 
bedre er skikket til at modstaa den her saa hyppigt op-
kommende Hedebrand end Naaletræerne«, og der spørges, om 
2000 S Birkefrø kan faas fra Bornholm. Af en Beholdning af 
Granfrø, som findes ved Frøhuset i Stenholts Vang, foreslaas 
500 © sendt til Alhedens Plantager, 1000 S" til Randbøl og 
500 'S til Palsgaard. Endvidere foreslaas det, at 30 S Lærkefrø 
fordeles lige mellem disse tre Distrikter, at 220 IX Birkefrø 
sendes til Alheden og 39000 Granplanter til Randbøl. 

Man ser af denne Beretning, at Fyrrene i Alhedens Plantager 
fremdeles gaar ud, og at der fremdeles efterbedres overvejende 
ved Saaning, men at man dog ogsaa er begyndt at efterbedre 
ved Plantning. 

Da det ønskede Birkefrø ikke kunde erholdes, blev Arbejdet 
i Havredals Plantage ikke paabegyndt i 1822, men 13. December 
1823 foreslaar BRÜEL, at der nu tages fat paa Indhegningen og 
Grundens Tilberedning, ikke alene fordi »Hs. Maj. Kongen har 
befalet, at der skal kontinueres med Skovs Anlæg paa de jydske 
Heder, men og for at give Skovbetjentene noget at bestille, da 
de ubetydelige Udbedringer i de gamle Plantager ikke nok kan 
beskæftige dem«. Rentekammeret gik ind paa BROELS Forslag 
og skriver i Februar 1824: »Vi maa anmode Dem om at ville 
meddele os Deres Betænkning og Forslag om, hvor vidt 
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Kultiveringen af formeldte Hedestrækning ikke vil kunne ske 
paa en mindre bekostelig Maade end ved den Gravning og 
Hakning af Huller og Udsaaning i samme, som hidtil for
nemmelig har været brugt paa de jydske Skovanlæg, nemlig 
ved enten at afbrænde Lyngen og saa i Asken, samt blot over
harve det udsaaede eller ved i Striber at slaa og afrive Lyngen 
og dernæst udsaa Frøet, for ved Harvning eller Hakning at 
give det en tynd Bedækning af Jord, eller hvilken anden mindre 
bekostelig end den ovenmeldte Maade, De formener at kunne 
anvende«. Denne Forespørgsel er i Overensstemmelse med en 
senere paa Aaret udsendt Forespørgsel til samtlige Skovdistrikter 
om, hvor vidt »der ikke ganske eller til Dels i Stedet for Plant
ning kunde anvendes en eller anden mindre bekostelig Kultur
metode«. 

BRÜELS Svar kender jeg ikke, men de af Rentekammeret 
foreslaaede Fremgangsmaader er næppe komne til Anvendelse. 

Allerede førend BRÜEL indsendte sin Forespørgsel til Rente
kammeret, havde han ladet Arbejdet i Havredals Plantage paa
begynde; BANG skriver nemlig i December 1823: »Jeg har alle
rede saa mange Arbejdere i Gang, baade med Plov og Spader, 
at jeg venter at faa en hel Del Tdr. Ld. færdige i Efteraaret 
efter den beordrede Metode, 2 Alen brede Rabatter og 1 Alens 
Mellemrum.« 

I de følgende Aar fortsættes Kulturarbejdet i Havredals 
Plantage saaledes, at der pløjedes Striber af 2 Alens Bredde 
med et Mellemrum af Vj2 Alen. I hveranden Stribe saaedes 
Gran, i hveranden Birk. Paa nogle Steder saaedes afvekslende 
Birk og Lærk, derimod brugtes der kun ganske lidt Fyrrefrø. 
Birkene voksede frodigt, til de naaede 2 til 3 Alens Højde og 
gik derefter ud. Da Lærkene mistede den Beskyttelse, Birkene 
havde ydet dem, gik ogsaa de ud. Granerne udviklede sig 
derimod tilfredsstillende, men de , der indplantedes for at er
statte Birkene, kom for sent til at kunne følge med de først 
saaede, der derfor opvoksede paa saa stor Afstand, at Formen 
oftest blev mindre god. Paa flere Steder blev der inden for 
Hegnet saaet Birkefrø og Agern i et Bælte af 100 Alens Bredde. 

Den første Tilkultivering af Havredals Plantage var tilende
bragt i 1830, men der udførtes senere betydelige Efterbedringer. 
I 1830 var der ifølge v. KROGHS Kulturplan, der senere om
tales, et Areal paa 55 Tdr. Ld. at efterbedre, men som det vil 
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fremgaa af Distriktets Plan fra 1861—63, blev Efterbedring ud
ført paa et langt større Areal. 

Den 23. Juni 1824 besøgte Kongen Plantagerne paa Alheden, 
hvilket havde til Følge, at der 17. August 1824 udstedtes en kgl. 
Resolution, i hvilken der udtales: »Vi har med særdeles Til
fredshed bemærket den fortrinlig gode Stand, hvori Stendals 
Plantagerne befinder sig. Dog, da der af det til Skovopelskning 
bestemte Areal af 15000 Tdr. Ld. af Alheden endnu kun er 
indtaget 1700 Tdr. Ld., hvoraf ikke mere end 1100 er besaaede, 
saa vil del være nødvendigt, at dette vigtige Arbejde for Frem
tiden drives med større Kraft.« Derefter gives der Rente
kammeret Ordre til at fremkomme med en Forestilling om, 
»paa hvad Maade Skovrider BANG, der viser megen Iver og 
Lyst for Arbejdet, kunde være at forhjælpe til lige Indkomster 
med Skovriderne i Sjælland«. 

I Anledning af denne Resolution foreslaar BRÜEL i Septem
ber 1824, at der fremtidig paa hvert Distrikt tilkultiveres 100 Tdr. 
Ld. om Aaret, altsaa i alt 300 Tdr. Ld., hvoraf det halve be-
saas med Granfrø, det halve med Birk. Af Gran fordres der 
20 'S" pr. Td. Ld., af Birk 30 ffi. Han oplyser dernæst, at BANG 

har højere Pengeløn end de bedst lønnede sjællandske Skov
ridere, men ganske vist ringere Jord, og foreslaar, at der købes 
en Eng, som lægges til Skovriderembedets Tjenestejord, hvilket 
Forslag senere kom til Udførelse. Skrivelsen slutter saaledes: 
»Sluttelig skal jeg ikke undlade at bemærke, at næsten det hele 
Areal, som paa Alheden er kultiveret, er Frugten af de afdøde 
Skovridere HEUSER og MICHAELIS Flid, og at Skovrider BANG 

ikke har udrettet andet, end at han har kultiveret omtrent 40 Tdr. 
Ld. ved Kompedal, og i dette Foraar, efter hans Sigende, 
30 Tdr. Ld. ved Havredal. Alle hans øvrige Kulturer er Ud
bedringer. Endog de 200 Tdr. Ld., som i MICHAELIS Tid af
brændte og de 200 Tdr. Ld., som ødelagdes af Frosten, er af 
den afdøde selv paa ny kultiverede.« 

Efter BRÜELS Død i 1829 blev Plantningsarbejdet paa de 
jydske Heder ved kgl. Resi. af 25. August 1829 underlagt Jæger
mester, senere Overforstmester, F. F. v. KROGH. 

I September 1831 indsender KROGH en Betænkning i An
ledning af, »at Hs. Maj. Kongen under 9. August allernaadigst 
har overdraget det kgl. Rentekammer at paase, at der saa vidt 
muligt skrides frem med Indfredningen af Plantagerne«. KROGH 
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siger, at Plantagerne er indfredede, for saa vidt som de er ind
hegnede, men maaske er det Meningen, at Kulturarbejdet skal 
fremskyndes, hvilket han dog ikke finder, der er Grund til. 
Da han overtog Tilsynet med Plantagerne, lagde han en Plan, 
efter hvilken Kulturarbejdet i hver af Plantagerne skulde til
endebringes i Løbet af 10 Aar, og hans aarlige Budgetter har 
været affattede i Overensstemmelse dermed. At gaa hurtigere 
frem anser han ikke for heldigt af Hensyn til Afsætningen af 
Produkterne i Fremtiden; hvis det ønskes, maa han udbede 
sig nærmere Ordre. »I Alhedens Plantager har Tilkultiveringen 
taget omtrent 50 Aar, formedelst de mislykkede Fyrrekulturer, 
der krævede Genkultur med Gran, og formedelst Fordelingen 
af de resterende Kulturer paa 10 Aar.« Den derved fremkomne 
Aldersforskel vil sikkert i Fremtiden vise sig heldig, da derved 
undgaas Overflod i een Tid og Mangel i en anden. 

Den i Betænkningen omtalte Kulturplan for Tiaaret 1830 
—40 ser saaledes ud: 

Plantagens 
Navn 

Stendal . . . 
Havredal . 
Ulvedal . . . 
Kompedal . 

Der maa af nyt kulti
veres, eller forme
delst Fyrrenes Ud-
gaaen efterbedres 

saa fuldstændigt, at 
Udgiften er som for 

nye Kulturer 
Tdr .Ld. Udgift, Rd. 

66 
55 

201 
82 

660 
550 

2010 
820 

Udbedring 
i de nye 
Kulturer. 

Vio af 
Hoved

udgiften 

Rd. 

66 
55 

201 
82 

Plante-
skole
udgift 

Rd. 

200 
200 
200 
200 

Afrusk-
ning af 
Lyng, 

Dækning 
med Mos 

m. m. 

Rd. 

132 
110 
402 
164 

Aarlig 
Udgift 

Rd. 

110 
91 

281 
127 

Det fremgaar af denne Plan, at der, trods de mange Aars 
ihærdige Arbejde, endnu fremdeles er meget betydelige Stræk
ninger, der, paa Grund af de udgaaede Skovfyr, er ubevoksede, 
samt at man nu for en Del efterbedrer ved Plantning. Det 
sidste fremgaar endnu tydeligere af de aarlige Kulturforslag. 
Efterbedringen udføres overvejende med Rødgran, men der 
bruges ogsaa en Del Lærk og undertiden Fyr. 

Til Planteskolerne forlangtes: 
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Rødgran, % Lærk, % Fyr, % 

1830 30 10 0 
1831 20 20 O 
1832 12 6 20 
1833 9 5 O 

I 1830 klager KROGH over, at Planter og Frø tager Skade 
ved Forsendelsen fra Sjælland, »Frøet ankommer ofte aldeles 
bedærvet«. 

KROGH indsendte hvert Aar en Oversigt over Størrelsen og 
Beskaffenheden af de paa de jydske Heder anlagte Naaletræ-
plantager. Af Oversigterne for 1833 og 1843 gives nedenfor 
Uddrag: 

1 8 3 3 . 

Plantagens 

S t e n d a l . . . 
Havredal . 
Ulvedal . . 
Kompedal. 

I alt 

Total
areal 

Tdr.Ld. 

548 
339 
339 *) 
532 

1758 

Bevokset 
Areal 

Tdr. Ld. 

531 
331 
335 
371 

1568 

Godt 
bevokset 
Tdr .Ld. 

454 
293 
199 
262 

1208 

Højde 

Alen 

8/4-23V* 
7s-27S 
7*-io7s 

474-77* 

Skal efter-
bedres 

Tdr. Ld. 

77 
38 

136 
109 

360 

Ube
vokset 

Tdr .Ld. 

17 
8 
4 

161 

190 

1843. 

Plantagens 

Stendal. . . 
Havredal . 

JUlvedal . . 
Kompedal. 

I alt 

Total
areal 

Tdr.Ld. 

548 
339 
339 x) 
532 

1758 

Bevokset 
Areal 

Tdr .Ld. 

516 
321 
327 
362 

1526 

Godt 
bevokset 
Tdr. Ld. 

482 
249 
264 
246 

1241 

Højde 

Alen 

17—21 
2 

7—12 
1—11 

Skalefter-
bedres 

Tdr .Ld. 

34 
72 
63 

116 

285 

Ube
vokset 

Tdr .Ld. 

32 
18 
12 

170 

232 

Det ubevoksede Areal omfatter Veje, Brandlinier, Moser og 
Planteskoler, for Kompedals Vedkommende tillige c. 150 Tdr. Ld. 
Hede. 

Til Trods for at Kulturbudgettet hvert Aar lød paa c. 600 Rd., 
der formentlig ogsaa kom til Anvendelse, er Fremgangen i Ti-

•) Arealet var 393 Tdr. Ld. (se S. 33, 37, 45). Fejlen findes i Originalen. 
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aaret ikke stor. Det bevoksede Areal er ikke blevet større. I 
Aarene 1830—35 var efter Kulturforslagene det aarlige Kultur
areal gennemsnitlig 36 Tdr. Ld. Er dette Areal virkelig blevet 
tilkultiveret, maa der være sket en tilsvarende Afgang af be
vokset Areal ved, at Skovfyrbevoksningen er gaaet til Grunde. 

I 1833 skriver KROGH i en Indberetning: »De i de sidste 
Aar begyndte Udhugninger i Skovanlæggene paa Alheden er nu 
saa vidt fremrykkede, at samme i denne Vinter, naar en lignende 
Udgift som forrige Aar anvendtes, kan fuldendes herhen, at alle 
Bevoksninger, som behøver det, een Gang var gennemhuggede, 
og at de alle uden Undtagelse var befriede for de under
trykkende, delvis udgaaede Fyrre.« I 1831—32 anvendtes til 
Udhugning 464 Rd., og der solgtes Effekter for 127 Rd. 76 Sk. 
I 1835 var Udgiften 200 Rd., Indtægten 361 Rd. 

Et Kort med tilhørende Tabel, udarbejdet 1837 af Plantør 
ANDERS DEHN ved Ulvedals Plantage, der tillige var Landmaaler, 
giver Oplysning om Arealets Benyttelse. 

S t e n d a l g a a r d s P l a n t a g e . 

Godt bevokset med Gran 279.4 Tdr. Ld. 
» Fyr 43.2 

» » Lærk 7.0 » 
Yngre Kultur af Gran 119.0 
Trænger til Udbedring 63.6 » 
Planteskoler 2.3 » 514.5 Tdr. Ld. 

Veje 5.3 » 
Moser 17.4 » 
Brandlinier 9.0 » 31.7 

I a l t . . . 546.2 Tdr. Ld. 

De ældre Bevoksningers Højde er angivet ved en laveste 
og højeste Grænse. Granbevoksningerne kan derefter deles i 
6 Grupper saaledes: 

4 _ 6 5—10 5—14 6—16 14—20 18—23 Alen 
1.1 96.0 77.5 78.4 5.0 51.4 Td. Ld. 

Fyrrebevoksningerne kan deles paa tilsvarende Maade 
saaledes: 

4—7 8—10 5—14 12—15 14—18 Alen 
5.5 4.3 24.9 6.0 2.5 Tdr. Ld. 
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I en Bemærkningsrubrik staar der: »Af de med Fyr be
voksede Strækninger er mange, som tegner til snart at ville 
behøve Udbedring i samtlige Plantager.« Det er altsaa ikke 
altid i en ung Alder, Skovfyrrene er gaaede ud, hvilket stemmer 
godt med en Meddelelse fra Forstraad F. BANG til Professor 
A. OPPERMANN, i Følge hvilken der mellem 1830 og 1840, i den 
nordre og østre Del af Stendalgaards Plantage, fandtes Fyrre-
bevoksninger med en Højde af 35—40 Fod og et Masseindhold 
af c. 3000 Kubikfod. 

Af Lærk findes der kun to Bevoksninger, nemlig en paa 
6.1 Td. Ld. af en Højde paa 2— 2»/«, Alen og en paa 0.9 Tdr. Ld. 
og af en Højde paa 17—19 Alen. 

U l v e d a l s P l a n t a g e . 

Godt bevokset med Gran 124.6 Tdr. Ld. 
Yngre Kultur 103.6 
Trænger til Udbedring 97.9 » 
Planteskole 1.0 » 
Veje 0.3 » 
Moser 3.5 » 
Brandlinier 7.4 » 

I a l t . . . 338.3 Tdr. Ld. 

De fleste Bevoksninger har en Højde af 4—8 Alen, for en 
enkelt angives Højden til 6—12 Alen. Ældre Fyrrebevoksninger 
nævnes ikke, men blandt de yngre Kulturer er der en Fyrre-
bevoksning paa 12 Tdr. Ld. For 24 Tdr. Ld. yngre Kultur er 
Træarten ikke angivet, for det øvrige Areal er Træarten Gran. 

H a v r e d a l s P l a n t a g e . 

Godt bevokset med Gran, Lærk og Birk 240.7 Tdr. Ld. 
Trænger til Udbedring 80.6 » 
Planteskole 2.0 
Veje 1.3 
Moser 1.7 » 
Brandlinier 6.9 » 

I a l t ~ 333.2 Tdr. Ld. 

Bevoksningernes Højde er ikke angivet. Fyr nævnes slet 
ikke, lige saa lidt som yngre Kulturer. I Bemærkningsrubrikken 
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staar der: »Ligeledes tegner mange og store af de med Birk 
bevoksede Strækninger til snart at ville komme under Ud
bedring.« 

BANGS Virksomhedsomraade blev efterhaanden betydelig 
udvidet. Ved kgl. Resi. af 28. April 1827 indtoges store Hede
strækninger til Skovkultur ved Over- og Neder Feldborg, og 
det overdroges BANG at lede Arbejdet umiddelbart under Rente
kammeret. Ved kgl. Resi. af 4. Maj 1845 og 23. Januar 1846 
erhvervedes Viborg Krat og Hede og ved kgl. Resi. af 6. Novbr. 
1845 Vindum Skov. Efter at Overforstmester v. KROGH var 
død i Slutningen af 1844, bestyrede BANG samtlige Skove og 
Plantager uden Overtilsyn indtil 1851, i nogle Aar tillige Hald 
Skov, der en Tid ejedes af Staten. I Viborg Hede paabegyndte 
han Kulturarbejdet, der dog snart overtoges af Kammerherre 
H. C. RIEGELS, som havde faaet overladt dette Areal og noget 
af Hald Hede til Udførelse af Kulturforsøg. 

I 1851 udskiltes Plantagerne ved Feldborg som et særligt 
Plantørdistrikt, medens de øvrige Skove og Plantager, der var 
under BANGS Ledelse, fik Navn af »Det Viborgske Distrikt«. 

BANG var Skovrider for Viborg Distrikt til kort før sin Død 
i 1862 og afløstes af B. SPORON, der siden 1855 havde været 
Assistent paa Distriktet. 

I Aarene 1862—64 blev der udarbejdet en Driftsplan for 
Distriktet under Ledelse af L. STAFFELDT og C. N. SARAUW med 
Bistand af Distriktets Skovrider. Arealet blev ikke delt i Af
delinger, men Bevoksninger af ens Alder og Beskaffenhed fik 
tildelt samme Nummer paa Kortet og i Beskrivelsen. 

I den Almindelige Beskrivelse omtales Jordbunden saaledes: 
»Alhedens Plantager har helt igennem Hedebund, der dog 
kendelig varierer i Bonitet. Saaledes findes meget god Hede
bund nærmest omkring Stendalgaard, og i den dermed sammen
hængende Skovstrækning træder Alen kun pletvis frem, hvilken 
Al dog ikke er den haarde Stenal, men derimod den saakaldte 
Sandal, et Lag af mørkebrun Farve, som er fast og uigennem
trængeligt, saa længe det henligger i Jorden, hvorimod det bliver 
saa skørt, at det hensmuldrer, naar det udsættes for Luften. 
Alen indtager en Mægtighed af 1 til 3 Tommer paa de forskellige 
Steder, og det kan ofte ses paa Vegetationen, om der er Al 
underneden.« 

Om Skovbestanden hedder det: »I Alhedens Plantager er 
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Rødgran Hovedbestand. Enkelte af de ældste Stammer har en 
Alder af 60—65 Aar. Paa de Steder, hvor Jordbunden er 
nogenlunde god, har Træerne opnaaet en meget god Størrelse, 
saa at deraf kan leveres 13—14—15 Alens Bjælker. Disse 
Træers hele Højde er 26—28 Alen. Hvor Jordbunden er daar-
ligere, har Træerne derimod en meget ringere saavel Højde 
som Førlighed. Fyr findes kun enkeltvis, men de har ikke 
hidtil opnaaet nogen betydelig Størrelse.« Denne Udtalelse om 
Skovbestanden skal dog sikkert forstaas saaledes, at der vel 
findes Træer af de angivne, betydelige Dimensioner, stammende 
fra det i 1790 og 1792 mellem F3^rrefrøet saaede Granfrø og fra 
de i 1791 plantede Graner, men derimod ikke samlede Bevoks
ninger. I Den specielle Beskrivelse af Stendalgaards Plantage 
angives Alderen for de ældste Bevoksninger til 45—55 Aar, 
40—50 Aar, for en enkelt 5 — 70 Aar, og den største angivne 
Bevoksningshøjde er 44 Fod, medens Højden for andre gamle 
Bevoksninger er angivet til 38—40 Fod. En enkelt Bevoksning 
paa omtrent 1 Td. Ld. er kaldt Lærk af 40—50 Aars Alder, 
med en Højde af 40 Fod. Alle de andre Bevoksninger er kaldt 
Gran. I mange af dem findes Holme af gamle Graner og des
uden Arealer med yngre Kultur. I en Bevoksning af 5—30 
Aars Alder med 2 Fods Højde og maadelig Vækst findes »en 
stor Del indsprængt Fyr og Lærk, til Dels udgaaede.« 

Det foreskrives, at Lærkebevoksningen skal underkultiveres 
med Bøg, og desuden skal der i de første 20 Aar afdrives c. 
64 Tdr. Ld. i Plantagens Østside. Vedmassen var henimod 
3000 Kbf. pr. Td. Ld. Arealet skulde tilkultiveres med Bøg, 
hvilken Bestemmelse dog blev ændret af Ministeriet paa Grund 
af Skovrider SPORONS Protest, saaledes at Bøgekulturarealet blev 
en Del formindsket. 

I Ulvedals Plantage er Jordbunden som i Stendalgaards 
og Havredals Plantager, »dog er Overlaget sjældent over 6—8 
Tommer mægtigt. Alen fremtræder hyppigere, dog sjældent 
uden nogle Tommer mægtigt og løst Lag, der let lader sig 
gennemgrave«. Den ældste Bevoksning er her 30—50 Aar 
gammel med en Højde af 35 Fod. Alle Bevoksningerne kaldes 
Gran, og der findes ogsaa her ældre Holme. En Afdeling paa 
c. 35 Tdr. Ld. sættes til Benyttelse i de første 20 Aar, dens Ved
masse er c. 2550 Kbf. pr. Td. Ld. Arealet skal tilkultiveres med 
Gran og Fyr. At denne Afdeling blev sat til Benyttelse, skyldtes 
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den Omstændighed, at mange Træer var toptørre. Skovrideren 
oplyste rigtignok, at Toptørheden ikke skyldtes Affældighed, 
men var et forbigaaende Onde, fremkaldt af Havgus; senere er 
det blevet oplyst, at Toptørheden her og paa andre Steder i 
Plantagernes ældre Granbevoksninger skyldtes Angreb af en 
Art Nematus. 

I Havredals Plantage »er Jordbunden meget forskellig, dog 
for største Delen af ret god Beskaffenhed for Granen, som næsten 
er den eneste forekommende Træart. Overlaget i Regelen be-
staaende af et svagt muldblandet Sandlag. Underlaget er Sand 
og Grus med en Del Smaasten. Paa flere Strækninger frem
træder et Allag, der dog sjældent er over 2—4 Tmr. mægtigt og 
let lader sig gennemgrave. Herunder findes der i Regelen gul, 
grovkornet Sandjord«. Bevoksningerne er alle kaldt Gran, de 
er delte i tre Grupper: 

Nr. 1. 166.4 Tdr. Ld. Alderen 2 5 - 3 5 Aar, Højden 18 Fod. 
Ret god Vækst, heri en Strimmel ung Fyrrekultur. I den sluttede 
Bevoksning bør en passende Udluftning foretages. 

Nr. 2. 133.6 Tdr. Ld. Alderen 1 5 - 2 5 Aar, Højden 10 Fod. 
Ret god Vækst. Af de indsprængte Fyr og Lærk er største 
Delen udgaael. Bør efterbedres. 

Nr. 3. 19.3 Tdr. Ld. Alderen 1 0 - 2 0 Aar. H ø j d e n e r i k k e 
angivet. Temmelig god Vækst, ufuldstændig sluttet. Bør efter
bedres. 

Der blev under Planlægningen maalt to Prøveflader i 
Stendalgaards Plantage, hvoraf den ene blev betragtet som 
»fast« og afsat paa Kortet, den ligger ved det nordvestre Hjørne 
af Stendalgaards Tjenestejord, den anden regnedes for »løs« 
Prøveflade og aflagdes ikke paa Kortet. 

I 1885 udarbejdedes den næste Driftsplan for Distriktet. 
Arbejdet lededes først af O. BLOCH som Skovtaksator, men af
sluttedes af O. HEILMANN. Den Almindelige Beskrivelse af Al
hedens Plantager er taget fra den foregaaende Plan, hvis Alders
bestemmelser er benyttede for de gamle Bevoksninger. Planens 
Beskrivelser af de Afdelinger, hvori der i 1906 blev optaget 
Prøveflader, vil blive gengivet under Omtalen af disse. 

Af Stendalgaards Plantage blev 104 Tdr. Ld. sat til Be
nyttelse i første lOaarige Periode. Vedmassen var ved Periodens 
Begyndelse c. 6000 Kbf. pr. Td. Ld., hvoraf 16 pCt. Kvas. Omtrent 
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28 Tdr. Ld. blev sat til Kultur med Bøg, Resten til Kultur med 
Ædelgran. 

Af Ulvedals Plantage blev 32 Tdr. Ld. sat til Benyttelse i 
første Periode. Vedmassen var ved Periodens Begyndelse c. 
4000 Kbf. pr. Td. Ld. Hele Arealet blev sat til Kultur med Rød
gran. 

Af Havredals Plantage blev der ikke sat noget Areal til 
Benyttelse. 

Plantagerne ved Feldborg1). Efter at Kongen i 1824 havde 
berejst Hedeegnene, blev der givet Landhusholdningsselskabet 
Befaling til at udtale sig om, hvorledes det mente, Træ
plantning i Hederne bedst kunde fremmes. I Marts 1826 skrev 
Landhusholdningsselskabet til Rentekammeret, at Skovrider BANG 
ved Alhedens Plantager efter Selskabets Anmodning havde under
søgt forskellige Hedestrækninger, og at han anbefalede at frem
bringe Skov paa c. 1800 Tdr. Ld. af Neder Feldborg Jorder, der 
»anses for at være vel skikket«. 

Af denne Bys 7 Gaarde blev derefter de 5 > sekvestrerede 
for resterende Skatter«, og fra de to sidste erhvervedes der be
tydelige Hedestrækninger, mod at der blev afgivet mindre til 
Dels opdyrkede Dele af det erhvervede Areal. Ved kgl. Re
solution af 28. April 1827 bestemtes en Del af Arealet til Skov
kultur, og det blev overdraget Skovrider JENS BANG at lede 
Arbejdet umiddelbart under Rentekammeret. I Aarene 1827—29 
blev der opført Hegn om det til Skovkultur indtagne Areal, der 
først kaldtes Plantagen ved Neder Feldborg, men senere Nordre 
Feldborg Plantage. I 1828 blev FREDERIK CHRISTIAN NERENST 

ansat som Plantør med Bolig paa Feldborggaard, der opførtes 
umiddelbart efter Plantørens Ansættelse. 

I Januar 1829 indberettede BANG til Rentekammeret, at 
der i 1828 var pløjet 529 Tdr. Ld., hvoraf de 108 var blevne 
harvede og besaaede, »Pløjningen begyndtes paa den østre Side, 
dels fordi der her fandtes adskillige gode Agre, som var tjenlige 
til snarest at frembære Planter, og dels fordi man ej saa tidlig 
paa Aaret kunde i de vestlig beliggende Strækninger afbrænde 
Lyngen, som ved Ilden maa afsvides, førend Ploven kan komme 

*) Den efterfølgende Fremstilling er i Hovedsagen bygget paa Materiale i 
Rigsarkivet og Feldborg Distrikts Arkiv. 

Det forstlige Forsøgsvæsen, III. 8. Febr . 1910. £ 
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til at bearbejde Jorden. Jorden er pløjet i Rabatter paa l1^—2 
Alens Bredde med Mellemrum paa 1 Alens Bredde. I de be-
saaede Stykker er vekselvis 5 Rabatter tilsaaede med Gran og 
den sjette med Birk. At der i hver sjette Rabat er anbragt 
Birkefrø, er paa Grund af, at den Slags Træer i den yngre 
Alder vokser saa rask, at de snart kan give Læ for de ved 
Siden staaende Graner. Denne Fremgangsmaade, som er brugt 
i den i 1824 anlagte saakaldte Havredals Plantage paa Alheden, 
viser sig her at være af ypperlig Virkning. Det Stykke Jord 
ved Siden af Granbesaaningen, som paa Kortet er betegnet med 
Rug, tilhører en af Selvejerne i Feldborg og hører blandt de 
Agerlodder, som disse efter Kontrakt af 22. Februar 1826 for
beholdt dem Brugen af i 4 Aar. Efler de betingede Aars An
vendelse til Agerbrug af disse Lodder vil de sandsynligt vorde 
kraftigere og bedre skikkede til at frembære Planter. Langs 
med Digerne er saaet i en Bredde af 100 Alen Birkefrø alene, 
og saaledes tror jeg det gavnligt at fortfare rundt omkring hele 
Plantagen, dels fordi Birken, især betrygget ved Digerne, ved 
sin hurtige Vækst snart vil være i Stand til at give Læ for de 
indenfor staaende Træer, men fornemmelig tror jeg denne 

Operation vil være nyttig med Hensyn til Hedebrand 
For end mere at forebygge den størst mulige Skade, om Ild 
skulde opkomme og trænge ind i Plantagen, har jeg langs med 
Vejene ladet være en Strækning upløjet paa 24 Alens Bredde, 
hvori intet Frø er udsaaet. Ligeledes har jeg i den vestre Del 
af Plantagen anbragt en Ildlinie fra Nord til Syd«. 

I 1829 pløjedes der 553 Tdr. Ld., og der blev harvet og 
besaaet 406 Tdr. Ld. BANG angiver i Februar 1830, at Plantagens 
hele Areal er 1812 Tdr. Ld., hvoraf er: 

Veje og Brandlinier 37 Tdr. Ld. 
Moser 80 
Plantørens Lod 40 » 
Planteskolen 4 » 

Af det til Plantning bestemte Areal paa 1651 Tdr. Ld. er i 
de to første Aar pløjet 1082, saa der altsaa er tilbage 569 Tdr. 
Ld., som skal pløjes. I 1830 pløjedes der 547 Tdr. Ld., og der 
blev harvet og besaaet 424 Tdr. Ld. 

I August 1830 skriver BANG, at der er 750 Tdr. Ld. tilbage 
at besaa i tilstundende Efteraar og Foraaret 1831, hvis de der-
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til fornødne Frøkvanta kan erholdes. Besaaningen foreslaas 
udført saaledes: 

300 Tdr. Ld. med Granfrø å 16 IS = 4800 & 
300 » » Birkefrø å 25 »' = 7500 » 
150 » » Lærkefrø å 16 » = 2400 » 

»Til Strækninger, som ikke lader sig pløje, dels for Vand
flade og dels formedelst høje Banker, ønskede jeg desuden 
gerne noget Hvid- samt Rødællefrø, Ask, Ahorn, Agern og Ælm. 
Af Træplanter tør jeg maaske udbede mig saa mange som 
muligt af hvide og røde Ælle og dernæst Ege, Sølv og Balsam
poppel, Ahorn, Ask og Ælmetræer.« 

I Januar 1831 skriver BANG til Rentekammeret: »Det hele 
til Skov bestemte Areal er paa nogle og tyve Tønder Land 
nær pløjet til Besaaning. Det største upløjede Areal ligger 
norden for Planteskolen I nogle af de mindre, upløjede 
Stykker har Beboerne i Feldborg haft Korn, hvortil de i Kon
trakten af 1826 havde forbeholdt dem Ret i 4 Aar, hvilket Tids
rum nu er udløbet. Plantningerne er udførte dels i Moser, 
dels paa Steder, hvor der snart behøvedes Dække for Vinden, 
og dels hvor Jorden er saa bakkefuld, at den ej lader sig pløje. 
I de tvende smalle Stykker, som i det sydøstre Hjørne er be
plantede med Gran, har ligeledes i Aar været Korn for sidste 
Gang. I Foraaret skal det mellem dem beliggende Jordstykke 
tilplantes Langs med Brandlinierne er, hvor det lod 
sig gøre, saaet Birkefrø, for at disse, i muligt Tilfælde af Ilde
brand, desbedre kan standse Udbredelsen. Af samme Grund 
er langs med hele Udhegnet saaet Birkefrø i en Bredde af 
100 Alen Weymouths- og Hvidgranfrøetx) har jeg anbragt 
paa Steder, hvor Jorden er god, og hvor jeg havde Haab om, at 
de rundt om foretagne Besaaninger snart kan give Læ. Frøet 
er kommet fortræffeligt op, og især Weymouthsfyrrene har en i 
Forhold til deres Alder mærkelig Vækst Jeg ønsker især 
Gran, Lærke, Birk, Weymouthsfyr samt Almindelig Fyr, saavel 
som en Del Ælle- og Askefrø.« I samme Skrivelse foreslaar BANG, 
at der ved Bjørnkærled og Abildholtled forbliver 10 Tdr. Ld. ube-
saaede, for at der i Tiden kan bygges Ledvogterhuse. 

I August 1831 skriver BANG: »Til de betydelige Strækninger, 

*) Med Hvidgran menes her Ædelgran (Abies pectinata), jfr. S. 53. 
4* 
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som i Feldborg Plantage er kultiverede, men af Mangel paa 
Skovfrø henligger ubesaaede, kan i tilstundende Efteraar og 
næste Foraar bruges: 4000 å 4500 ET Lærk, 4000 ar Rødgran, 
2000 % Birk og 1000 <B Fyrrefrø, samt en Del Agern, Aske, 
Ahorn, rød og især hvid Ællefrø.« 

I en Beretning fra Februar 1832 hedder det: »I den østlige 
Side af Anlægget, hvor den i Aaret 1828 foretagne Besaaning 
ikke vilde lykkes synderlig, er i afvigte Aar Plantningerne fort
satte saaledes, at et samlet Areal paa 24 Tdr. Ld. er beplantet 
med Gran og Lærke. I den Strækning, som omgrænser denne 
Beplantning, er i de hidtil upløjede Rabatter i sidste Efteraar 
Jorden dybt pløjet og skørnet, og deri lagt Agern paa et Flade
rum af öO1^ Td. Ld Det vestligst beliggende Jord
stykke af denne Egebesaaning ha r ikke hidtil været besaaet 
med Skovfrø, men afbenyttes som Agerjord Norden 
for Planteskolen er i 23/4 Tdr. Ld. saaet Ahorn og Askefrø. Til 
det øvrige ubesaaede Jordstykke i samme Afdeling — omtrent 
14 Tdr. Ld. — ønsker jeg samme Frøsorter.« 

I 1832 blev Plantagen besigtiget af Jægermester v. KROGH, 

der udtalte, at han ikke fandt det rigtigt at tilkultivere et saa 
stort Areal i et saa kort Aaremaal; men for øvrigt roste han den 
udviste Flid og bevidnede Plantagens gode Tilstand. 

I 1833 var den første Tilkultivering af Nordre Feldborg 
Plantage endt, og der blev derefter taget fat paa Efterbedringen. 
I Februar 1834 skriver BANG, at Besaaningen fra 1828 er saa 
god og tæt, at den snarere trænger til Udtynding end til Ud
bedring. Af de 168 Tdr. Ld., som i 1829 tilsaaedes øst for 
Møllevejen, trænger de 21 til Udbedring, og det paatænkes at 
besørge Udbedringen ved Udflytning med Klump af Planter fra 
Opvæksten. Af Saaningen fra 1829 vest for Møllevejen trænger 
60 Tdr. Ld. af 112 til Udbedring. Vest og nord for dette Areal 
findes 126 Tdr. Ld., der ligeledes er tilsaaet i 1829; heraf trænger 
15 Tdr. Ld. til Udbedring. »Den samlede Udgift for Udbedringen 
af det i 1829 saaede vil altsaa blive 857 Rd. Idet jeg ikke kan 
tilbageholde Ønsket om, at denne betydelige Udbedring maa 
iværksættes i tilstundende Foraar, saa kan jeg paa den anden 
Side forsikre, at ingen af de andre Aars Besaaningers Efter- * 
bedring vil koste nær saa meget. Thi for det første er der i 
intet Aar blevet besaaet saa stort et Areal som i 1829, og der
næst har der blandt de mig senere tilsendte Frøkvanta ingen 
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Sinde været saa meget aldeles bedærvet Frø, som Tilfældet var 
i hint Aar.« 

At BANG her, som ved mange andre Lejligheder, har set 
for lyst paa Forholdene, vil fremgaa af de nedenfor meddelte 
Tal for Størrelsen af de enkelte Aars Efterbedringsarealer. 

Ifølge tvende Kort over Nordre Feldborg Plantage, ud
færdigede af Plantør DEHN fra Ulvedal i 1833 og 411), paa 
hvilke de enkelte Aars Kulturflader er indlagte og — for det 
første Korts Vedkommende — Træarterne og Kulturmaaden er 
angivet, blev Plantagens hele Haardbundsareal, med Undtagelse 
af Tjenestejorderne, tilkultiveret i Aarene 1828—33, og fra 1834 
til 1842 blev samtlige Kulturer efterbedrede. En Sammentælling 
af Angivelserne paa Kortet fra 1833 viser, at der blev: 

B e s a a e t m e d : 

Gran og Lærk 639V2 Td. Ld. 
Gran og Birk 5461/;, » 
Birk 124 
Eg 51»/4 » 
Ahorn og Ask 497/8 » 
Weymouthsfyr og Gran 221/s » 
Ædelgran og Birk 121ji » 
Træart ikke angivet 104 » 

B e p l a n t e t m e d : 

Gran og Lærk 19 » 
Gran 5 » 

Desuden blev der saaet Birk i en Strimmel af 100 Alens 
Bredde langs Plantagens Nord-, Vest- og Sydside og langs flere 
af Brandlinierne. Mindre Strækninger, som er indbefattede 
under de angivne Arealer, tilplantedes med Gran, Birk, Ahorn, 
Ask, Eg, Lærk og Æl. 

Hovedtræarten har altsaa været Gran, der oftest har været 
stærkt blandet med Birk og Lærk. Af Birk er oftest indblandet 
1/6; for Lærk nævnes Brøkerne: 2/3,

 5/6 og 8/9. Skovfyr er kun 
indblandet paa 8 Tdr. Ld. Weymouthsfyr er indblandet paa 
14^2 Td. Ld og er saaet ublandet paa 8 Tdr. Ld. 

*) Det første findes i Skovreguleringens, det andet, der hører til Distriktets 
Arkiv, gengives her. 
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En Række Kulturforslag for Aarene 1834—42 viser, at Efter-
bedringen overvejende er udført ved Saaning. Kun i Aarene 
1834 og 1839—42 er der anvendt Plantning paa en Del af det 
efterbedrede Areal. Kortet fra 1841 viser, at Plantning har 
fundet Sted i Plantagens østlige Del, hvor Kulturerne fra 1829 
efterbedredes ved Plantning i 1834 og Kulturerne fra 1828 i 
1840—42. 

Omfanget af de enkelte Aars Efterbedringsarbejder har været: 

Saaning, Plantning, 

Tdr. Ld. Tdr. Ld. 

1834 47 39V8 

1835 110 
1836 91 » 
1837 200 
1838 82 
1839 46 c. 201) 
1840 557a c. 20 
18412) ? ? 
1842 24 16 

I 1834 brugtes til Efterbedringen: 700 & Gran, 120 % Lærk, 
60 % Fyr og 60 8r Weymouthsfyr. I 1835 brugtes: 2000 ET Gran 
og 640 Hb Fyr; i de følgende Aar indtil 1840 udelukkende Gran, 
som Regel 20 tb pr. Td, Ld. 

Den 25. Juni 1832 besøgte Kongen Feldborg Plantage og 
befalede ved den Lejlighed, at et Hedeareal, som havde hørt 
til de i 1826 nedlagte Gaarde, men som hidtil havde ligget 
ubenyttet, skulde indtages til Skov. Da Arealet havde en meget 
uheldig langstrakt Form, foreslog BANG et Magelæg med en 
Gaardmand i Over Feldborg, hvorved det oprindelige Areal 
blev 1600 Alen kortere og 500 —1200 Alen bredere. Jordbunden 
i den nye Plantage, der først kaldtes Plantagen ved Over Feld
borg, men senere Søndre Feldborg Plantage, beskriver BANG 
saaledes: »Den øverste Skorpe er næsten overalt sort, 1—2, 
sjældent 3 Tmr. Derunder findes blidt Sand, blandet i større 
eller mindre Mængde med Muld i en Dybde af 3/4 til 17a Alen. 
Ved at grave dybere træffer man enten paa lignende Jordlag 

*) Arealet er beregnet af det foreslaaede Planteantal. 
2) Kulturforslaget mangler, men den samlede Udgift har været omtrent 

den samme som foregaaende Aar. 
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eller gult Sand, som er løst i en Dybde af 1 Alen eller derover. 
Stundom findes rødt eller sortgraa Sand, ja vel endog Grus i 
Underlaget, der og imellem er blandet med noget Ler, men Al 
har jeg ikke stødt paa nogetsteds. Den her beskrevne Jord
bund findes overalt, saavel paa Kongens som paa det af 
KNUD PETERSEN tilbudte Hedeland, og er, naar den bliver be
hørig dybt pløjet, saa at den øverste Mor kommer ned under 
det med Muld blandede Sand, vel skikket til Skovdyrkning.« 

Ogsaa paa dette Punkt har BANG set meget lyst paa For
holdene og bedømt Jorden ganske forkert. Jordbunden er, 
naar Moser og Enge fraregnes, omtrent 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 Humusalen findes ofte 
et Lag tørveagtig Al. Undergrunden er fint, lyst Sand. 

Ved kgl. Resi. af 8. Maj 1833 approberedes Magelægget med 
KNUD PETERSEN, der afgav 387 Tdr. Ld. og fik 157 Tdr. Ld. 
samt 140 Rd. Fæsteren i et Hus paa den erhvervede Hede 
(Simmelkærhus) blev antaget som Tilsynsmand mod en aaiiig 
Godtgørelse af 10 Rd. Ved samme Resolution bestemtes Arealet 
til Skovkultur. 

I 1834 indgav BANG et Forslag til Arealets Tilkultivering i 
Løbet af 6 Aar. Forslaget blev sendt til Overforstmester v. KROGH, 

der tilraadede Tilkultivering i Løbet af 25 Aar og foreslog, at 
Arealet ikke skulde indhegnes. BANG indsendte derefter et nyt 
Forslag. Efter dette var Arealet, efter Fradrag af Moser, Søer, 
Brandlinier og Veje, 1139 Tdr. Ld. Det foreslaas delt i 25 Af
delinger, hvoraf der aarlig skal tilkulliveres en. Hele Arealet 
skal omgives med en 24 Alen bred Brandlinie, og der skal an
lægges 2 Brandlinier tværs over Arealet i Retningen Øst—Vest. 

De 6 nordligste Afdelinger er hver 4612/14 Tdr. Ld. 
De 8 mellemste » er hver 4616/140 » 
De 11 sydligste » er hver 44584/1400 » 

Lyngen skal afsvides, hvorefter Jorden pløjes i Rabatter, 
2 Alen brede med 1 Alens Mellemrum. Forinden, Lyngens Af
svidning maa de tilstødende Brandlinier pløjes. 

KROGH anbefalede det saaledes ændrede Forslag, men til
raadede Økonomi ved Anlæg af Brandlinier. Den 3. Februar 
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1836 udstedtes en kgl. Resolution, ved hvilken Forslaget appro
beredes, saaledes at Tilkultiveringen skulde foretages i Løbet 
af 25 Aar fra 1. Januar 1836 at regne. 

I de første Aar arbejdede man i Overensstemmelse med 
Planen, saaledes at der aarlig tilsaaedes omtrent 46 Tdr. Ld. 
udelukkende med Frø af Rødgran og Skovfyr, efter at Jorden 
var blevet tilberedt ved Pløjning paa samme Maade som i 
Nordre Feldborg Plantage. Fra 1842 gik man efterhaanden over 
til fortrinsvis at anvende Plantning i begge Plantagerne. I 
1849 standsedes Arbejdet i Søndre Feldborg, efter at der var 
tilkultiveret omtrent 500 Tdr. Ld. af den nordlige Del. 

Saaningskulturerne blev ikke efterbedrede, men Plant
ningerne efterbedredes to Gange. I 1856 blev omtrent 120 Tdr. 
Ld. tilkultiveret Areal ødelagt af en Brand. 

Efter at Plantør NERENST var død i 1847, ansattes i 1848 
Plantør S. H. FUNDER, der i 1851 overtog Distriktets Bestyrelse, 
efter at det, i Henhold til Lov af 25. Februar 1851, var blevet 
skilt fra Viborg Distrikt. 

Den 27. Marts 1851 udsendte Finansministeriet et »Cirkulære 
angaaende Beskrivelse af Statsskovene og Overslag over disses 
midlertidige Benyttelse«, der paalægger enhver Skovrider at 
indgive til vedkommende Overførster en Beskrivelse af sit 
Distrikt. I Beskrivelsen skal Kulturerne karakteriseres som 
»mislykkede«, naar ikke Halvdelen af det fornødne Antal Planter 
findes. 

Beskrivelsen af Feldborg Distrikt er afgivet af Plantør 
FUNDER den 9. Juni 1851. Den er ordnet efter Hovedafdelinger 
og Underafdelinger, og for hver af disse er givet Oplysning om 
Træart, Kulturmaade og Kulturens Tilstand, hvorefter følger en 
Karakteristik, der i de fleste Tilfælde lyder: »Kultur, som er 
mislykket«; for nogle Underafdelinger hedder det: »Kultur, 
trængende til Efterbedring«, og kun to Underafdelinger har 
faaet Karakteren: »Kultur, som er fuldendt«. 

Til Beskrivelsen hører et Kort, af hvilket der i Distriktets 
Arkiv kun findes et Brudstykke, som dog kan give Oplysning 
om Beliggenheden af Hovedafdelingerne i Nordre Feldborg, 
men derimod ikke af Underafdelingerne. Af Kort og Beskrivelse 
kan det ses, at Hovedafdelingerne I og II udgør den østlige 
Del af Plantagen indtil Møllevejen, netop den Del der i sin 
Tid blev efterbedret ved Plantning, og at Kulturerne her er be-
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tydelig bedre end i den øvrige Del af Plantagen, der bestaar af 
Hovedafdelingerne III—IX. 

Hovedafdeling I er 1 8 5 ^ Td. Ld. 1 ) ; den omfatter Under
afdelingerne 1, 2 og 3. Af disse er 1 og 3 efter Beskrivelsen 
frembragte ved Saaning i 1828 og 29 og trænger til Efter-
bedring, medens Underafdeling 2 skal være frembragt ved 
Plantning. Om 2 siges for øvrigt: »Er nærmest ved at kunne 
kaldes bevokset Areal, men vil dog næppe give Udhugnings-
udbytte i de første 6 Aar, i alt Fald kun meget lidt«. 

Hovedafdeling II er 205 Tdr. Ld.; den omfatter Under
afdelingerne 4, 5, 6 og 7, af hvilke 4 er Gran, saaet i 1828 og 
29, 5 er Gran og Lærk, saaet i 1831 og 32, 6 er Gran, saaet i 
1831 og 32, og 7 er Slette, den nuværende Tjenestejord til Hegns-
mandsstedet Bjørnkærhus. De besaaede Underafdelinger trænger 
til Efterbedring, Lærkene er slette. 

Hovedafdelingerne III og IX er tilsammen 4351/2 Tdr. Ld., 
hvoraf dog c. 75 Tdr. Ld. er Mose (Rævekær, Fløjermose, nord
lige Del af Stavesig). Kulturerne bestaar af Gran med Lærk 
og Weymouthsfyr og maa karakteriseres som mislykkede, da 
Halvdelen af Arealet ikke er forsynet med Planter. Lærk og 
Weymouthsfyr er slette. 

Hovedafdeling IV er 31272 Td. Ld. En mindre Del af den, 
Afd. IV, 13, c. 4 Tdr. Ld., nemlig Partiet om Planteskolen, »kan 
kaldes Kultur, som er fuldendt«. En anden Del (nuværende 
Afd. 25 b og c), c. 24 Tdr. Ld., er utilplantet, til Dels gammel 
Agerjord. Resten er »mislykket Kultur« af Gran, Lærk og 
Weymouthsfyr. 

Hovedafdeling V er 123 Tdr. Ld. Den største Del er mis
lykket Kultur af Gran og Skovfyr, Resten (nuværende Afd. 27 b, 
d og e) er mislykket Fyrrekultur, der i 1851 er blevet under
plantet med Rødgran paa 3 x 8 Fod. 

Hovedafdelingerne VI, VII og VIII, tilsammen 508 Tdr. Ld., 
er mislykket Kultur af Gran, Skovfyr, Lærk og Birk. Af Gran 
er der kun lidt, de andre Arter er slette. I Arealet er ind
befattet den sydlige Del af Stavesig og en mindre Mose i 
Plantagens sydvestre Hjørne. 

Den beskrevne Del af Søndre Feldborg har været delt i 

J) Arealerne er ikke nævnte i Beskrivelsen, men er talte sammen efter 
Planen fra 1896. 
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11 Hovedafdelinger. Kulturerne i Hovedafdelingerne I—V og VII 
er fremkomne efter Saaning, Resten efter Plantning. Om en 
af Saaningskulturerne hedder det, at 3/4 af Arealet er forsynet 
med Planter, og om den yngste Plantningskultur, at: »Planterne 
har endnu ikke staaet saa længe, at det bestemt kan forudsiges, 
hvad Mængde, der vil holde sig«. Alle de andre Kulturer 
karakteriseres som mislykkede. 

Hvis Hovedafdelingerne er de samme som foran omtalt, 
er: I—V og VII tilsammen 280 Tdr. Ld. og VIII—XI og VI 
tilsammen 231 Tdr. Ld., hvilket giver et tilkultiveret Areal paa 
511 Tdr. Ld. 

Til Beskrivelsen fra 1851 slutter sig et »Overslag over 
samtlige Kulturomkostninger ved Feldborg Plantørdistrikt i 
Finansaarene 1862/63 til 1857/S8«. I Overslaget, der er under
skrevet af Overførster JESSEN, Skovrider L. F. E. BRÜEL og 
Plantør FUNDER, nævnes det, at det er muligt og sandsynligt, 
at der i det sidste eller næstsidste af de nævnte Finansaar vil 
kunne, paa den stærkest tilvoksede og bedst sluttede Plet, gøres 
en første Begyndelse med Udhugning af nogle sælgelige Smaa-
effekter, saasom af 5 til 6 Læs eller 20 til 30 Tylter Lægter 
og Stænger. Skulde der blive mere at hugge, saa vil saadant 
være Følge enten af en ganske uformodet god Tilvækst i Løbet 
af de mellemliggende Aar eller af det uforønskede Tilfælde, at 
nogen liden endnu i Tilvækst staaende Fyrrebestand ophørte 
tidlig at ville gro paa dette Sted ligesom paa de fleste andre 
langs Ryggen af Jylland«. 

Overslaget gaar ud paa, at der i Finansaaret 1852/53 skal 
udføres »Tilplantning af 60 Tdr. Ld. eller rettere Udplantning 
af 3500 X 60 Planter til Mellemplantning mellem tidligere Be-
saaninger«. 

Udgiften anslaas til: 

12 Rd. pr. Td. Ld., hvori er indberegnet Betalingen for 
2 Gange Efterbedring af det udplantede 720 Rd. 

Tilberedning af Kulturjord til Anbringelse i Plante
hullerne 40 » 

Planteskoleudgifter, Redskaber, Kørsler 140 » 
Indkøb og Transport af Skovfrø 40 » 

I alt, . . 940 Rd. 

For de følgende 5 Finansaar sættes et aarligt Kulturareal 



[59] 59 

af 70 Tdr. Ld. til en aarlig Udgift af 1080 Rd., og det udtales: 
»at det ikke med nogenlunde Sikkerhed eller Sandsynlighed 
kan efter Omstændighederne ved dette Distrikt regnes paa at 
faa mere forsvarligen iværksat.« 

Plantør FUNDER døde i Juli 1853. I nogle Maaneder be
styredes Distriktet midlertidigt af Skovrider JENS BANG, derefter 
blev den tidligere Skovfoged ved Viborg Krat, LAUST JENSEN, 

konstitueret som Plantør i Oktober 1853 og fast ansat i Novem
ber 1854. 

Saavel i FUNDERS som i LAUST JENSENS Tid arbejdedes der 
paa ved »Mellemplantning« at udfylde Kulturerne i Nordre 
Feldborg. Arbejdet blev som Regel givet i Akkord, saaledes at 
Entreprenøren skulde sørge for Gravning af Huller og Ud
plantning af de ham anviste Planter. Betalingen var for Grav
ning af 3500 Huller, hvilket regnedes lig 1 Td. Ld., og Ud
plantning af det tilsvarende Antal Planter 10 Rd. 52 Sk. I de 
nærmeste to Aar efter Plantningens Udførelse skulde Entre
prenøren to Gange udføre Efterbedring mod at erholde en Be
taling af 70 Sk. for hver Gang pr. Td. Ld. Den fulde Betaling 
blev altsaa 12 Rd. pr. Td. Ld. Der udførtes Mellemplantning i: 

Aaret 1850 1851 1852 1853 1855 1861 1862 
paa 5678 55 59 61 36 957 ä 85 Tdr. Ld. 

For de Aar, der mangler i Rækken, kender jeg ikke Størrelsen 
af det tilplantede Areal. 

Det er altsaa ikke fuldt ud naaet at faa efterbedret et saa 
stort Areal, som Overslaget nævner, og i Søndre Feldborg blev 
der slet ikke arbejdet. 

I de første Aar plantedes der i gravede Huller, senere gik 
man , efter Overførster JESSENS Tilskyndelse, over til at bruge 
Huller, frembragte med Spiralbor, den BIERMANSSKE Kultur
metode. Saavel i de gravede som i de borede Huller forbedredes 
Jorden med Aske og Lyngtørv, hvoraf der produceredes en be
tydelig Mængde, som tillige fandt Anvendelse til Gødning i 
Planteskolerne. 

I 1853 modtog Distriktet, vistnok for første Gang, Frø af 
Bjærgfyr1), men det var kun 2 ®, og ligeledes i de følgende 

') Brugen af denne Træart anbefales 1850 i Forstkommissionens Rejse
beretning (Tidsskr. f. Skovvæsen V. B., 1893, S. 162). 
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Aar modtoges der smaa Partier af denne Træarts Frø. Til 
Brug i Planteskolerne blev der modtaget i: 

1855: 48 ffi Rødgran, 4 It Lærk, 1 % Bjærgfyr og 3/4 'S Hvidgran. 
1856: 50 'S Rødgran, 4 'S Lærk, 4 'S Bjærgfyr, 2 'S Hvidgran, 

3 'S Fyr, 3 'S Østerrigsk Fyr, 2 'S Hvidæl og 16 'S Rødæl. 
1857: 50 'S Rødgran, 5 'S Lærk, 3 & Fyr, 3 'S Bjærgfyr og I S 

Hvidgran. 

I 1857 plantedes der 3500 og i 1859 14000 Bjærgfyr i 
Afd. VIII. Disse Planter findes endnu, dels som et Læbælte 
i Plantagens Vestside, mellem Abildholthus og Stavesig, og dels 
i Afd. 37 og 38 som Læstriber, med en indbyrdes Afstand af 
24 Alen, i en Kultur af lavere Alder. I de nærmest følgende 
Aar plantedes der lange Læstriber af Bjærgfyr paa kryds og 
tværs over hele den nordvestre Del af Plantagen, og Læ-
plantningen langs Plantagens nordre Hegn skriver sig formentlig 
ogsaa fra disse Aar. 

I 1862 forlangte Plantør LAUST JENSEN sin Afsked, og fra 

Januar 1863 ansattes som Plantør SOPHUS GEORG FREDERIK 

JENSSEN-TUSCH , der forinden var Skovfoged ved Studsbøl Skov 
i det nordøstlige Slesvig. 

I Aarene 1861—64 udarbejdedes en Driftsplan1) for Distriktet 
under Ledelse af Skovriderne L. STAFFELDT og C. N. SARAUW. 

Af den »Almindelige Beskrivelses« Afsnit om »Bevoksninger og 
Kulturer« faar man et Indtryk af Plantagernes Udseende paa 
dette Tidspunkt. 

Om Nordre Feldborg hedder det: 
»Fyrrene (Pinus silvesiris og Strobus) er saa at sige uden 

Undtagelse gaaede ud og faldne sammen, inden de havde naaet 
2 til 4 Alens Højde, og en lignende Skæbne har ramt Birken. 
Ahorn og Birk skal dels slet ikke være komne op eller forblev 
kun et Aarstid i Live, for saa vidt Frøplanterne havde vist sig, 
medens Lærketræet skal have staaet grønt og ret frodigt indtil 
1842—44, da det begyndte at gaa ud, hvilket fortsattes og nu 
siden den Tid, med sin sædvanlige Sejghed i Veddet, endskønt 
aldeles tørt, har kunnet modstaa Vindens Magt uden at bort-
raadne. Den Del af Plantagen, som i sin Tid er besaaet med 
Lærkefrø, hører til de bedre Strøg og er beliggende imod Vest. 

J) I det følgende benævnt Driftsplanen fra 1861. 
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Ikkun Rødgranen er omtrent overalt endnu grøn, men har saa 
vidt den er saaet, selv i den 30aarige Voksetid, for det meste 
ej kunnet naa til større Højde end i Gennemsnit 1 å 2 Alen. 
Vel findes der Smaapletter, hvor Planterne i Granbevoksningerne 
fra den Tid har naaet til en Højde af 3 til 4 Alen, men dette 
er desværre meget faa Undtagelser, og saadanne findes ikkun 
der, hvor Planternes Vækst har bidraget til en særlig Sammen
slutning og saaledes ogsaa fuldstændig Dækning af Runden. 
Imellem de pløjede Striber er siden plantet Mellemplantning, i 
dels gravede, dels borede Plantehuller, af Rødgran og enkelte 
Steder af Fyr, hvilke sidste dog kun paa de færreste Steder, 
f. Eks. mellem de udgaaede Lærke ved Abildholt Led, ved 
Haderup- og Rjørnkær Vej, staar nogenlunde godt I 
den østlige Del af Plantagen er Rødgranen saa vidt vides plantet 
i kulegravede Render med 2 Alens Mellemrum. Denne Bestand 
har et godt Udseende, men er fuld af Aabninger, som dog i de 
senere Aar er tilplantede med smaa Lærkeplanter, der endnu 
ej har vist nogen Fremvækst. I de senere Aar har de ældste 
Træers Tilvækst i den sidstnævnte Del af Plantagen været 3/4 

til 5/4 Alen, og har Træerne her en Højde af 12 til 20 Alen og 
i Brysthøjde en Tykkelse af omtrent 6 Tommer.« 

»Tæt ved Plantørgaarden findes en lille plantet Granholm, 
hvori en Del Aabninger benyttes som Planteskoler; de der
værende Træer har en god Vækst og for Tiden en Højde af 
omtrentlig 12 Alen, medens nogle senere plantede er mindre.« 

De to Steder, hvor Granerne har vokset tilfredsstillende, er 
de samme, som fremhævedes ved Beskrivelsen i 1851, nemlig 
Underafdelingerne 1,2 og IV, 13. 

Om Søndre Feldborg hedder det: 
»For saa vidt som denne Plantage ej er Mose, Kær eller 

Enge, saa er den, ligesom den nordre Plantage i sin Tid, pløjet 
i Striber og besaaet med Rødgran og Fyr1) . I Sommeren 1856 
opkom en Ild i denne Plantage, hvorved en Del Plantninger 
skal være ødelagte. Resultatet af Saaningen i denne Del af 
Distriktet er endnu ringere end i den nordre Plantage; de 
enkelte Steder forekommende nu 1 å 2 Alen høje Besaanings-

J) At dette ikke er ganske rigtigt, vil fremgaa af foranstaaende Frem
stilling. Kun c. 500 Tdr. Ld. har været tilkultiveret, dels ved Saaning og dels 
ved Plantning. 
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kulturer af Rødgran er dog endnu grønne, men Fyrren er ud-
gaaet.« 

I et Udkast til en Almindelig Beskrivelse af Distriktet, som 
Skovrider JENSSEN-TUSCH udarbejdede i 1886, i Anledning af 
Planlægningen dette Aar, udtales om Tilstanden da han over
tog Distriktet: 

»I 1863 var der kun tørre Rester af Fyr og enkelte noget 
grønne Lærk at finde, og saavel Løvtræer som Ædelgranen 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 Hundrede Tønder 
Land, og paa andre store Strækninger var Rødgranerne gaaede 
bort.« 

Ifølge Planen fra 1861 havde i Tiaaret 1853—63 Udgiften 
til Kultur- og Planteskolearbejder været gennemsnitlig 682 Rd. 
46 Sk. om Aaret. I Indledningen til Kulturplanen hedder det: 
»Dersom det, som man antager, er Bestemmelsen, at Skov
kulturen paa Feldborg Plantørdistrikt fremtidig skal vedblive, 
maa den drives med mere Energi end hidtil. De tidligere paa
begyndte, men til Dels mislykkede Kulturer bør tilstrækkelig 
udbedres, førend nogen ny Kultur paabegyndes, hvis ikke de 
alt anvendte Kapitaler skal gaa aldeles tabt. Da disse Arbejder 
maa udføres ikke blot ved Saaning, men ogsaa for en Del ved 
Plantning, bliver det nødvendigt at anvende større Omhu paa 
Opelskning af Planter, end det tidligere har A'æret Tilfældet, 
idet der ved sidste Beskrivelse af Distriktet — det er over 
3500 Tdr. Ld. — kun fandtes en Planteskole af c. V3 Td. Ld., 
som endog under heldigere Naturforhold maa anses for aldeles 
utilstrækkeligt. For imidlertid ikke at overskride en rimelig 
Størrelse af de aarlige Kulturarbejder, har man i Løbet af de 
første 20 Aar kun foreslaaet en mindre Del af det hidtil 
ukultiverede Areal til Beplantning eller Besaaning, men derimod 
lagt større Vægt paa Efterbedring af de ældre Kulturer. Efter 
det Skøn, man har haft Lejlighed til at anstille, kan disse an
tages i Gennemsnit at være bevoksede med c. Halvdelen af det 
tilbørlige Antal Planter, og vil altsaa fremtidig være at kultivere 
paa c. det halve af Arealet. De aarlige Kulturer vil saaledes 
kunne anslaas til at være c. 53 Tdr. Ld., hvilket ikke anses 
for et uforholdsmæssigt Arbejde paa et Distrikt, hvor Skov
anlæg er og foreløbig vil blive Hovedbeskæftigelsen.« 
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Det Areal, Planen sætter til Kultur aarlig, er ikke større 
end det, der hidtil er blevet besørget aarlig, men maaske skal 
Planens Udtalelse om, at Skovkulturen maa drives med mere 
Energi end hidtil, forstaas saaledes, at Arbejdet bør udføres 
bedre. Saavel Planens som JENSSEN-TUSCHS Udtalelser om 
Plantagernes Tilstand lader formode, at der ikke er naaet det 
tilsigtede Resultat ved de udførte Mellemplantninger, der ogsaa 
har været saa billige, at man maa antage, at ikke alene Jord
bearbejdningen har været lidet grundig, men ogsaa Plantningen 
mindre godt udført. Hertil kommer endvidere, at der over
vejende er brugt Rødgran, hvilken Træart, som vi nu ved, 
vanskelig trives i en sur Hedebund, der kun er forberedt til 
Kultur ved Gravning af Plantehuller. 

Hugningsplanen omfatter Tiaaret 1861—70. Der blev ikke 
sat Bevoksninger til Afdrivning; Udbyttet ved Udhugning blev 
anslaaet til 3000 Kbf. om Aaret. Først i 1867/68 paabegyndtes 
Udhugningen; der solgtes i 1868 for 100 Rd., i 1869 for 80 Rd. 
og i 1870 for 33 Rd. Træeffekter. Senere forøgedes Hugsten, 
saa det gennemsnitlige aarlige Udbytte blev i: 

1868—74 1875—81 1882—88 
250 743 1017 Kr. 

Kulturplanen gælder for 20 Aar, indtil 1880. Til Nykultur 
med Naaletræ bestemtes 257* Td. Ld. Slette og 84 Tdr. Ld. 
Mose i Nordre Feldborg, og til Engkultur 57s/4 Tdr. Ld. Mose 
og Eng i Søndre Feldborg. Efterbedring skal foretages i hele 
Nordre Feldborg Plantage undtagen i gi. Afd. VIII , der skal 
henligge urørt til senere Tider, i alt paa 6931/2 Td. Ld., og i 
hele den tilkultiverede Del af Søndre Feldborg, i alt paa 18372 

Td. Ld. 
Periodens Kulturudgifter anslaas til 40000 Rd., altsaa til 

2000 Rd. aarlig. Kulturplanen slutter saaledes: »Det er en 
Selvfølge, at de tidligere paabegyndte, men til Dels mislykkede 
Kulturer først og fremmest tilstrækkeligt udbedres, førend 
nogen ny Kultur paabegyndes i den søndre Plantage.« 

Den til Nykultur bestemte Slette i Nordre Feldborg, der 
var gammel Agerjord (nuværende Afd. 25 b), blev, ligesom 21 Tdr. 
Ld. Agerjord (nuværende Afd. 25 c og 27 h), der havde været 
benyttet som Tjenestejord, dels for Skovløberen og dels for 
Skovrideren, tilplantet mellem 1863 og 83, og samtidig udførtes 
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en stor Del af Arbejdet paa de til Nykultur bestemte Mose
arealer, der forsynedes med parallele 3 Alen brede Grøfter i en 
indbyrdes Afstand af 9 Alen. Af den bedste Granbevoksning 
i Nordre Feldborg blev 15 Tdr. Ld. afdrevet og tilplantet med 
Rødgran indtil 1886. 

JENSSEN-TUSCH opgav straks Anvendelsen af den tidligere 
Fremgangsmaade ved Efterbedring af de mislykkede Kulturer 
og brugte i Stedet Plantning i kuldgravede Render, der skulde 
være saa dybe, at Alen blev gennembrudt. Jorden blev lagt 
op ved Siderne af Renden, for at den i Løbet af et Aarstid 
kunde udluftes og Alknoldene fryse i Stykker. Efter Ned-
jævningen plantedes Rødgran, Skovfyr og Bjærgfyr. Om Re
sultatet udtaler han sig selv saaledes i det foran nævnte Udkast 
til en Almindelig Beskrivelse af Distriktet: »De store Besaanings-
arealer har dog i Aarenes Løb sluttet sig mere og mere sammen 
og har paa Steder opnaaet en Højde af indtil 15 — 16 Alen, 
medens andre, mulig paa den samme Dag saaede Arealer endnu 
staar og hiver i Højde med Lyngen. Imellem de mange Smaa-
holme, som er fremkomne i Besaaningsbestanden, ved den saa 
forskellige Vækst, er der siden 1863 plantet en Del som Efter-
plantning, men da de Arealer, som ved den første Kultur havde 
sagt »Nej«, selvfølgelig var de ringeste af Beskaffenhed, saa er 
Efterplantningerne, uagtet de for en stor Del er udførte i kuld-
gravede Render, dog ikke lykkedes overalt.« 

»Da den almindelige Skovfyr har en hurtigere Vækst end 
Rødgranen, saa er Fyrren i en længere Aarrække blevet be
nyttet til Efterplantning sammen med Rødgranen. 1884—85 
ramtes dog Skovfyrren af Svampeangreb, og efter Ordre bort
toges Masser af angrebne 2—6 Alen høje Skovfyr, der var i en 
sygelig Tilstand. Samtlige Skovfyr, der i Sommeren 1884 blev 
angrebne af Svampe og ikke blev afhuggede, har i Sommeren 
1885 atter tilegnet sig et frodigt Udseende med gode Topskud 
paa Toppen.« 

Af disse Skovfyr er der endnu en Del tilbage, men hverken 
Væksten eller Formen er god. Af Granerne er vel mange 
levende, men Væksten har gennemgaaende været tarvelig, dels 
fordi den anvendte Jordbearbejdning, hvor fortræffelig den end 
kan være andre Steder, dog ikke paa denne Bund er tilstrække
lig til at sikre Rødgranens Vækst, og dels fordi mange af de 
indplantede Graner er blevne overvoksede af Planterne i den 
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oprindelige Kultur. Derimod har Bjærgfyrrene fra denne Tids
periode udviklet sig godt og antaget en fortræffelig Stamme
form, saa at det virkelig er lykkedes at frembringe sluttede 
Bevoksninger af de gamle Graner og de indplantede Bjærgfyr, 
saa langt som JENSSEN-TUSCH naaede med Efterbedringsarbejdet 
paa denne Maade. Omtrent 400 Tdr. Ld. af Nordre Feldborgs 
østlige Del blev udfyldt fra 1863 til 1872. 

I Søndre Feldborgs Grankulturer blev der ikke arbejdet; 
i denne Plantage indskrænkede JENSSEN-TUSCH sig til at 
rydde og planere Simmelkær Enge, der i 1863 var be
voksede med spredte Birkepurrer. I 1864 og 1875 var der 
igen Brande i Søndre Feldborg, ved hvilke der gik c. 70 Tdr. Ld. 
Kultur tabt. 

Efter at den hannoveranske Reolplov i 1873 var blevet 
indført til Distriktet, brugtes den til Bearbejdning af de mellem 
de gamle Granholme værende Sletter, der ofte udvidedes ved 
Bortrydning af smaa Granholme, som var i daarlig Vækst. 
Med en Forplov skrælpløjedes den lyngklædte Hede, og umiddel
bart efter Forploven gik Reolploven, der dækkede den afskrællede 
Lyngtørv, gennembrød Alen og bragte den op til Overfladen 
sammen med en Del af Undergrunden. Saa snart det pløjede 
Areal var blevet noget dækket af Vegetation, tilplantedes det 
med en Blanding af Rødgran, Bjærgfyr og Hvidgran. Ofte led 
Plantningerne meget af Sandpisk, men for øvrigt voksede alle 
tre Arter en Tid særdeles frodigt, men saa blev Granerne gule 
og standsede i Vækst. Resultatet er oftest blevet en Bevoksning 
af Bjærgfyr med spredte Graner, hvoraf den største Del er 
undertrykte. 

I 1873—74 forøgedes Distriktet med Sjørup Plantage, i 
1878—81 med Borbjærg Plantage, i 1880 og følgende Aar med 
Kloster- og Kronhedens Plantager og i 1885 med Sevel Plantage. 
JENSSEN-TUSCH, der i 1876 var blevet udnævnt til Skovrider, 
havde nu faaet sit Virksomhedsomraade betydelig udvidet og 
taknemmeligere Opgaver at løse end den, at lappe paa de gamle 
Kulturer i Feldborg Plantagerne. Søndre Feldborg forblev der
for henliggende urørt , og af Nordre Feldborg var der i 1886 
endnu saa meget utilplantet, at der ved Planlægningen i dette 
Aar kunde sættes et Areal af 680 Tdr. Ld. til Kultur, samtidig 
med at c. 9 Tdr. Ld. af den gamle Skov sattes til Foryngelse. 
Dette sidste Areal bestod af tre Underafdelinger, hvoraf de to 

Det forstlige Forsøgsvæsen, III. 8. Febr. 1910. 5 
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var lysstillede, den tredje i ringe Vækst og Slutning. Vedmassen 
var pr. Td. Ld. 2544 Kubikfod. 

JENSSEN-TUSCH døde i 1888 og afløstes af FREDERIK HENRIK 

OSVALD HEILMANN, der inden Planlægningsperiodens Udløb i 
1896 havde naaet at faa tilplantet Resten af Nordre Feldborg, 
overvejende med Bjærgfyr. 

Ved Planlægningen i 1896 bestemtes det, at Kulturarbejdet 
i Søndre Feldborg igen skulde optages, og der er siden den 
Tid foretaget Udfyldning med Bjærgfyr af enkelte af de gamle 
Kulturer, samtidig med at der er tilplantet nogle Afdelinger 
udelukkende med Bjærgfyr. Af Nordre Feldborg blev der sat 
12.49 Tdr. Ld. til Foryngelse. Vedmassen var gennemsnitlig 
3080 Kbf. pr. Td. Ld., men den ene af de fire Underafdelinger, 
der skulde forynges, havde kun 2140 Kbf. pr. Td. Ld., de andre 
tre gennemsnitlig 3470 Kubikfod. 

Vækststandsningen. Af de mange Træarter, saavel Løv- som 
Naaletræer, der har været brugt ved den første Tilkultivering 
og de senere Efterbedringer i Plantagerne paa Alheden og ved 
Feldborg, er der foruden Bjærgfyrren kun een, nemlig Rød
granen, som har formaaet at holde sig gennem Tiderne. Der 
findes vel spredte Skovfyr i alle Plantagerne, og der fandtes 
tidligere i Stendalgaards Plantage hele Skovfyrbevoksninger med 
Træer af antagelig Størrelse, ligesom der ogsaa findes og tid
ligere fandtes store Træer af Lærk, Ædelgran og Birk, men i 
Forhold til den anvendte Frømængde var Træernes Antal over
ordentlig ringe. 

I Alhedens Plantager danner Rødgranen nu store, rene Be
voksninger, der maa kaldes gode, naar der tages fornødent 
Hensyn til Jordbund og Klima, og de Bevoksninger, der havde 
de største Træer, er forlængst afdrevne. Naar undtages et 
mindre Areal, øst for Skovridergaarden, der i sin Tid hørte til 
Kolonigaarden Stendalgaard, og muligvis nogle smaa Pletter i 
Nordsiden af Stendalgaards Plantage, v a r d e t h e l e T e r r a i n 
H e d e , da d e n f ø r s t e T i l k u l t i v e r i n g f a n d t S t e d (jævnfør 
Kortet fra 1791 over Plantagen1)). 

I Feldborg Plantagerne er Resultatet langtfra blevet saa 
godt, idet her ogsaa Rødgranen har svigtet paa meget store 
Arealer, men der findes dog mange smaa Bevoksninger og 

') Findes i Rigsarkivet og gengives her efter en Kopi. 
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spredte Holme med ret velformede Træer, der ganske vist er 
smaa efter Alderen. Af Nordre Feldborg Plantages Areal var 
en lille Del Agerjord, da den første Tilkultivering fandt Sted. 
I de paa Agerjorden frembragte Bevoksninger opnaaede Træerne 
en betydeligere Størrelse, især større Diameter, end paa Hede
jorden, men de er nu for største Delen afdrevne. 

At Rødgranen har udviklet sig saa forskelligt paa de to 
Distrikter, maa sikkert i første Række tilskrives Forskelligheder 
i Jordbunden, men hertil kommer yderligere, at saa godt som 
alle Bevoksningerne i Stendalgaards og Ulvedals Plantager er 
frembragte under sygnende Skovfyr og ved Kultur paa større 
og mindre afdrevne Lysninger i Fyrrebevoksningerne. At denne 
Aarsag dog ikke er den væsentligste, kan skønnes af, at Havre-
dals Plantage er frembragt paa samme Maade som Feldborg 
Plantagerne, og den staar dog ikke kendeligt tilbage for Stendal
gaards og Ulvedals Plantagerne, men langt over Feldborg 
Plantagerne. 

Selv om maaske Jordbunden i Alhedens Plantager maa 
regnes for ganske god Hedebund, saa er den dog ikke bedre, 
end at vi i vore Dage ikke kan frembringe ren Granskov paa 
tilsvarende Hede uden at maatte kæmpe med de Vanskeligheder, 
som foraarsages af Vækststandsning, der indtræder faa Aar 
efter Kulturens Udførelse, og i Feldborg Plantagerne er Jord
bunden saa tarvelig, at vi, med Nutidens Erfaring paa Hede
skovbrugets Omraade, ikke paa tilsvarende Hede vil vove et 
Forsøg paa Frembringelse af ren Granskov. 

Hvorledes de gamle Granbevoksninger paa disse to Distrikter 
har set ud i deres første Ungdom, giver de historiske Oplysninger 
ikke et tydeligt Billede af. Der tales vel ofte om tarvelig Vækst 
og ringe Højde, men Vækststandsningen med sine karakteristi
ske Symptomer: Toptørhed, faa, smaa og lyse Naale, har jeg 
intet Sted fundet beskrevet. At en Vækststandsning har været 
Regelen den Gang ligesom nu, tør man vel nok paa Forhaand 
gaa ud fra, men den er altsaa af en eller anden Grund ophørt. 
Den nævnte Mangel i vor Viden om Hedens gamle Gran
bevoksninger vil det være rimeligt at søge afhjulpet ved en 
Undersøgelse af, hvorledes vore Dages rene Grankulturer paa 
Hedejord kommer over Vækststandsningen, naar de overlades 
til sig selv. Desværre er et brugeligt Materiale meget sparsomt 
til Stede, fordi m a n , siden Anvendelsen af Bjærgfyrren som 

5* 
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Ammetræ for Rødgranen blev almindelig, saa godt som altid 
har tyet til den som sidste Middel, naar Granerne syntes ikke 
at ville vokse videre. 

Paa Feldborg Distrikt findes der et Par Kulturer, som kan 
bruges i det nævnte Øjemed. I den ene er der rigtignok nu 
indplantet Bjærgfyr, men paa et saa sent Tidspunkt, at Fyrrene 
hidtil ikke har kunnet øve nogen Indflydelse paa Granernes 
Velbefindende eller Vækst. De to Kulturer er i det følgende 
betegnede A og B. 

A. N o r d r e F e l d b o r g . Afd. 16. Arealet er 16 Tdr. Ld. 
Det blev skrælpløjet før 1886; nøjagtig kan Tidspunktet ikke 
angives, da afdelingsvis Bogføring først indførtes paa Distriktet 
i det nævnte Aar, derefter ompløjet i 1890 og undergrunds-
pløjet i 1892. I 1893 plantedes der 91000 Stkr. f Rødgraner, 
altsaa pr. Td. Ld. c. 5700 Stkr. I de første Aar voksede Granerne 
fortræffeligt, men trods gentagne Rensninger med Haandkraft 
og med Plov mellem Planterækkerne ophørte den stærke Vækst, 
og Granerne blev gule. 

I »Haandbog i Skovbrug« findes Side 433 et Billede af 
Kulturen taget i 1899, og Haandbogens Udgivere, der saa Kulturen 
i 1897, skriver paa Grundlag af dette Indtryk: »Planterne er 
noget gule, men Væksten er ellers god.« Af Billedet kan det 
ses, at i hvert Fald enkelte Planter var toptørre i 1899. Da 
jeg i Efteraaret 1900 overtog Distriktet, var Planternes Vækst 
tarvelig, en Del var toptørre, og alle havde gule Naale. Der 
fandtes stærke Angreb af Chermes abietis, Tortrix tedella og 
Physis abietella, hist og her ogsaa af Tortrix pactolana. At 
Insektangrebene havde været medvirkende til den stærke Til
bagegang, kunde der ikke være Tvivl om, men den oprindelige 
Aarsag var dog sikkert, at Jordbunden nu ikke længere tilfreds
stillede Planternes Krav til Næring. I de følgende Aar blev 
Tilstanden stadig ringere, idet for hvert Aar flere og flere 
Planter blev toptørre, og Toptørheden strakte sig efterhaanden 
længere og længere nedad hos den enkelte Plante. 

I Foraaret 1902 blev der grubbet mellem Planterækkerne, 
men da det ikke viste kendelig Virkning, besluttede jeg mig til 
at indplante Bjærgfyr. I Foraaret 1904 grubbedes der to Gange 
i hvert andet Mellemrum mellem Planterækkerne, og umiddel
bart derefter plantedes der § Bjærgfyr i de ved Grubningen 
frembragte Furer med skør Jord. 
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I 1905 var der en tydelig Fremgang at spore, idet Farven 
af de nedre Grenes Naale var bleven bedre. Om Forandringen 
var en Følge af Bearbejdningen, eller om den ogsaa vilde være 
kommen uden den, maaske som Følge af, at Kulturen efter-
haanden sluttede sig, kan ikke afgøres, men jeg er tilbøjelig til 
at antage, at den efterhaanden indtrædende Slutning har en 
væsentlig Del af Skylden. For øvrigt var Sommeren i 1905 
gunstig for Granernes Vækst, idet der faldt Regn med passende 
Mellemrum gennem hele Væksttiden. 

I November 1905 undersøgte jeg samtlige Planter paa et 
lille afgrænset Stykke, der svarede godt til Kulturen som Helhed. 
Alle Planterne var naalefattige; de nederste Grene havde Naale 
paa de sidste 3—4 Aarsskud, de øverste levende Grene havde 
kun Naale paa de sidste 2 Aarsskud. Naalene var gennem-
gaaende korte og lyse, dog havde de nederste Grene Naale af 
omtrent normal Farve. Til Trods for, at Kulturen ligger om
givet af ældre Bevoksninger, havde Planterne dog været stærkt 
paavirkede af Vinden, hvilket viste sig ved større Aabenhed, 
færre Grene og færre Naale i Vestsiden end i Østsiden. 

Af de undersøgte 103 Planter var: 
24 pCt. levende i Toppen og havde Endeknop; 
12 pCt. levende i Toppen, men manglede Endeknop; 
64 pCt. var toptørre. 
Naar der maaltes fra Jorden til Topspidsen, selv om den 

var udgaaet, var Middelhøjden 3.1 Fod; maaltes der kun til 
den øverste levende Grens Udspring fra Stammen, var den kun 
2.5 Fod. 

Hos 52 pCt. af Planterne fandtes der flere Hovedakser, 
oftest udgaaende fra den oprindelige Hovedakse under Jorden 
eller omtrent ved Jordoverfladen. De flerstammede Planter saa 
i øvrigt ud ganske som de enstammede, de var oftest toptørre 
og naalefattige, og Naalene havde lys Farve. 

Hos 19 pCt. af Planterne havde der i de sidste Aar dannet 
sig en Del Vanris ved Udvikling af »sovende Øjne«. Vanrisene 
fandtes enten alene paa Stammen eller tillige paa Hoved
grenenes inderste Del; de var endnu kun faa Tommer lange, 
men Farven var god, og de syntes at have Evne til at fort
sætte deres Vækst. Hos enkelte Planter havde der dannet sig 
nye Topskud derved, at en Gren fra øverste levende Grenekrans 
havde rettet sig op og antaget radiær Form. 
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I 1906 blev en Del af de nydannede Topskud og Vanris 
afsvedne i Spidsen af en Frost, der indtraf mellem 2. og 3. Juli, 
men i de for Vegetationen gunstige Aar 1907 og 1908 fik hele 
Kulturen et forholdsvis frodigt Udseende, Naalene blev grønne, 
de nydannede Topskud fortsatte deres Vækst, Vanrisene antog 
Form af Topskud, og der dannedes nye Vanris. 

B. N o r d r e F e l d b o r g . Afd. 36. Omtrent 28 Tdr. Ld. af 
Afdelingen bestaar af en Blanding af Gran og Bjærgfyr, som 
blev plantet i 1885. Midt i Arealet lod Skovrider JENSSEN-TUSCH 

udlægge et mindre Areal paa c. 2 Tdr. Ld., der forsøgsvis til
plantedes udelukkende med Rødgran. 

Jordbearbejdningen, der udførtes nogle Aar før Tilplant
ningen, bestod i Skrælpløjning af den raa Hede og en samtidig 
udført Reolpløjning med den hannoveranske Reolplov. Den op
pløjede Undergrund var af meget let Beskaffenhed og tilbøjelig 
til at fyge; der indfandt sig af den Grund kun en meget spar
som Græsvækst. For at faa Sandflugten standset blev Arealet 
reolpløjet en Gang til, hvorved en Del af Lyngskjolden bragtes 
op til Overfladen. Denne Pløjning udførtes i Foraaret 1885 
med SACKS Reolplov, og umiddelbart derefter blev Plantningen 
udført. Saa vidt det kan oplyses, blev der brugt toaarige 
Frøbedsplanter, der plantedes efter Kilespade paa 3 x 4 Fods 
Afstand. I den blandede Kultur veksler en Række ren Rød
gran med to Rækker, i hvilke hver anden Plante er Gran, hver 
anden Bjærgfyr; i Forsøgskulturen staar der en Gran paa Bjærg-
fyrrens Plads. 

Fra 1886 til 93 er der gentagne Gange foretaget Rens
ning mellem Planterækkerne, dels ved Pløjning og dels ved 
Haandkraft, og der er blevet efterbedret med Rødgran og 
Hvidgran. Efter 1893 er Forsøgsstykket ikke blevet rørt, 
derimod er der i den blandede Kultur foretaget Sabling af 
Bjærgfyrrene. 

Regnet fra Plantningens Udførelse er der altsaa en Alders
forskel af 8 Aar mellem Kulturen i Afd. 16 og i Afd. 36, men 
mellem Planternes Levealder er der kun 6 Aars Forskel, saa-
fremt det er rigtigt, at der i Afd. 36 blev brugt Frøbedsplanter. 
Jordbundens naturlige Beskaffenhed er der næppe stor Forskel 
paa, og Bearbejdningen har, om end forskellig, næppe været 
kendelig gunstigere for Planterne det ene Sted end det andet. 
Forsøgskulturen i Afd. 36 kan derfor betragtes som svarende 
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til Kulturen i Afd. 16, kun med den Forskel, som den forskel
lige Alder bevirker. 

Da jeg i 1900 første Gang saa Forsøgskulturen i Afd. 36, 
gjorde den et meget nedslaaende Indtryk. De største Planter 
var vel af Mandshøjde, men for de flestes Vedkommende var 
Toppen udgaaet langt ned, saa der kun ved Jorden fandtes 
Grene, der fra Aksen strakte sig ud i Lyngen. At Væksten til 
en Tid havde været endog særdeles god, fremgik tydeligt af de 
lange Aarsskud paa de døde Toppes midterste Del. Kulturen 
maa imidlertid paa det Tidspunkt have været i sin tarveligste 
Periode, thi Forholdene har senere forbedret sig i paafaldende 
Grad. Der findes vel endnu Planter, der har faa og lyse Naale, 
saa det ser ud, som om de snart vil gaa ud, men de fleste har 
nu Naale af normal Farve og nydannede Topskud. 

Det synes at være en Betingelse for Fremgang, at nær-
staaende Planters Sidegrene er naaede sammen, eller at i hvert 
Fald en Plantes lave Grene har bredt sig saa meget ud til 
Siderne, at de har opnaaet at dræbe Lyngvegetationen omkring 
Plantens Fod. Fremgangen ytrer sig først ved en Forbedring 
af Naalenes Farve, og derefter kommer Bestræbelserne for at 
danne en ny Top. 

Omkring den oprindelige Akse findes der ofte en hel 
Samling af sekundære Topskud, der nu ruster sig til at kæmpe 
om Stillingen som Træets fremtidige Hovedakse. De nye Top
skud er snart opstaaede af Vanris, snart af Sidegrene, som har 
rettet sig op, saa at i hvert Fald Grenens yderste Del nu er 
lodret og har Sidegrene ligeligt udviklede i alle Retninger. I 
nogle Tilfælde har den oprindelige Plantes Grene slaaet Rod, 
hvorefter Grenens yderste Del har rettet sig op, er blevet radiært 
udviklet, og Grenen vokser nu videre, som om den var et selv
stændigt Træ. 

Af og til kan man finde nydannede Topskud, som har ud
viklet sig af de smaa Skud, der normalt sidder spredt paa 
Aarsskuddet mellem Grenekransene. De er ikke vanskelige at 
skelne fra Topskud, der er dannede af sovende Øjne, idet 
saadanne altid har deres Udgangspunkt ved Grunden af et 
Aarsskud paa Stammen eller en Gren. 

Egentlige sovende Øjne har Rødgranen ikke, men naar 
Plantens yngste Skud ødelægges, fremkommer der Knopper af 
Knopanlæg, der hidtil har siddet skjulte i Knopskælhjørnerne 
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ved Skuddets Grund, eller vel rettere i Spidsen af foregaaende 
Aars Skud. 

I Juli 1906 foretog jeg en omhyggelig Undersøgelse af 
samtlige Planter i en enkelt Række. Af de undersøgte 50 Planter 
var 70 pCt. to- eller flerstammede, 66 pCt. havde nydannede 
Topskud. I mange Tilfælde er de forskellige Maader at danne 

nye Topskud paa komne 
til Anvendelse hos samme 
Plante. Kun i ganske en
kelte Tilfælde er det op
rindelige Topskud blevet be
varet, men det har ingen
lunde været til Gavn for 
Planten, der i saa Tilfælde 
altid er naalefattig og svag 
(Fig. 4). For øvrigt er det 
ikke altid let at afgøre, om 
et Topskud er det oprinde
lige, eller det er opstaaet 
ved, at en Sidegren fra øver
ste Grenekrans har rettet 
sig op, fordi den kan have 
rettet sig saa fuldstændigt, 
at den nu sidder ganske 
lodret; undertiden kan man 
se, at det nydannede Top
skud har skubbet det op
rindelige Topskud til Side, 
saa dette nu sidder som en 
tør Pind i skraa Retning ud 
fra Stammen. 

Ogsaa i denne Kultur 
blev mange af de nydannede 

Topskud beskadigede af Sommerfrosten i Juli 1906, men Be
skadigelsen har ikke faaet varige Følger og vil om nogle Aar 
næppe kunne paavises i Træernes Form. 

Der kan nu ikke være Tvivl om, at Kulturen ved egen 
Hjælp vil komme over Vækststandsningen og blive til en Be
voksning, men Træernes Højde vil rigtignok blive meget 
varierende og deres Form tarvelig. Bedre vilde Resultatet 

Fig. 4. Deri oprindelige Top er bevaret. 
Planten er naalefattig og svag. 
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sikkert være blevet, dersom der oprindelig var plantet tættere. 
Kulturen vilde da hurtigere have sluttet sig og derfor tidligere 
være kommen i Vækst efter den uundgaaelige Standsning. 
Kulturen i Afd. 16, hvor Plantetætheden er større, vil sikkert 
slutte sig tidligere og give en bedre Bevoksning end Kulturen 
i Afd. 36. 

En Kultur, der ganske svarer til Forsøgskulturen i Afd. 36, 
har jeg set i Paabøl Plantage. Skovrider M. HOLT har i Novem
ber 1905 velvilligt meddelt mig nedenstaaende Oplysninger om 
dens Historie. »Heden blev skrælpløjet; efter et Par Aars For
løb brændtes Lyngskjolden, hvorefter der toges en Afgrøde Rug 
og en Afgrøde Spergel. Derpaa opkammedes Jorden ved at 
pløje tre Furer sammen, Undergrundspløjning blev ikke udført. 
I 1885 plantedes Rødgran paa 2 x 4 J / 2 Fods Afstand; i hver 
tiende Række er der dog plantet Hvidgran og Ædelgran. Kulturen 
har ikke været efterbedret. Højden er nu 3—6 Fod. Plantningen 
voksede fortrinligt i de første 4—5 Aar, derefter standsede 
Væksten, og alle Planterne blev toptørre. En Tid saa det ud, 
som om de helt vilde blive dræbte, men i de sidste tre Aar er 
der sk.et lidt Fremgang, idet der hist og her kommer Holme, i 
hvilke Planterne har faaet mørkegrøn Farve og er begyndt at 
danne nye Topskud. Da Holmene breder sig Aar for Aar, har 
jeg nu den Tro, at Kulturen nok efterhaanden skal arbejde 
sig op.« 

Figurerne 5 — 8 viser de forskellige Maader, paa hvilke Rød
granen kan danne nye Topskud. 

Det er foran omtalt, at 52 pCt. af Planterne i Afd. 16 og 
70 pCt. af Planterne i Afd. 36 er to- eller flerstammede lige fra 
Grunden. Da de sammenhørende Stammer altid ser ganske 
ens ud, saaledes at naar den ene er toptør, er de andre det 
ogsaa, og har den ene faa og lyse Naale, saa har de andre det 
ogsaa, maa de antages at være omtrent lige gamle. Enten maa 
Planterne have været flerstammede allerede fra Planteskolen af, 
eller ogsaa maa de sekundære Akser have dannet sig i Plantens 
tidlige Ungdom, paa et Tidspunkt da Kulturen endnu var i 
frodig Udvikling og endnu ikke mærkede kendeligt til den 
skadelige Indvirkning, som senere bragte Planterne til at blive 
toptørre. 

At et saa stort Antal af Planterne skulde have været fler
stammede fra Planteskolen af, er ikke rimeligt, og benægtes 
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Fig. 5. Den oprindelige Top er udgaaet; ved Grunden 
et nydannet Topskud. 

Fig. 6. Den oprindelige Top er udgaaet; to nydannede 
Topskud er fremkomne af sovende Øjne. 



Fig. 7. Den oprindelige Top er udgaaet; et Erstat-
ningsskud, der rimeligvis vil blive Træets fremtidige 
Hovedakse, har dannet sig af et af de smaa Skud, der 
sidder spredt paa Stammen mellem Grenekransene. 

Fig. 8. Den oprindelige Top er udgaaet. En Sidegren 
har rettet sig op til lodret Stilling og trængt den 

oprindelige Top ud i skraa Stilling. 
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desuden af dem af Distriktets Underbetjente, som har været med 
ved Plantningens Udførelse. 

Ved Eftersyn af Distriktets yngste Grankulturer har det 
vist sig, at Flerstammethed ogsaa der er overordentlig alminde
lig, og det er ikke vanskeligt at fastslaa, at den kan skyldes to 
forskellige Aarsager eller dem begge i Forening. 

Hvis Grankulturerne lider under Sandflugt i de første Aar 
efter Plantningens Udførelse, hvilket ikke er ualmindeligt, er 
der mange Topskud, som vil blive dræbte, hvoraf Følgen bliver, 
at der straks danner sig et nyt Topskud eller hyppigere flere, 
og disse er det, som senere udgør Akserne i den flerstammede 
Plante. Selv om Topskuddet ikke dræbes af Sandpisk, men 
kun svækkes noget, vil der dog alligevel opstaa sekundære 
Topskud, idet det tydeligvis er lettere for Planten at udforme 
nye Topskud end at bringe det oprindelige Topskud i Vækst 
igen. 

Ganske paa samme Maade som Sandflugt virker Vindens 
udtørrende Evne i de første Aar efter Plantningens Udførelse. 
Topskuddet og ofte tillige de øverste Sideskud i Vindsiden 
dræbes eller svækkes ved Udtørringen, men saa snart Jorden 
er bleven noget dækket, saa Vindens Indvirkning bliver mindre 
følelig, dannes der sekundære Topskud til Erstatning for de 
dræbte eller svækkede. 

Den anden Aarsag til Flerstammethed er, at Planterne er 
komne for dybt i Jorden. Det kan være sket under selve 
Plantningsarbejdet, men oftest sker det ved, at Vinden og Regn
skyl jævner Jordoverfladen, som Bearbejdningen og Opfuringen 
har efterladt i skør og ujævn Tilstand. Er af den ene eller 
anden Grund Plantens nederste Grene blevne dækkede med 
Sand ved Grunden, vil de straks antage Karakter af Topskud, 
vokse lige til Vejrs og udvikle sig radiært; samtidig bryder der 
nye Rødder frem fra Stammen ved Grunden af de sanddækkede 
Grene, saa der kan findes et Rodsystem i to Etager med et 
mellemliggende Stykke, der oprindelig var Stammens nederste 
Del, men som nu er indlemmet i Rodsystemet. 

Figurerne 9 og 10 viser, hvorledes Flerstammetheden opstaar. 
At de gamle Granbevoksninger paa Feldborg Distrikt i 

deres Ungdom har haft et Udseende, der ganske svarer til det, 
som de beskrevne Kulturer i Afd. 16 og 36 nu har, kan man 
let overbevise sig om ved nærmere Eftersyn af Træerne. De 



Fig. 9. Dyb Plantning har bevirket Dannelsen af en 
sekundær Rod og flere Biakser. 

Fig. 10. Toppen hemmet i Vækst af Sandpisk, hvor
efter der har dannet sig to nye Topskud. 
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har alle mange Grenerester og Knaster ved Jorden, hvilket 
røber den langsomme Vækst, de er ofte paafaldende tykke og 
uregelmæssigt formede i Stammens nederste Del, og hos sær
deles mange af dem er der endnu bevaret Rester af Biakser, 
som i sin Tid har konkurreret med den Akse, der er bleven 
Træets Stamme. At denne er forholdsvis velformet, ret og 
nogenlunde jævnfør, kan ikke tydes saaledes, at den er Træets 
oprindelige Hovedakse, men viser kun Træartens overordentlig 
store Evne til at antage normal Form til Trods for Be
skadigelser. 

Da de fleste gamle Granbevoksninger paa Feldborg Distrikt 
er opstaaede ved Saaning, kan det hænde, at det, der ser ud 
som Biakser ved Grunden af en gammel Stamme, i Virkeligheden 
er selvstændige Stammer, som tidlig er blevne undertrykte og 
dræbte, men selv i Bevoksninger, som ved den regelmæssige 
Afstand i to Retninger mellem Stammerne viser, at de er op
staaede ved Plantning, vil man finde, at en stor Del af Træerne 
har Biakser og ogsaa paa anden Maade røber, at de engang 
har været toptørre Purrer. I Afdelingerne 3 og 20 i Nordre 
Feldborg findes der Bevoksninger af 50—60 Aars Alder, som 
tydeligvis er opstaaede ved Plantning. Her har jeg undersøgt 
samtlige Træer i en enkelt Række og noteret Forekomsten af 
Biakser og andre Uregelmæssigheder ved Stammernes Grund. 
I den første er 39 og i den anden 41 pCt. af Træerne enten to-
stammede eller forsynede med Biakser, som nu oftest er ud-
gaaede; desuden er mange af de eenstammede Træer krumme 
ved Grunden. 

I de gamle Bevoksninger i Alhedens Plantager er Træerne 
betydelig større i Forhold til Alderen end paa Feldborg Distrikt 
og langt bedre formede, men man vil dog ogsaa her kunne 
finde mange døde Biakser ved Stammernes Grund og mellem 
de store Træer enkelte ganske smaa, der nu oftest er dræbte, 
og som synes at være selvstændige Individer, men i Virkelig
heden er opstaaede af lave Grene fra de store Træer. 

Paa Grund af den stærkere Vækst har Træerne her, lettere 
end paa Feldborg Distrikt, kunnet frigøre sig for de dræbte Bi
akser, men der kan dog endnu findes saa mange, at man ikke 
kan nære Tvivl om, at i hvert Fald en Del af de gamle, for
holdsvis smukke Træer i sin Tid har været toptørre og fler-
stammede. 
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Figurerne 11—14 (S. 80—81) viser gamle Træer med Bi-
akser fra Nordre Feldborg Plantage. 

Prøvefladerne. For de i 1906 optagne Prøveflader, der om
tales nærmere i de følgende Afsnit, har jeg nedenfor sammen
stillet de Oplysninger, der har kunnet tilvejebringes ad histo
risk Vej. 

S t e n d a l g a a r d s P l a n t a g e . 

Nr. 1, Afd. 17. Paa Kortet fra 1796 betegnes Afdelingen 
ved Bogstav A. Den var det første Areal, der indtoges til Skov
kultur; det blev tilsaaet i 1790 med Skovfyr, Gran og Birk. 

Paa et Kort, der er tegnet af Plantør DEHN i 1818x), er 
Kulturens Tilstand beskrevet. Den nordlige Del af Afd. 17, i 
hvilken Prøvefladen ligger, er delt i flere mindre Dele, der be
skrives saaledes: 

Litra a. Godt bevokset med Gran. 
» b. Godt bevokset med Gran, 1 — 3 Alen høje, sidste Aars 

Skud fra 6 til 14 Tommer. 
» y. Enkelte Fyr og Birk fra 2 til 3 Alen høje, sidste 

Aarsskud fra 2 til 4 Tommer. 
» z. Middelmaadig bevokset med Gran. 
» æ. Gran. 
» ø. Godt bevokset med Gran. 

Prøvefladen ligger i Litra z. 

Fra 1837 foreligger der et Kort1) med tilhørende Arealtabel, 
ligeledes udarbejdet af Plantør DEHN. Den nordlige Del af Afd. 17 
har her Nr. 23 og er i Tabellen opført saaledes: »8.3 Tdr. Ld. 
er godt bevokset med Gran af 6 til 15 Alens Højde, 6.8 Tdr. Ld. 
er bevokset med yngre Gran.« De yngre Graner findes for
mentlig der, hvor der i 1818 var Fyr og Birk (Litra y); efter 
et Kort fra 1831, paa hvilket der senere er sket Tilføjelser, skal 
de være plantede i 1834. 

Planen fra 1862 siger om de Bevoksninger, til hvilke den 
nuværende Afd. 17 hører: »Ret god Vækst, Højden 44 Fod.« 

Ved Planlægningen i 1862—64 blev der i Afdelingen op
taget en Prøveflade. Alderen angives til 50 Aar, Højden til 
49 Fod og Massen pr. Td. Ld. til 5257 Kubikfod. Prøvefladen 

*) Skovreguleringens Arkiv. 



Fig. 11. Stammen bugtet; Grenene sidder uregelmæssigt. 
Fra Stammens Grund en død Biakse. Foran det hvide 
Klæde en død Træstump, som tidligere har været Træets Top. 

Fig. 12. Stammen velformet; i 3 Fods Højde sidder Resterne 
af den oprindelige Top. 



Fig. 13. Stammen er velformet, dog noget tyk ved Grunden; 
herfra udgaar der to Biakser, som nu er dræbte. Til venstre 
et lille Træ, der nu er udgaaet, og som er dannet af en 

Gren, der har slaaet Rod. 

Fig. 14. Stammen er tyk forneden, men ellers velformet; 
fra dens Grund udgaar der flere Biakser. 



82 182] 

blev ikke afsat paa Kortet. Oplysningen om, at den har været 
i denne Afdeling, skyldes mundtlig Overlevering. 

Paa Skovreguleringens Kort fra 1885 er den paagældende 
Del af Afd. 17 delt i tre Underafdelinger, hvoraf: 

a. er 40—50 aarig Gran i god Vækst og Slutning; 
b. er 70—80 aarig Gran. Træerne smaa, Højden ringe, Stillingen 

meget tæt; 
c. er 70—80 aarig Gran. God Højde, navnlig mod Nord, god 

Form. 
a er Plantningen fra 1834, Prøvefladen ligger i c. 

I Vinteren 1887/88 blev der i Afd. 17 optaget tre Prøveflader1), 
nemlig: 

Nr. 5 i Afd. 17 a. Alder 55 Aar, Højde 12.8 m, Radius 7.43 cm 
Nr. 6 i » 17 b. » 75 » » 15.7 » » 8.20 » 
Nr. 7 i » 17 c. » 77 » » 16.3 » » 9.22 » 

Nr. 5 angives at være Plantning paa 1x1 .6 m. Bevoks
ningen ret god og stammerig, dog enkelte smaa Lysninger. 
Ikke udhugget i mange Aar. 

Nr. 6 er Saaning paa uregelmæssig Afstand. Smuk stamme
rig Bevoksning med god Slutning. Udhugget 1884. 

Nr. 7 er rimeligvis Saaning i Kvadrater. Bevoksningen er 
smuk og stammerig. Sidst udhugget c. 1868. 

I 1906 fandtes Alderen 96 Aar, Højden 19.2 m. 
Af disse Oplysninger fremgaar det med temmelig stor 

Sikkerhed, at Prøvefladens Bevoksning er frembragt ved Saaning 
i Kvadrater i 1810 eller et af de nærmest følgende Aar. Arealet 
havde forud baaret en Bevoksning, der overvejende bestod af 
Fyr, som blev syge og derfor fjernedes. I 1818 var Arealet 
middelmaadig bevokset med Gran; i 1837 var Granerne 12—30 
Fod høje. I 1862 var Bevoksningen i ret god Vækst, Højden 
40—50 Fod, i 1887 var Bevoksningen smuk og stammerig, 
Højden 52 Fod, og i 1906 var Højden 61 Fod. 

Nr. 2 og 3 , Afd. 13. Afdelingen ligger paa den gamle 
Kolonigaards Grund. Det af denne til Skov indtagne Areal er 
paa Kortet fra 1796 betegnet med Bogstav C. Det blev tilsaaet 
med Fyr og Gran i 1792 og 93. 

:) Undersøgelser over Rødgranens Vækst i Danmark, af A. OPPERMANN og 
C. V. PRYTZ. Autograferet 1892. 
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I 1818 blev Bevoksningen beskrevet saaledes: »Litra q. 
Middelmaadig bevokset med Gran fra 3 til 6 Alen høje, sidste 
Aars Skud fra 5 til 13 Tommer, og godt bevokset med Fyr og 
Gran fra x/a til l1/* A l e n n ø J e ? sidste Aars Skud fra 3 til 6 
Tommer.« 

I 1837 har Bevoksningen Nr. 12 og er i Tabellen opført 
saaledes: »77.5 Tdr. Ld. godt bevokset med Gran af 5—14 Alens 
Højde, 6.1 Tdr. Ld. trænger til Udbedring.« 

I Planen fra 1862 angives det, at Bevoksningen har temme
lig god Vækst, Højden er 38 Fod. 

Planen fra 1885 deler det Skovstykke, der i 1837 havde 
Nr. 12, i Afdelingerne 13 og 14. Afd. 13 beskrives saaledes: 
»75—80 Aar, Middelhøjde 52 Fod, Vedmasse 6100 Kbf.pr.Td. Ld. 
Bevoksningen regelmæssig med høje, velformede Træer, der har 
jævnføre, grenefri Stammer.« 

I 1887 optoges i denne Afdeling Prøveflade Nr. 12, hvis 
Alder er 80 Aar, Højden 17.4 m, Radius 10.91 cm. Bevoksningen 
er noget aaben, den er rimeligvis opstaaet ved Saaning i 
Kvadrater paa 1.3x2.2 m, sidst udhugget for c. 10 Aar siden. 
I 1906 fandtes for Nr. 2 Alderen 98 Aar, Højden 18.8 m og for 
Nr. 3 Alderen 100 Aar, Højden 18.6 m. 

Det kan altsaa antages, at Bevoksningen er frembragt ved 
Saaning i Kvadrater i 1806, eller et af de nærmest følgende 
Aar, paa et Areal, der forud havde baaret en mislykket Fyrre-
kultur. I 1837 var Arealet godt bevokset med Gran af 10—28 
Fods Højde. I 1862 havde Bevoksningen temmelig god Vækst, 
Højden var c. 38 Fod. I 1887 havde Bevoksningen velformede 
Træer af 56 Fods Højde, og i 1906 var Højden 60 Fod. 

Nr. 4, Afd. 14. Oprindelsen er den samme som for Prøve
fladerne 2 og 3 , og Beskrivelsen ligeledes den samme, indtil 
Afdelingerne 13 og 14 blev skilte fra hinanden i 1885. 

Ved Planlægningen 1862—64 blev der netop paa det Sted, 
hvor Prøvefladen ligger, afsat en Prøveflade, som indtegnedes 
paa Kortet. Alderen angives til 53 Aar, Højden til 47% Fod 
og Massen til 5286 Kbf. pr. Td. Ld. 

I Planen fra 1885 beskrives Afd. 14 saaledes: »80 Aar, 
Middelhøjde 51 Fod, Vedmasse 5900 Kbf. pr. Td. Ld. Bevoks
ningen som i Afd. 13, dog er Stammerne ikke saa jævnføre.« 
I 1906 fandtes Alderen 99 Aar, Højden 21.0 m. 

Det kan altsaa antages, at Bevoksningen er frembragt ved 
6* 
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Saaning i 1806, eller et af de nærmest følgende Aar, paa et 
Areal der forud havde baaret Fyr. I 1837 var Højden 10—28 
Fod, i 1862 38 Fod (paa Prøvefladen 47 Va Fod), i 1885 c.51 Fod 
og i 1906 67 Fod. 

U l v e d a l s P l a n t a g e . 

Den første Tilkultivering fandt Sted i Aarene 1799—1806. 
Der saaedes overvejende Frø af Fyr og Birk, men tillige lidt 
Lærkefrø. 

Nr. 1, Afd. 22. I 1837 havde Afdelingen Nr. 19, den om
tales i Tabellen saaledes: »8.5 Tdr. Ld. godt bevokset med Gran 
af 4—5 Alens Højde, 19.4 Tdr. Ld. trænger til Udbedring, paa 
18 Tdr. Ld. findes der yngre Bevoksning af Gran.« Prøvefladen 
ligger formentlig i den Del af Afdelingen, hvor Bevoksningen i 
1837 var 4—5 Alen høj. 

I Planen fra 1885 beskrives den Del af Afdelingen, hvori 
Prøvefladen ligger, saaledes: »60—65 Aar. En temmelig regel
mæssig, sluttet Bevoksning med enkelte Aabninger.« I 1906 
fandtes Alderen 97 Aar og Højden 14.9 m. 

Bevoksningen maa antages frembragt ved Saaning i 1809 
paa et Areal, der forud havde baaret Fyr; maaske er Fyrre-
kulturen ødelagt ved Brand i 1806. I 1837 var Arealet godt 
bevokset med Graner af 8—10 Fods Højde. I 1885 var Be
voksningen temmelig regelmæssig. I 1906 var Højden 48 Fod. 

Nr . 2 og 3 , Afd. 31 . I 1837 havde Afdelingerne 30 og 31 
Nummer 5, der i Tabellen er opført saaledes: »57 Tdr. Ld. er 
godt bevokset med Gran af 4—7 Alens Højde, 15.6 Tdr. Ld. 
trænger til Udbedring.« 

I 1885 beskrives Afdelingen saaledes: »50—60 Aar. Regel
mæssig, sluttet Skov med jævnstore, velformede Træer.« I 
1887 blev der maalt en Prøveflade i Afdelingen; den har Nr. 3, 
Alderen angives til 69 Aar, Højden til 12.6 m, Radius til 7.05 cm. 
Saaning i Kvadrater paa uregelmæssig Afstand. Enkelte Lys
ninger, ellers stammerig, men Stammerne smaa efter Alderen; 
ikke udhugget i mange Aar. I 190"6 fandtes for Nr. 6 Alderen 
97 Aar, Højden 16.1 m og for Nr. 7 Alderen 96 Aar, Højden 
14.5 m. 

Bevoksningen maa antages frembragt ved Saaning i Kvadrater 
i 1809 paa et Areal, der forud havde baaret Fyr; maaske er 
Fyrrekulturen ødelagt ved Brand i 1806. I 1837 var Arealet 
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godt bevokset med Gran af 8—14 Fods Højde. I 1887 var Be
voksningen regelmæssig og stammerig, Højden var 40 Fod. I 
1906 var Højden 46—52 Fod. 

Nr. 4, Afd. 3 0. Afdelingen er i 1837 beskrevet sammen 
med Afd. 31. I 1885 beskrives den Del af Afdelingen, hvori 
Prøvefladen ligger, saaledes: »50—60 Aar. Bevoksningen regel
mæssig, sluttet; Træerne jævnstore og velformede.« 

I 1887 blev der optaget en Prøveflade i Afdelingen; den 
har Nr. 4. Alderen angives til 71 Aar, Højden til 14.5 m, 
Radius til 8.56 cm. Saaning i Kvadrater paa uregelmæssig Af
stand, c. 1.3x1.3 m. Ret stammerig, flere smaa Lysninger; 
ikke udhugget for nylig. I 1906 fandtes Alderen 94 Aar, Højden 
16.4 m. 

Bevoksningen maa antages frembragt ved Saaning i Kvadrater 
i 1812 paa et Areal, der forud havde baaret Fyr. I 1837 var 
Arealet godt bevokset med Gran af 8—14 Fods Højde. I 1887 
var Bevoksningen regelmæssig og stammerig, Højden var 46 Fod. 
I 1906 var Højden 52 Fod. 

N o r d r e F e l d b o r g P l a n t a g e . 

Prøvefladerne Nr. 1 og 2. Afd. 4 og 6 ligger i det Terrain, 
der er tilsaaet i 1828 og efterbedret ved Plantning i Aarene 
1840 og 42; Nr. 3 og 4, Afd. 9 ligger i det Terrain, der er til
saaet i 1829 og efterbedret ved Plantning i 1834. Alle fire Prøve
flader ligger i den Del af Plantagen, som i 1851 betegnedes II, 4 
og blev beskrevet saaledes: »Ældre Besaaning fra 1828 og 29, 
besaaet i pløjede 5 Furers Rader med 3^2 Alens Mellemrum, 
dernæst mellemplantet i 1850 og 51. Altsaa Kultur, trængende 
til Efterbedring, men Efterbedringen begyndt.« 

I 1851 har Afdeling II, 4 hørt til de bedre Dele af Plantagen 
og har kun staaet tilbage i Udvikling for I, 2 og IV, 13, af hvilke 
den første sikkert, den anden rimeligvis er frembragt paa Ager
jord. Begge disse to er særskilt nævnede i Den almindelige 
Beskrivelse til Planen fra 1861, medens II, 4 maa indeholde de 
»Smaapletter, hvor Planterne har naaet en Højde af 3 til 4 
Alen«. 

Nr. 1. Bevoksningen havde i 1886 Betegnelsen 4a og be
skrives i Planen saaledes: »Alder 40—45 Aar. Nogenlunde 
sluttet Bevoksning i ret god Vækst.« I 1895 havde den Be-
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tegneisen 4c. Alderen er angivet til 50—60 Aar; en særlig Be
skrivelse foreligger ikke. 

Nr. 2. Bevoksningen havde i 1886 Betegnelsen 6b og be
skrives saaledes: »Alder 40—50 Aar. Væksten i de sluttede 
Holme ret god.« I 1896 havde den Betegnelsen 6a. Alderen 
angives til 50—60 Aar. 

Nr. 3 og 4. Bevoksningen havde i 1886 Betegnelsen 9b 
og beskrives saaledes: »Alder 40 — 50 Aar. Bevoksningen 
temmelig sluttet og begyndt at komme i Vækst.« I 1896 havde 
den Betegnelsen 9 b. Alderen angives til 40—50 Aar. 

Da Bevoksningen paa alle fire Prøveflader bærer tydeligt 
Præg af at hidrøre fra den oprindelige Saaning, skal Træernes 
Alder i Foraaret 1906 være for Nr. 1 og 2 — 78 Aar og for 
Nr. 3 og 4 — 77 Aar. Der er dog Mulighed for, at der paa 
Prøvefladerne vil kunne findes Træer af en noget lavere Alder, 
hidrørende fra Efterbedringen. 

I 1896 er fundet Alderen 74 Aar for Nr. 2, 3 og 4 og 75 Aar 
for Nr. 1. 

Alle Prøvefladerne, saavel paa Viborg som paa Feldborg 
Distrikt, har været meget svagt udhuggede. Først i de sidste 
15—20 Aar er der ført normal Udhugning, dog er det muligt, 
at en lignende Behandling har gjort sig gældende før 1862 i 
Plantagerne ved Stendalgaard, thi Kommissionen af 1850 siger 
i sin Rejseberetning, at »i disse Plantager er Gennemhugningerne 
godt førte«1). Planen fra 1885 for Viborg Distrikt foreslaar det 
aarlige Udbytte af Naaletræ i det følgende Tiaar sat til 70540 Kbf. 
Hovedbenyttelse og 51400 Kbf. Mellembenyttelse, altsaa i alt 
121940 Kubikfod om Aaret. Udbyttet blev imidlertid i 188S/84 

—86/87 c. 70000 Kbf., i 1887/g8—91/92 c. 96000 Kbf., og først i 
den følgende treaarige Periode naaedes det at faa solgt 122 000 
Kbf. gennemsnitlig aarlig; Distriktets Priser var i Firserne meget 
lave2). 

>) Tidsskrift for Skovvæsen 1893 B, Side 161. 
2) Statist. Oplysninger om Statsskovene i Danmark, 1888, og Tillæg t̂il 

samme, 1899. P. E. MÜLLER: Omrids af en dansk Skovbrugs-Statistik, 1881, 
S. 139. 
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IV. Granens Vækstforhold. 

P a a hver af de 3 Boni te tsklasser optoges 4 Prøveflader, og 
p a a hve r af disse udførtes S t a m m e a n a l y s e r af 3 Model t ræer , 
der udsøgtes som Middel t ræer i H o v e d b e s t a n d e n . 

Fremgangsmaaden herved var følgende: 
I de valgte Bevoksninger afsattes Prøveflader af almindeligvis 

10 å 20 a (efter Planen c. 1/i Td. Ld.) Størrelse; i enkelte Bevoks
ninger paa Feldborg blev Størrelsen dog mindre, da det var van
skeligt at finde saa store ensartet bevoksede og sluttede Skovstykker. 

Paa disse Prøveflader mærkedes Udhugningstræerne, og den 
tilbageblevne Hovedbestand kluppedes i 1.3 m Højde med en STAU-
DINGERS Klup med Aflæsningsnøjagtighed af 1 cm. Prøvetræerne 
udtoges blandt dem, hvis Diameter svarede til Hovedbestandstræernes 
Middelstammegrundflade. Paa hvert udtaget Træ afsattes Maale-
højden og et Nordmærke, hvorefter Træerne ryddedes eller fældedes. 

Paa den omhuggede Stamme bestemtes Træets Totalhøjde og 
Bulhøjde. Fra Topspidsen nedad, saa langt som Grenekransene 
tydeligt kunde ses, maaltes den aarlige Højdevækst, sjældent over 
10 Aar, ofte noget mindre. Derpaa udtoges Skiver i en Afstand fra 
Jordens Overflade af 0.15, 0.3, 0.8, 1.3, 2.3, 3.3, 5.3, 7.3 m, o. s. 
fr. med 2 Meter Interval. Desuden toges en Rodskive til Alders
bestemmelse. 

Inden Skiverne skares fra, nummereredes de paa Undersiden 
og forsynedes med Nordmærke. Oversiden af hver Skive glattedes, 
Diameteren N—S og 0—V afsattes gennem Marven, selve Maale-
aarets ufærdige Aarring fradroges, og derefter afsattes Mærker paa 
Radierne for hvert femte Aar, begyndende fra den yngste færdige 
Aarring, der repræsenterede Foraarsstandpunktet 1906, derpaa 1901, 
1896 o. s. fr. Aflæsningsnøjagtigheden af Aarringsbredden var hele 
eller halve Millimeter. 

Udregningen af Massefaktorer og Masser m. v. paa de 12 
Prøveflader er sammens t i l l e t i o m s t a a e n d e Tabe l (S. 88). 

Undersøgelsens Hovedafsnit , en Fremst i l l ing af Bevoks
n ingernes Højdevæks t paa de t re Lokal i te ter , er t i lvejebragt ved 
de paa foran oplys te Maade 1 ) udfør te S t a m m e a n a l y s e r p a a de 
fældede Model træer . Ved Angivelsen af Højden i de forskellige 
Aldre s tøder m a n først paa Vanske l igheden ved at b e s t e m m e 
T r æ e t s virkelige Alder. 

*) Se for øvrigt A. OPPERMANN: Træmaalings- og Tilvækstlære, 1900, (autogr.) 
S. 184 o. fl. 
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Massefaktorer og Masser pr. ha efter Udhugningen, m. v. 

Bonitet 
Prøve
fladens 

Nr. 

Stendalgrd.: 

I 

1 
2 
3 
4 

Ulvedal: 

II 

1 
2 
3 
4 

Feldborg: 

III 

1 
2 
3 
4 

Prøve-
fl.ds. 

Areal 
m2 

1873 
1693 
2578 
2290 

1654 
2765 
1858 
2180 

991 
864 
345 
557 

Alder 
Aar 

(gslt.) 

96 
98 

100 
99 

97 
97 
96 
94 

75 
74 
74 
74 

Stam-
metal 
Stkr. 

993 
862 
900 
821 

1040 
1002 
1243 

959 

2432 
2616 
2609 
2190 

Højde 

ni 

19.16 
18.85 
18.57 
20.95 

14.94 
16.14 
14.46 
16.39 

11.56 
10.67 
11.75 
11.20 

Stam-
megr.-
flade 
m2 

40.36 
37.86 
41.31 
38.25 

28.54 
29.95 
33.85 
30.64 

30.37 
31.60 
32.46 
30.88 

Stam-
me-

form-
tal 

0.566 
.525 
.550 
.530 

0.546 
.562 
.573 
.553 

0.578 
.609 
.581 
.586 

Masse 

m3 

440.9 
377.7 
427.2 
427.8 

233.7 
272.6 
277.9 
277.9 

207.2 
209.7 
226.3 
202.7 

Diam. 
Mid-
delst.-
gr.fi. 
cm 

23 
24 
24 
25 

19 
20 
19 
20 

13 
13 
13 
14 

Krone-
for
hold 

0.30 
.36 
.38 
.47 

0.31 
.39 
.33 
.40 

0.41 
.33 
.41 
.39 

Af Prøvefladerne i Stendalgaards Plantage laa Nr. 1 i Afd. 17, 2 og 3 i 
Afd. 13 og 4 i Afd. 14. — I Ulvedals Plantage laa Prøveflade Nr. 1 i Afd. 22, 
2 og 3 i Afd. 31 og 4 i Afd. 30. — I Feldborg Plantage laa Prøveflade Nr. 1 
i Afd. 4, 2 i Afd. 6, 3 og 4 i Afd. 9. — Til foranstaaende Sammenstilling er 
benyttet 3 Modeltræer paa hver Prøveflade undtagen i II 1, 3 og 4 samt i 
IV, 4, hvor der kun har været 2 paa hver Prøveflade til Raadighed. 

Hvor der ikke findes paalidelige Optegnelser om Bevoks" 
ningernes Anlægsaar, og især hvor Kulturen er udført ved Saa-
ning i utilstrækkelig bearbejdet og mager Jord, saa at Udvik
lingen i de første Aar har været meget langsom, der er som 
bekendt en ganske nøjagtig Aldersbestemmelse meget vanskelig. 
For de undersøgte Modeltræers Vedkommende er overalt lagt 
4 Aar til den af Aarringenes Tælling resulterende Alder. Efter 
de af HELMS i Afsnit III meddelte Oplysninger om Bevoks
ningernes Historie er dette rimeligvis omtrent rigtigt for Model
træerne fra Stendalgaards Afdelinger, men dog muligvis 1 Aar 
for meget. Om Anlægsaaret for Bevoksningerne i Ulvedals 
Plantage har der ikke kunnet skaffes brugbare historiske Data, 
og man maa derfor lade sig nøje med den Antagelse, at 4 Aar 
er omtrent rigtigt. For Feldborgs Vedkommende maa man af 

http://gr.fi
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HELMS'S Meddelelser om Plantagernes Historie slutte, at et Til
læg af 4 Aar er 2, for en enkelt Stamme 3 Aar for lidt. Uagtet 
saaledes Aldersbestemmelsens sandsynlige Fejl ikke er ensidig 
og derfor faar Indflydelse paa Resultatet af Sammenligning 

Modeltræer i Stendalgaards Plantage. 

Træets Alder 
fulde Højde m 

Skivehøjde 
0.15 m 
0.3 
0.8 
1.3 
2.3 

3.3 
5.3 
7.3 
9.3 

11.3 
13.3 
15.3 
17.3 
19.3 
21.3 

A B C D E F G H I L M 
97 96 95 99 99 97 100 100 101 100 97 

19.7 18.4 19.4 18.6 19.6 18.3 17.3 20.5 17.5 21.5 20.5 

Alder, Aar. 
5 6 4 7 6 5 6 8 6 7 7 
9 10 9 12 9 7 7 10 8 9 8 

14 13 12 20 19 14 10 16 12 11 11 
18 16 14 22 22 18 14 19 16 14 14 
21 19 18 25 25 21 17 22 21 18 19 

24 21 20 28 28 24 21 24 24 21 20 
29 24 25 31 33 29 27 29 29 25 27 
35 29 30 39 38 33 33 35 34 32 33 
40 37 36 44 43 39 38 45 40 37 41 
48 43 45 49 48 46 47 49 50 44 46 
56 52 55 63 59 57 71 60 64 54 58 
70 66 66 72 66 69 86 68 77 65 65 
81 88 77 91 81 87 99 86 99 70 76 
93 94 96 94 79 89 

97 

Modeltræer i Ulvedals Plantage. 

Træets Alder 
fulde Højde m 

Skivehøjde 
0.15 m 
0.3 
0.8 
1.3 
2.3 

3.3 
5.3 
7.3 
9.3 

11.3 
13.3 
15.3 

A B D E F H I K L 
96 98 98 98 96 97 94 95 93 

15.1 14.7 15.8 16.0 16.1 13.8 15.1 15.6 17.2 

Alder, Aar. 
10 7 6 10 7 6 6 10 7 
14 11 11 12 9 13 13 11 10 
21 20 18 18 15 20 19 16 16 
25 22 22 22 22 22 24 20 20 
30 28 30 25 25 27 30 25 26 

33 33 33 29 28 30 33 28 31 
38 39 38 35 32 35 37 33 35 
45 46 44 41 36 41 42 39 40 
52 58 49 46 42 46 51 49 47 
61 74 59 58 52 57 61 57 54 
79 90 83 75 66 92 77 71 66 

94 93 91 92 83 
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Modeltræer i Feldborg Plantage. 

Træets Alder 
fulde Højde m 

Skivehøjde 
0.15 m 
0.3 
0.8 
1.3 
2.3 

3.3 
5.3 
7.3 
9.3 

11.3 

A B C D E F G H I L M 
72 76 76 76 72 74 73 75 73 77 74 

11.9 11.4 11.4 10.8 10.0 11.3 12.3 10.9 12.0 10.8 11.6 

Alder, Aar. 
8 10 6 10 11 10 12 7 14 10 10 

12 15 9 14 15 13 15 13 17 19 13 
18 21 16 19 20 19 17 20 23 27 18 
21 23 19 25 26 21 24 23 26 32 21 
25 29 25 31 31 26 31 26 30 36 24 

30 33 29 33 37 30 36 33 34 40 28 
40 42 40 42 45 40 42 41 40 44 36 
48 51 49 49 54 48 48 49 48 51 42 
61 65 65 60 67 58 61 57 56 67 52 
69 75 75 68 69 71 

mellem Granens Vækst paa de tre Lokaliteter, har vi dog fore
trukket at bevare de Fejl, der hidrører fra et ensartet Tillæg 
til Aarringsal deren, fremfor at inddrage andre, der skyldes en 
usikker Antagelse om det virkelige Anlægsaar. Fejlen er i 
ethvert Fald uden Betydning for den stillede Opgave og viser 
sig at ligge inden for de uundgaaelige Fejls Omraade, idet Aar-
ringsalderen varierer lige saa meget, oftest 2—3 Aar, i enkelte 
Tilfælde 4 Aar mellem de forskellige Modelstammer paa samme 
Prøveflade, hvilket rimeligvis viser, at de varierende Aarrings-
aldre skal suppleres med forskellige Tal for at komme til 
Træets virkelige Alder. 

I den ovenstaaende Liste er angivet det ved Tælling af 
Aarringene i forskellig Højde tilvejebragte originale Materiale. 
Af Listen, der egentlig skulde omfatte 36 Modeltræer, er 5 ude
ladte. Af disse findes 1 paa Prøveflade 4 i Stendalgaards Plan
tage, fordi Træets Højdevækst var meget uregelmæssig; paa 
Prøveflade 1, 3 og 4 i Ulvedals Plantage og 4 i Feldborg er 
udeladt hvert Sted 1 Træ, der alle viste en Alder, som var 
8—10 Aar mindre end de øvrige Træers, saa at de udskudte 
Stammer rimeligvis har udviklet sig af Planter, der er ind
bragte ved Efterbedring af Kulturerne. At saadanne Efterbed-
ringer har fundet Sted, fremgaar af HELMS'S historiske Oplys
ninger. Højdevæksten er saaledes bestemt paa Bonitet I af 11 
omtrent jævnaldrende Modeltræer, paa II af 9 og paa III af 11 
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Træer og er angivet i efterstaaende Tabel, i hvilken de anførte 
Aldre for hver Skivehøjde er de laveste af de to Aldre med 1 
Aars Interval, mellem hvilke den ved Aarringstællingen be
stemte Alder ligger. 

En nærmere Betragtning af Træernes Højdevækst paa de 
tre Lokaliteter viser straks i Begyndelsen en overordentlig For
skel, idet Saaningskulturerne i Stendalgaards Plantage har 
brugt gennemsnitlig 20x/ä Aar (ifølge det foran anførte rime
ligvis et Aar mindre) om at naa 2.3 m Størrelse, medens de i 
Ulvedals Plantage har brugt c. 211ls Aar og i Feldborg c. 28x/2 
om at naa samme Højde (sidstnævnte Sted ifølge det foran an
førte rimeligvis c. 30 Aar). Uagtet dette Udtryk for Frugtbar-
hedsgraden af Lokaliteten anvendt til Grandyrkning vel ikke 
er ganske uafhængigt af de dybere Jordlags Beskaffenhed, maa 
den forskellige Udvikling af Saaningskulturer paa næsten ube
arbejdet Hedebund, hvor Kulturindgrebet ikke har strakt sig 
synderlig videre end til at muliggøre Frøets Spiring, først og 
fremmest være Virkningen af Overfladens Beskaffenhed i nogle 
faa Tommers Dybde under Indflydelsen af herskende Vegeta
tion og det øvrige organiske Liv. Ethvert stærkere Kulturind
greb vil forandre denne Beskaffenhed, og der vil næppe være 
Tvivl om, at man ved moderne Fremgangsmaader vil kunne 
forkorte den lange Udviklingstid omtrent til det halve, maaske 
overalt i Heden til en halv Snes Aar. Udviklingen i det Tids
rum, som Saaningskulturerne har brugt om at naa de 2.3 m 
Højde, i hvilken de almindeligvis maa have sluttet sig og 
nogenledes kvalt Lyngen, har derfor mindre Betydning for vor 
Undersøgelse. Men da de dog ikke er uden Interesse for For-
staaelse af de tre Lokaliteters Evne til at ernære og udvikle 
en Granbevoksning, gives i omstaaende Diagram (S. 92) en 
Oversigt over Udviklingen paa de tre Lokaliteter som simple 
Middeltal af Iagttagelserne uden nogen Udjævning af disse. 

Det fremgaar af denne grafiske Fremstilling, at Lokaliteten 
straks fra Begyndelsen præger Udviklingen, idet de smaa Gran
planter naar en gennemsnitlig Højde af 15 cm i Stendalgaards 
Plantage ved godt 6 Aars Alder, rimeligvis allerede i det 5 te 
Aar (se ovenfor), i Ulvedal ved c. l1^ Aars Alder, og i Feld
borg bliver de næsten 10 Aar, inden denne Størrelse naas. At 
der i denne lange Udviklingstid er gaaet mange Planter tabt, 
hvilket har krævet udstrakte Efterbedringer, saaledes som man 
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Höjde,cm. 

ZW 

ZZO 

ZOO 

180 

160 

IM 

1Z0 

100 

80 

ÖO 

ZO 

Alder, Aar: Z ir 6 8 10 1Z fr 16 18 ZO ZZ Z*r 26 28 30 

Fig. 15. Granens Højdevækst indtil Bevoksningens Slutning er naaet ved 
2.3 m Højde. 

maa slutte af vore Modeltræers Alder, er ganske naturligt. 
Efter at Træerne først er komne i Vækst, skiller Stendal
gaards-Bevoksningerne sig yderligere fra de to andre Lokali
teters ved en langt raskere Udvikling, medens Forskellen kun 
er ringe mellem de to andre og — om vore Stammeanalyser 
her angiver det virkelige Forhold — Forskellen paa Væksthastig
heden mellem de unge Bevoksninger, indtil Slutning naas, 
synes endog at være blevet indskrænket med 1 Aar; dette kan 
dog naturligvis bero paa en Utilstrækkelighed af vort Ma
teriale. 

Lokalitetens Evne til at udvikle den sluttede unge Bevoks
ning til Skov, efter at alle Kulturindgreb er standsede eller 
indskrænkede til ved Udhugning at lette Kampen mellem In
dividerne, vil være det rette Udtryk for den væsentlige Del af 
Lokalitetens Frugtbarhed, den som man med vor nu brugelige 
Skovdyrkningsmaade ikke kan indvirke paa. Vor Hovedunder
søgelse maa derfor omfatte Grankulturernes Udvikling fra det 
Tidspunkt, paa hvilket de har naaet en Gennemsnitshøjde af 

Å 

1 

1 / 
/ 

Bo 

1 
/ 
/ 

1. a 

f 

1 
1 

M m 
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2.3 m 1 ) . Al Usikkerhed i Bestemmelsen af Bevoksningernes 
Anlægsaar faar derved ingen Indflydelse paa Bestemmelsen af 
Jordbundens Frugtbarhedsgrad, udtrykt ved Bevoksningernes 
Højdevækst. 

Paa samme Maade bortskæres herved den Indflydelse paa 
Granernes Udvikling i den første Periode af deres Liv, som 
den forudgaaende Kultur af Lystræer muligvis kan have ud
øvet paa de to af de valgte Lokaliteter. Af de historiske Op
lysninger i Afsn. III ses det, at de Arealer, paa hvilke Prøve
fladerne i Stendalgaards og Ulvedals Plantager er beliggende, 
først har været bevoksede med unge Kulturer af Fyr og Birk 
og delvis Lærk, og af JENS BANGS Udtalelser2) om Bevoks
ningerne paa disse Arealer fremgaar det, »at Plantningen ganske 
afgjort har en sikrere og raskere Fremgang paa Arealer, hvor 
Fyrren har vokset« tilforn; men det er jo altid tvivlsomt, 
hvilken Udstrækning denne Indflydelse har haft netop paa de 
smaa Arealer, som Prøvefladerne indtager. Det kan næppe 
siges, at en Sammenligning mellem Granernes Udvikling paa 
de tre Boniteter tyder paa, at en saadan befrugtende Faktor 
paa første og anden Bonitet, der har baaret en Forkultur af 
Fyr, har gjort sig gældende; thi Bevoksningernes almindelige 
Udvikling gennem hele deres Liv bevarer paa hver Lokalitets-
bonitet det samme Præg, som den antog allerede i de første 
Leveaar, og saa længe er det dog sikkert ikke muligt, at en 
ung og sygnende Forkultur har kunnet udøve sin Virkning. 
Men ogsaa dette Spørgsmaal kan uden Skade for Undersøgel
sens Resultat henstaa ubesvaret, naar man holder sig til Vækst
gangen, efter at Slutning er indtraadt, som Udtryk for Jord
bundens Evne til at frembringe Granskov. 

Ved Undersøgelsen af Højdevæksten over 2.3 m viser det 
sig, at der i den lange Tid af henved 80 Aar for Stendalgaards 
Bevoksninger og c. 70 for Ulvedals er fremkommet adskillige 
Uregelmæssigheder i Vækstgangen; dels er Behandlingen Skyld 
heri, dels Aargangene og dels individuelle Forskelligheder hos 
Modeltræerne. For at kunne benytte dette Materiale til en 

') Jfr. A. OPPERMANN 1. c. S. 53, 141, hvor dog Udgangspunktet er 1.3 m 
(Forslaget findes allerede i 1ste Udgave, 1887). 

2) A. OPPERMANN: Rødgranens Vækst o. s. v. (Det forstlige Forsøgsv. I, 
S. 325). 
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Fremstilling af den gennemsnitlige Højdevækst paa hver af de 
tre Lokaliteter maa der derfor foretages en Udjævning af Ob
servationerne. Denne er udført saa varsomt som muligt og 
har kun haft til Formaal og til Resultat at fjerne de mindre 
Uregelmæssigheder, der hidrører fra Aargangene, individuelle 
Ejendommeligheder hos Modeltræerne og Ufuldkommenheder 
ved Materialet. De mere systematiske Afvigelser fra det nor
male, som især synes at hidrøre fra Behandlingen, har vi ikke 
søgt at fjerne; de vil blive berørte nedenfor. 

Fremgangsmaaden ved Udjævningen har været følgende: Af det 
Side 89—90 meddelte Materiale, sammenholdt med de originale Opteg
nelser, er der udskudt de Modeltræer, som viser en ganske afvigende 
Vækstgang. Dette gælder dog kun de højeste Aldre, i hvilke mange 
Aars enten individuelle Ejendommeligheder eller abnorme lokale 
Forhold (særlig god eller ugunstig Stilling, som ikke længere lader 
sig iagttage) har akkumuleret Særegenhederne til ganske afvigende 
Højdeforhold. Af disse Grunde er de sidste 2—3 af de i Tabellen 
Side 89 anførte Observationstal udskudte af 2 Træer (G, I) fra Sten
dalgaards Plantage og 2 (B, H) fra Ulvedals. Alle øvrige Observa
tionsdata indgaar direkte i Sammenstillingen. 

For hver Prøveflade er taget Middeltallet af det Antal Aar, som 
Træerne har været om at vokse for det første Stammeafsnits Ved
kommende 1 m og for de andre 2 m, og af disse fire Middeltal for 
Prøvefladerne er der taget et for Boniteten. Af dette er beregnet 
den løbende aarlige Højdetilvækst for alle Aldre, som kunde aflæses 
paa Skiverne over 2.3 m fra Jorden. Hvor der var mindre end 
2 m Afstand mellem den øverste Skive og Træets Topspids, er der 
paa de Træer, der har givet en Skive mindre end de andre i 
Gruppen, lagt saa mange Aar til Træets Alder som behøvedes for 
at det kunde naa, hvad det manglede i at være 2 m højere end den 
øverste Skive angav, idet den for de sidste 5 Aar maalte løbende 
aarlige Højdetilvækst er lagt til Grund for Suppleringen. Denne har 
fundet Sted for to Modeltræer i Ulvedals Plantage og for fem i 
Feldborgs. 

De saaledes tilvejebragte Tal er sammenstillede i omstaaende 
Tabel (S. 95): 

Observationernes Udjævning er foretaget paa de aarlige, løbende 
Tilvækster, idet man er gaaet ud fra den almindelige Antagelse, at 
Tilvækstgangen normalt er jævn, saaledes at større Spring maa 
skyldes tilfældige Aarsager. Af disse udjævnede Tilvækster er atter 
beregnet de udjævnede Aldre, begge gengivne i ovenstaaende Tabel. 
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Man vil se ved Sammenligning imellem de i denne Tabel meddelte 
observerede og udjævnede Størrelser, at Forskellen imellem dem 
kun i enkelte Tilfælde, der alene findes i de højere Aldre, er af 
nogen Betydning. 

Bonitet 

I. 

II. 

III. 

Træets 
Højde 
over 

2.3 m 

m 

1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 

(Total) 

1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 

(Total) 

1 
3 
5 
7 
9 

(Total) 

Alder 
over 

2.3 m 

Aar 

2.57 
7.45 

13.25 
19.52 
26.30 
36.62 
46.45 
61.00 

(77.00) 

3.58 
8.46 

14.29 
21.87 
30.29 
46.75 
65.50 

(68.70) 

4.41 
12.33 
19.96 
32.04 
45.89 

(45.82) 

Observeret 
løbende 

aarlig 
Højde

tilvækst 
cm 

39 
41 
34.5 
32 
29.5 
20 
20 
14 

(17.2 m) 

28 
41 
34.5 
26.5 
23.8 
12 
10.7 

(13.1 m) 

23 
25.5 
26 
16.5 
14.4 
(9.0 m) 

Udjævnet 
løbende 
aarlig 
Højde

tilvækst 
cm 

39 
40 
37 
33 
28 
23 
18 
14 

29 
39 
34 
27 
23 
16 

9 

23 
25 
26 
18 
14 

Udjævnet 
Alder 
over 

2.3 m 

Aar 

2.6 
7.6 

13.0 
19.0 
26.2 
34.9 
46.0 
60.3 

3.5 
8.6 

14.5 
21.9 
30.6 
43.1 
65.3 

4.3 
12.3 
20.0 
31.1 
45.4 

De udjævnede Observationer er benyttede til Konstruktion 
af omstaaende grafiske Fremstilling (S. 96) af Granens Højdevækst 
paa de valgte tre Lokaliteter. Til Sammenligning er gengivet 
Højdevækstens Gang paa en fjerde Bonitet af Hedegrandrift, 
der er undersøgt af A. OPPERMANN efter Forsøgsvæsenets faste 
Prøveflader N og O og fremstillet i hans Afhandling i Det forst
lige Forsøgsvæsen1). 

x) Rødgranens Vækst paa god, midtjydsk Hedebund, Det forsti. Forsøgsv. 
I, S. 335. En direkte Sammenligning mellem vore Tal og OPPERMANNS, der 
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Fig. 16. Granens Højdevækst i de forskellige Bonitetsklasser efter at Højden 
2.3 m er naaet. 

I de af A. OPPERMANN og C. V. PRYTZ i 1892 udgivne 
(autogr.) »Undersøgelser over Rødgranens Vækst i Danmark«, 
»en Materialsamling med tilhørende Forklaringer og faktiske 
Oplysninger« til den af de nævnte Forfattere udførte Fremstil
ling paa Den nordiske Udstilling i 1888 af det nævnte Træs 
Vækstforhold, findes ogsaa Materiale fra de Hedeskove, i hvilke 
vore Undersøgelser er foretagne. Spørgsmaalet om, hvor vidt 

angiver Middelhøjden i Bevoksningen efter Udhugningen, lader sig naturligvis 
ikke anstille; Uoverensstemmelsen kan dog næppe være betydelig. 
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dette Materiale kunde anvendes til Supplering af de nu udførte 
Maalinger, er behandlet af HELMS, der i 1887 og 1888 var en 
virksom Medarbejder ved det da udførte Arbejde, og som be
svarer det stillede Spørgsmaal saaledes: 

Af Materialet] fra 1888 kan der ikke fremstilles Kurver, 
der angiver Højdevækstens Gang for Boniteterne II og III, fordi 
der ikke er Prøveflader nok i Ulvedals og Nordre Feldborgs 
Plantager, og Prøvefladerne desuden er hverandre for nær i 
Alder. I Stendalgaards Plantage blev der optaget 10 Prøve
flader i Aldrene fra 34 til 77 Aar. Heller ikke dette Materiale 
er stort nok til at give en paalidelig Højdekurve ad direkte 
Vej, men derimod nok, naar man gaar en Omvej. 

Paa hver af Prøvefladerne er der fældet 3 Træer, for hvilke 
man kender Højden og Antallet af Aarringe i 1.3 m Højde. 

Prøve
flade 
Nr. 

5 

6 

7 

8 

11 

Alder 
Aar 

55 

75 

77 

77 

46 

Træ, 
Nr. 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

Højde 
ni 

14.9 
13.1 
11.1 
16.2 
16.9 
14.9 
17.6 
16.4 
13.2 
21.4 
20.6 
18.5 
11.9 
10.8 

9.9 

Antal 
Aar
ringe 

46 
44 
35 
57 
57 
59 
71 
58 
54 
66 
60 
65 
38 
39 
34 

For
skel 

9 
11 
20 
18 
18 
16 

6 
19 
23 
11 
17 
12 

8 
7 

13 

Prøve
flade 

Nr. 

12 

13 

14 

15 

16 

Alder 
Aar 

80 

73 

34 

54 

43 

Træ 
Nr. 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

Højde 
m 

18.3 
17.6 
16.4 
17.1 
15.4 
15.5 

9.3 
9.1 
6.9 

11.5 
10.1 
10.4 
14.1 
12.0 
11.6 

Antal 
Aar

ringe 

67 
65 
58 
56 
55 
56 
22 
23 
24 
40 
42 
39 
36 
34 
34 

For
skel 

13 
15 
22 
17 
18 
17 
12 
11 
10 
14 
12 
15 

7 
9 
9 

Afsættes Antal af Aarringe paa Abscisseaksen og Højderne 
som Ordinater, viser det sig, at Prøveflade Nr. 8 maa skydes 
ud, da Højderne er større end svarende til Værdierne for de 
andre Prøveflader, samt at disse stemmer saa godt overens, at 
der kan indtegnes en Kurve, som nogenlunde tilfredsstiller alle 
Iagttagelserne. 

Højderne er udjævnede efter Formelen hx=acxxn, i hvilken 
Konstanterne er beregnede ved Hjælp af Værdierne: /i24 = 9.0, 
hi6 = U.9 og ft68=17.3. 

Det forstlige Forsøgsvæsen, III. 1. Febr. I910, 7 
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Ved Sammenstilling af Prøvefladernes Aldre med Prøve
træernes Antal af Aarringe i 1.3 m Højde viser der sig en gen
nemsnitlig Forskel af 13.6, hvilket altsaa er det Antal af Aar, 
som Træerne har brugt for at naa op til 1.3 m Højde. Der 
skal altsaa lægges omtrent 14 Aar til Antallet af Aarringe i 
1.3 m Højde for at finde den virkelige Alder. Vi faar nu føl
gende Sammenstilling af Højdevækstens Gang, der skal svare 
til den tidligere for Bonitet I fundne. 

Antal 
Aarringe 

i 1.3 m Højde 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

Træernes 
virkelige 

Alder, Aar 

34 
39 
44 
49 
54 
59 
64 

Træernes 
Højde, m 

7.8 
9.3 

10.7 
11.9 
13.0 
14.0 
14.9 

Antal 
Aarringe 

i 1.3 m Højde 

55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 

Træernes 
virkelige 

Alder, Aar 

69 
74 
79 
84 
89 
94 
99 

Træernes 
Højde, m 

15.7 
16.4 
17.0 
17.5 
17.9 
18.3 
18.6 

De af Maalingerne fremgaaede Middelhøjder paa Prøve
fladerne var: 

Prøveflade, Nr . . 14 16 11 15 5 13 6 8 7 12 
Alder, Aar 34 43 46 54 55 73 75 77 77 80 
Højde, m 9.0 11.7 11.2 10.4 12.9 15.6 15.9 20.4 16.4 17.3 

Som man vil se, er der for de 6 Prøvefladers Vedkom
mende god Overensstemmelse mellem Højderne og Højdeangivel
serne i Tabellen ovenfor. Højden for Prøveflade 15 falder under, 
for Prøveflade 8 over Kurven. Tillige falder Højden for de to 
yngste Prøveflader: Nr. 14 og 16 over Kurven, hvilket for
mentlig hidrører fra, at de er frembragte paa en Tid, da Kul
turarbejdet udførtes bedre end paa den Tid, da Plantagens 
ældre Bevoksninger frembragtes. 

Til Sammenligning mellem den af HELMS beregnede Højde
kurve for Bonitet I af Materialet fra 1888 vil man, ved at 
lægge 2.3 m til de i første Kolonne i Tabellen S. 95 og 20 
Aar til Tallene i samme Tabels sidste Kolonne (jfr. S. 96) faa 
følgende Tal: 
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Alder, Aar . . 23 28 3.3 39 46 55 66 80 
Højde, m . . . 3.3 5.3 7.3 9.3 11.3 13.3 15.3 17.3 

Disse Tal stemmer saa nøje med de af Materialet fra 1888 
udledede, at Resultatet praktisk talt er det samme. HELMS'S 

Kurve, der er beregnet efter en Formel, er noget regelmæssigere; 
vor Kurve derimod følger nærmere Hovedbestandstræernes 
virkelige Vækstgang. 

Angaaende det ved vore Højdekurver illustrerede Forløb 
af Højdevæksten paa de tre i denne Afhandling omhandlede 
Lokaliteter skal for øvrigt bemærkes følgende. 

Det fortjener først at anføres, at den løbende aarlige Højde
væksts Kulmination synes at falde tidligere paa de bedre Lo
kaliteter end paa de ringere, hvad ogsaa andensteds fra er be
kendt. I Bonitet I og II falder Maksimum allerede inden det 
10 de Aar, efter at Slutning er naaet, lidt tidligere i I end i 
II, hvorimod det i III først falder godt 10 Aar senere. Dette 
kan vel være et Udtryk for Virkningen af mangelfuld Udhug
ning paa det Tidspunkt, da Kampen imellem Individerne ret 
tager Kraft; men det synes dog efter alt, hvad man for øvrigt 
ved om dette Forhold, at Fænomenet refererer sig til Lokali
tetens Maal af Frugtbarhed for Granskovens Udvikling, især 
til Bundens forskellige Grad af Magerhed, der, efterhaanden 
som den stiger, forsinker Individernes Udvikling1). 

Højdevækstens Forløb efter Kulminationen frembyder ogsaa 
en Ejendommelighed i de undersøgte Bevoksninger. Tegner 
man den aarlige Tilvækst som en kontinuerlig Linie med Al
deren afsat paa Abscisseaksen og Tilvækstens Størrelse som 
Ordinater, saa vil man bemærke, at denne Linie paa alle tre 
Lokaliteter straks fra Kulminationspunktet danner en jævn 
Konveksitet mod Abscisseaksen, medetis som oftest den aar
lige Højdevækst først danner en Konkavitet senere en Kon-

') F B . BANG, der af alle danske Forstmænd rimeligvis er den, der har 
besiddet den største Erfaring angaaende Hedegranens Vækstforhold (jfr. Tids-
skr. f. Skovbr. Bd. X, S. 300), hævdede som Resultatet af sine Iagttagelser i 
Hedeskovene, at Granen paa den magre Hedejord maa behandles med tidlige 
og stærke Udhugninger for at dens Vækst ikke skal gaa i Staa; og som Skov
rider anvendte han disse Principper paa Randbøl Distrikts Granbevoksninger 
(MÜLLER). 

7* 



100 [100] 

veksitet imod denne Akse. Paa vore Lokaliteter daler altsaa 
Højdevæksten stærkest straks efter at den har kulmineret, siden 
svagere. Der er næppe nogen Tvivl om, at dette Forløb er et 
Udtryk for den gennem lange Tider fortsatte mangelfulde Ud
hugning, som er anført af HELMS efter de historiske Kilder, og 
som kommer til Syne i de Side 88 angivne Kroneforhold, der, 
som man vil have bemærket, viser, at det er en alt for lille Del 
af Stammen, som har været grenebærende. 

At den Indflydelse, som Udhugningen kan udøve paa Højde
væksten kan være følelig selv i saa gamle Bevoksninger, som 
de her omhandlede, kan ogsaa muligvis skønnes af vort Ma
teriale, der viser, at nyere Tiders intensivere Skovbehandling 
har formaaet i de sidste Aar inden Undersøgelsen at hæve den 
aarlige Højdevækst eller standse dens Dalen. I de sidste 5 Aar 
har nemlig den iagttagne Højdevækst i Stendalgaards Bevoks
ninger været lige saa stor som angivet for en 16 Aar yngre 
Alder i Tabellen S. 95; i Ulvedals Bevoksninger er den c. 4 
cm større end angivet som Gennemsnit for de nærmest forud-
gaaende 19 Aar, og i Feldborg c. 3 cm højere end gennemsnit
lig for de nærmest forudgaaende 15 Aar. 

Det her meddelte synes at tyde paa, at vore Højdekurver 
ikke er et ublandet Udtryk for Lokalitetens Frugtbarhed til 
Granskov, men ogsaa har modtaget en Paavirkning af den 
Behandling, som de undersøgte Bevoksninger har været under
givne. Højdekurverne vilde rimeligvis, dersom Bevoksningerne 
hele deres Liv igennem havde modtaget en for Træernes kraf
tige Udvikling passende Behandling, have vist en stærkere Krum
ning mod Abscisseaksen, og Træerne vilde rimeligvis ogsaa 
tidligere have naaet den i Undersøgelsesaaret forefundne Højde. 

Det bør dog anføres, at den Anskuelse om Bevoksnings-
tæthedens Indflydelse, paa hvilken foranstaaende Udtalelse beror, 
ikke er almindelig anerkendt. Medens BAUR1) fremhæver, at 
Træerne i Bevoksninger med stærk Slutning bliver tilbage i 
Højdevækst under Indflydelse af den lange og svære Kamp 
mellem de enkelte Træindivider om Herredømmet, kommer 
SCHWAPPACH

 2) i sin Bearbejdelse af de preussiske Prøveflader til 
det modsatte Resultat: »Stærkere Gennemhugninger i sædvanlig 

J) BAUR, 1. c. S. 16. 
2) SCHWAPPACH: Wachstum u. Ertrag normaler Fichtenbestände in Preus-

sen,1902, S. 73. 
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Betydning hæver Bevoksningens Middelhøjde ved Borttageisen 
af svagere og derfor ogsaa lavere Stammer, ikke derimod ved 
Forøgelse af selve Højdevæksten, hvad der tidligere er paastaaet 
fra forskellig Side.« 

Uden at ville bestride Rigtigheden af den Slutning, som 
SCHWAPPACH drager af s i t Materiale, der hovedsagelig er hentet 
fra Bjærglokaliteter med en langt kraftigere Forvitringsjordbund 
end de jydske Heders fattige, stærkt udvadskede diluviale Sand
lag, maa vi bestemt fastholde den Anskuelse, at SCHWAPPACHS 

Sætning ikke kan gælde for disse og allermindst for en Træ
art som Rødgranen, hvis Spredning som bekendt er svag, i 
ethvert Fald i Ungdommen1). 

Det kunde have sin Interesse at sammenligne den foran frem
stillede Udvikling af Højdevæksten med de andre Data, der fore
ligger til Bestemmelse af denne Massefaktor, nemlig Maaling af 
Aarsskuddenes Længde uden paa Træerne, saa langt den kan er
kendes, og de historiske Oplysninger om Bevoksningernes Alder 
og Højde. 

Hvad det første Forhold angaar, da passer Resultatet, der er 
udledet af Tælling af Aarringene i forskellig Højde, saa godt med Re
sultatet af den direkte Maaling af Højdevæksten, som man kan 
vente efter Forskellen paa Bestemmelsesmaaderne. Maalmgen af 
10 Aars Højdevækst uden paa Træet har for det her benyttede 
Materiale vist sig ret usikker, og der er derfor udelukkende lagt 
Undersøgelsen paa Skiverne til Grund for Fremstillingen. 

De historiske Data for Bevoksningerne i Stendalgaards Plantage 
stemmer godt med vore Maaleresultater. Kun er Højden paa de i 
1862 maalte Prøveflader større end svarende til vort Materiale, 
hvilket formentlig hidrører fra, at de er optagne i de absolut bedste 
Dele af Bevoksningerne. For Ulvedals Plantages Vedkommende er 
Overensstemmelsen næppe saa god. Ved Planlægningen i 1885 er 
Aldrene sikkert sat for lavt, og Aldersangivelserne fra 1887 er 4—9 
Aar lavere, end de skulde være efter vort Materiale. 

A. OPPERMANN2) har i sin Bearbejdelse af Forsøgsvæsenets 
faste Prøveflader i de ældre midtjydske Statsplantager givet den 
første paalidelige Tilvækstoversigt for Rødgran paa »god, midt-
jydsk Hedebund« og gennem en udførlig Fremstilling, saa godt 

x) Se f. Eks. HAUCH O. OPPERMANN: Haandbog, S. 404. 
2) A. OPPERMANN : Rødgranens Vækst paa god, midtjydsk Hedebund (Det 

forstlige Forsøgsvæsen, I, S. 321—352). 
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som det foreliggende Materiale fra andre danske Voksesteder 
tillader det, orienteret i denne Vækstbonitets Forhold til Granens 
Udvikling paa andre Jorder i Danmark. I denne Afhandling 
er tillige omhandlet den øvrige danske Litteratur over Granens 
Vækst; vi skal derfor ikke paa ny komme ind paa denne, men 
her indskrænke os til at sammenstille vore Lokaliteter med 
den af ham behandlede. 

Paa foranstaaende grafiske Fremstilling, S. 96 findes ind
tegnet Højdevæksten efter OPPERMANNS Tal (S. 335) omregnede 
saaledes, at Alderen, i hvilken Slutning kan anses for naaet 
ved 2.3 m Højde (19 Aar, S. 326), er sat lig 0. 

En Sammenligning mellem denne Højdekurve og de tre 
fra vore Lokaliteter vil vise, at den repræsenterer et betydelig 
bedre Voksested end de andre, hvilket til fulde finder sin For
klaring i den bedre Jordbund, hvortil vi skal komme tilbage i 
et følgende Afsnit. Det kan maaske, indtil fyldigere Tilvækst
undersøgelser foreligger, være tilladeligt at betragte denne Kurve 
som Udtryk for den bedste af de Lokaliteter, som der i Al
mindelighed kan være Tale om at anvende til Dyrkning af 
Rødgran i de midtjydske Heder, og de foran fremstillede tre 
Højdeklasser som de almindeligst forekommende ringere Boni
teter. Vi tror derfor efter nærmere Prøvelse af de tilvejebragte 
Data at kunne betragte disse fire Lokaliteter som omfattende saa-
vel Yderpunkterne som to Mellemstadier af de til Grandrift 
anvendte Hedejorder, som hyppigst vil forekomme. 

Man vil se, at alle disse Lokaliteter, paa hvilke de under
søgte Bevoksninger i det væsentlige synes frembragte paa samme 
Maade ved Saaning med Efterbedring ved Plantning, ret ens
artet præger Granens Vækst. Denne er nemlig meget lang
som, indtil Slutning er naaet, derpaa forholdsvis rask og ikke 
meget mindre paa de ringere Boniteter end paa de bedre; derpaa 
iagttages en Aftagen i Højdevækstens Energi, som daler stærkt 
med Alderen og med den aftagende Bonitet. Kurvernes Ka
rakter er saa ensartet, at den maa betragtes som typisk for 
Granens Udvikling paa de midtjydske Hedejorder. 

Denne Højdekurvens stærke Hældning imod Abscisseaksen 
paa de ringere Boniteter i Sammenligning med de bedre imel
lem 30 og 50 Aar efter, at Slutning er naaet, et Forhold vi 
ogsaa kan spore i fremmede Undersøgelser, turde være det 
Forhold, i hvilket Bonitetsforskellen tydeligst giver sig til Kende; 
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med andre Ord, Højdevækstens Energi aftager tidligere og 
stærkere paa de ringere Voksesteder end paa de bedre, medens 
Forskellen paa Højdevæksten i de yngre Aldre er betydelig 
mindre. At dette Forhold paa Hedelokaliteterne skyldes Jord
bunden og ikke Klimaet, f. Eks. Vinden, kan skønnes af Un
dersøgelserne paa vor I og II Bonitet, sammenlignet med den 
faste Prøveflade N i OPPERMANNS Bearbejdning, idet alle tre 
Lokaliteter ligger lige beskyttede og i samme Skovkompleks i 
ringe Afstand fra hverandre. 

En Sammenligning mellem de fundne Masser i de under
søgte Bevoksninger paa de her omhandlede fire Hedelokaliteter 
giver ikke fuld Bekræftelse paa Sætningen, at Højde og Masser 
er proportionale, hvilket heller ikke var at vente. Thi denne 
Sætnings Rigtighed forudsætter samme Behandling af Bevoks
ningerne i et længere Afsnit af deres Liv, hvilket ikke har 
været gennemført paa de af os undersøgte Lokaliteter. Des
uden maa Materialets Forskellighed medføre nogen Uoverens
stemmelse mellem de her meddelte nye Undersøgelser og de 
af OPPERMANN bearbejdede. 

Meget betydelige er dog Uoverensstemmelserne ikke, hvilket 
vil fremgaa af nedenstaaende Sammenstilling (gældende for Ho
vedbestanden, Stadium efter Udhugningen), i hvilken Tallene 
for Højde, Alder, Stammetal og Masse for god Hedebund, trykte 
med Kursiv, er fundne ved Interpolation af OPPERMANNS Tal 
og sammenstillede med de tilsvarende Massefaktorer paa vore 
3 Boniteter: 

Stendalgaard, Bon. I. 
Ulvedal, Bon. II. . . 
Feldborg, Bon. III. . 

Højde m 

19.4 19.4 
15.6 15.7 
11.3 11.2 

Alder 
Aar 

98 73 
96 57 
74 41 

Stammetal 

894 961 
1062 1600 
2437 2367 

Masse m 3 

418 388 
266 330 
211 223 

Som det vil bemærkes, er Forskellen størst for Ulvedals 
Vedkommende, hvor dog Uoverensstemmelsen forklares af For
skellen i Udhugningsgraden, hvilket Stammetallene oplyser. 

Udtrykker vi Forholdet mellem Højderne, som disse er an
givne paa Kurverne S. 96, og dermed samtidig mellem Mas
serne paa vore tre Boniteter, sammenlignede med OPPERMANNS 
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Tal for de tilsvarende Størrelser paa god Hedebund, saa faar 
vi for det 80 de Aar, bestemt som Bevoksningernes virkelige 
Alder, indbefattende den udstaaede »Stampeperiode«, følgende 
Tal: 

Højde. I Forhold til 

god Hedebund. 
God Hedebund (OPPERMANN) 20.8 m 
Stendalgaard (Bon. I) 17.3 » 83 pCt. 
Ulvedal (Bon. II) 14.4 » 69 » 
Feldborg (Bon. III) 11.9 » 57 » 

Spørges der dernæst om, hvorledes Forholdet vil forandre 
sig, dersom man ved de nu brugelige moderne Kulturforanstalt
ninger opnaar at tilvejebringe Slutning paa alle fire Voksesteder 
c. 12 Aar efter Kulturens Udførelse, hvad der sandsynligvis 
omtrent vil svare til det virkelige Forhold, saa faar vi, under 
Forudsætning af, at Væksten efter den opnaaede Slutning er 
den samme som den iagttagne og S. 96 gengivne, i det 73 de 
Aar følgende Højder: 

Højde. Forhold til god Hb. 

God Hedebund 20.8 m 
Stendalgaard 17.4 » 84 pCt. 
Ulvedal 14.6 » 70 » 
Feldborg 12.4 » 60 » 

Hvor vidt imidlertid den anførte Forudsætning er berettiget, 
at Væksten paa de tre Jordbundsboniteter fortsættes fra Højden 
2.3 m efter de foran angivne Kurver, naar en rationel Jordbe
handling ved Kulturernes Udførelse har fundet Sted, derom 
vides intet. Men de fleste, der er fortrolige med Granens Ud
vikling i Hedeplantagerne, vil dog vist anse det for sandsyn
ligst, at Væksten i ethvert Fald ikke vil vise sig ringere. 

Vi kan herefter synes berettigede til at antage, at Gran
væksten paa de ringere (ikke lerholdige) Hedejorder vil svinge 
omtrent mellem 60 og 85 pCt. af OPPERMANNS Angivelser for 
god, midtjydsk Hedebund. 

Det synes at kunne have nogen Interesse at søge Oplys
ning om, hvorledes Rødgranens Vækst paa de fire foran om
handlede midtjydske Hedelokaliteter forholder sig til dette Træs 
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Udvikling i andre Lande, med hvilke der kan være Tale om 
en Sammenligning, og fra hvilke tilstrækkeligt Materiale fore
ligger. Vi har hertil valgt de nyeste og paa det største Mate
riale byggede Arbejder, nemlig SCHWAPPACHS for Preussen1) og 
Nordtyskland2) og FLURYS for Schweiz3). Af de andre mest 
bekendte Tilvækstoversigter fra Rødgran paa forskellige Vækst
boniteter, BAURS4) og MAX KUNZES5) egner den første sig ikke 
til Sammenligning, fordi Materialet fra de ringere Bonitets-
klasser, til hvilke vore hører, er for lille, og den laveste Bonitet 
slet ikke er medtaget; i den sidstnævnte Forfatters Arbejde er 
Højderne angivne som Bevoksningernes Middelhøjder og ikke 
som Hovedbestandens Middelhøjde, og hans Tal bliver derfor 
for lave i Forhold til de andre. 

Til en første Orientering vil vi sammenstille de i det 80 de 
Aar paa samtlige Boniteter opnaaede Middelhøjder for Hoved
bestanden. 

Hovedbestandens Højde ved 80 Aars Alder: 

Schweiz Schweiz Preussen Jydske 
»Hügelland«. Bjærgskove. SCHWAPP. Heder. 

I 31.7 m 30.2 m 29.7 m 
II 29.1 » 25.8 » 25.6 » 

III 26.7 » 21.7 » 21.2 » 20.8 m OPPERMANN. 

IV 24.5 » 18.1 » 17.3 » 17.3 » Stendalgaard. 
V 22.5 » 14.7 » 13.8 » 14.4 » Ulvedal. 

c. 11.9 » Feldborg. 

Det vil heraf ses, at Granvæksten paa »god, midtjydsk Hede
bund«, saaledes som OPPERMANN angiver, i en Alder af 80 Aar 
stemmer godt med III Bonitet i Preussen, og denne er kun 
lidet forskellig fra samme Bonitet i Schweizes Bjærgskove. Men 

*) SCHWAPPACH: Wachstum u. Ertrag normaler Fichtenbestände in Preus
sen, Neudamm, 1902. 

2) Samme, Wachstum u. Ertrag normaler Fichtenbestände, Berlin 1890. 
3) P H . FLURY: Ertragstafeln für die Fichte u. Buche der Schweiz (Mitt. 

der Schweizerischen Centralanstalt für das forstliche Versuchswesen, Bd. IX, 
Zürich, 1907). 

4) FR. BAUR: Die Fichte in Bezug auf Ertrag, Zuwachs u. Form, Ber
lin, 1877. 

s) M. KUNZE: Beiträge zur Kenntnisz des Ertrages der Fichte auf normal 
bestockten Flächen (Supplem. z. Tharander forstlichen Jahrbuche, Bd. I, 
Dresden 1878). 
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det ses tillige, at Væksten i de af os undersøgte Bevoksninger 
i Stendalgaards og Ulvedals Plantager stemmer lige saa godt 
med SCHWÅPPACHS og FLURYS IV og V Boniteter, hvorimod 
Feldborg er ikke saa lidt ringere end den laveste af de Vækst
boniteter, fra hvilke de to nævnte Forfattere har hentet deres 
Materiale. 

Ikke desto mindre synes der i Landene syd for Danmark, 
hvor der findes naturlige Granskove, at forekomme Vækstbo
niteter, der ikke er bedre end Feldborgs. BAUR1) angiver nem
lig i sine Tavler Højdevæksten for Hovedbestanden ikke lidt 
lavere end SCHWAPPACH og FLURY fra Bjærgskovene i Mellem

europa og Schweiz, saaledes for hans IV Klasse i det 80 de 
Aar 13.1 m, og skriver om den V Klasse, som derfor maa 
antages nogenlunde at svare til Feldborgs Granvækst, følgende 
(gældende for Württemberg): Tredje og fjerde Bonitetsklasse 
er sjældnere forekommende, og for den femte Bonitet, som 
maaske vil kunne findes paa fladgrundet, tør og mager Bund 
eller i Schwarzwalds højere Regioner, er endnu ingen Forsøgs-
arealer udlagte (1877). Det er altsaa paa saadanne Steder, hvor 
enten Jordbunden er særdeles ugunstig eller Klimaet særlig 
barsk, at man i Mellemeuropa kan vente at finde en saa ringe 
Vækst som i Nordre-Feldborgs ældre Bevoksninger. 

En nærmere Betragtning af Vækstens Forløb paa disse 
fremmede Lokaliteter byder for øvrigt adskilligt af Interesse. 

Behandler vi saaledes SCHWAPPACHS Tilvæksttavler fra 1890 
for Nordtyskland og de mellemtyske Bjærge2) paa samme 
Maade som vore Maalinger saaledes, at Højdevæksten deles i 
den Del, der ligger inden opnaaet Slutning i den unge Bevoks-

x) 1. c. S. 10. 
2) Hertil har maattet benyttes det ældre Arbejde fra 1890 i Stedet fol

det nyere fra 1902, fordi der i Tilvæksttavlerne for de ringere Bonitetsklasser, 
som her nærmest interesserer os, ikke findes Højdeangivelser for lavere Aldre 
end 30 eller 40 Aar. Arbejdet fra 1890 indeholder Bearbejdelse af 225 Prøve
flader fra »die mitteldeutschen Gebirge u. Norddeutschland«, Arbejdet for 1902 
Bearbejdelsen af 91 Prøveflader alene for Preussen, efter dettes politiske Græn
ser. Forskellen paa disse to Værkers Højdeangivelser er imidlertid ikke stor; 
i II—V Bonitetsklasser er Højden ved 

40 Aar henholdsvis 12.3 (12.8), 9.2 (9.8), (5.4 (6.9), 4.6 (4.5) 
80 > » 24.5 (25.6), 20.7 (21.2), 16.8 (17.3), 13.2 (13.8) 

idet Tallene i Parentes gælder for Preussen. 
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ning ved 2.3 m Højde, og den der ligger efter dette Tidspunkt, 
saa finder man, at 2.3 m Højde naas paa 

I Vækstbonitet ved 
II 

III 
IV 
V 

Man genfinder altsaa i disse Aldre paa de ringere Lokali
teter ganske lignende langsom Vækst i Ungdommen som den, 
vi har lært at kende paa vore Hedelokaliteter, og som bidrager 
til at rykke den Højde, der opnaas i en senere Alder, regnet 
fra Kulturaaret, uforholdsvis meget ned. 

I Schweizes Bjærgskove har FLURY ikke fundet denne meget 
langsomme Vækst i Ungdommen i de ringere Bonitetsklasser, 
hvilket har til Følge, at hans Bevoksninger i de lavere Klasser 
faar et Forspring for SCHWAPPACHS hele Livet igennem. Ser 
man bort fra denne Forskel i Udvikling i den tidlige Ungdom, 
vil Forskellen i Højdevæksten paa SCHWAPPACHS og FLURYS Bo
niteter rigeligt forsvinde, idet de allerede med denne Forskel 
indskrænkes med Alderen. De to Forfatteres Højdevækstkurver 
med Højden 2.3 m som Udgangspunkt vil derved stemme saa 
nøje overens som praktisk talt muligt og derfor tjene til at be
styrke Rigtigheden af begge Angivelser. 

Der turde under Henvisning hertil være Anledning til den 
Bemærkning, som en dansk Forstmand med Erfaringerne fra 
Hedeskovdyrkningen har særlig Anledning til at gøre, at man 
ved Sammenligning mellem forskellige Vækstboniteter bør tage 
det Aar til Udgangspunkt, da Bevoksningens Slutning (ved na
turlig Foryngelse dens Befrielse fra Skærmbevoksning) er naaet 
og dermed Træsamfundet først egentlig er dannet, ikke Bevoks
ningernes absolutte Alder, da Vækstforskelligheder i den første 
Ungdom kan skyldes Aarsager, der kun faar en forsvindende 
eller ingen Indflydelse under Bevoksningernes senere Udvikling. 

Foretager vi herefter en Sammenligning af SCHWAPPACHS 
Højdekurver (1890) med Højden 2.3 m til Udgangspunkt med 
de foreliggende 4 danske Hedelokaliteter, da stiller Forholdet 
sig saaledes: 

10 Aars Alder 
13 » 

c. 16 » » 
22 >' » 
28 » » 
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H o v e d b e s t a n d e n s Højde 
med Højden 2.3 m som Udgangspunkt. 

Al
der. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

M 

I 
3.8 m 
8.4 » 

13.4 » 
17.6 » 
21.0 » 
23.7 » 

e l l e m t y s k e B j æ r g e 
N o r d t y s k l a n d . 

Bonitet. 
II III IV 

3.1 m 2.5m 2.0m 
6.9 » 5.6 » 4.6 » 

11.2» 9.2» 7.6» 
14.9 » 12.5 » 10.4 » 
18.1 » 15.4 » 12.9 » 
20.6 » 17.7 » 14.9 » 

og 

V 
1.9m 
4.0 » 
6.2 » 
8.6 » 

10.6 » 
12.0 » 

H 

OPPER-
MANN. 

5.0 m 
8.3 » 

11.2 » 
13.9 » 
16.3 » 
18.8 » 

M i d t j y d s k e 
[ e d e l o k a l i t e t e r . 

Sten- Ulve- Feld-
dalg. dal. borg. 

4.0 m 3.4 m 2.3 m 
7.9 » 6.5 » 5.0 » 
9.9 » 8.9 » 6.8 » 

12.0 » 10.6 » 8.4 » 
13.7 » 11.8» 9.5 » 
15.0 » 12.7 » (10.0)» 

Det vil ved en nærmere Sammenligning mellem disse Tal 
vise sig, at der er en typisk Forskel paa Granens Vækst i de 
Egne, fra hvilke SCHWAPPACH har hentet sit Materiale, og vore 
Hedelokaliteter. Forskellen er en dobbelt: Dels nærmer vore 
fire Boniteter, fremstillede i hosstaaende Oversigt, sig mere højere 
Bonitetsklasser i Nordtyskland m. v., end naar man som i Sam
menstillingen S. 105 tager den absolutte Alder til Udgangspunkt, 
dels er de tyske og jydske Kurver forskellige derved, at Væksten 
i vore Heder er raskere i Ungdommen, men aftager hurtigere 
med Alderen end de tyske. Væksten paa god Hedebund efter 
OPPERMANN kommer saaledes til at ligge højere end SCHWAP-

PACHS Bon. III og nærmer sig til Bon. II, ja overgaar endog 
denne i de tidligste Aldre, efter at Slutning er naaet; vor 
ringeste Bonitet, Nordre Feldborg, der, naar man alene holdt 
sig til Højderne i den absolutte Alder 80 Aar, kom til at ligge 
betydeligt lavere end SCHWAPPACHS Bonitet V, vil, med Udgangs
punktet 2.3 m, i de første 40 Aar, efter at Slutning er naaet, 
opnaa samme Udvikling som denne og i de næste 20 Aar lige
ledes komme den nærmere. De mellemliggende Hedelokaliteter 
forholder sig paa samme Maade. 

Det vilde ikke være helt udelukket, at denne typiske For
skel paa Højdevækstens Gang i Nord- og Mellemtyskland og i 
de jydske Heder kunde skrive sig fra Materialets Art, idet vore 
Vækstboniteter er udledede af Stammeanalyser paa Hovedbe
standen i de ældre Bevoksninger, SCHWAPPACHS af Højdemaa-
linger af Hovedbestanden i Bevoksninger af forskellige Aldre. 
Men da OPPERMANNS Undersøgelser over Væksten paa god Hede-
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bund giver ganske tilsvarende Afvigelser fra SCHWAPPACHS, uagtet 
Materialets Art langt mere nærmer sig det af sidstnævnte For
fatter benyttede, vil det formentlig være berettiget at slutte, at 
Grunden til denne ensartede Uoverensstemmelse mellem danske 
og tyske Undersøgelsesresultater er en anden, og at den især 
skyldes Voksestedets Ejendommeligheder. 

OPPERMANN har ogsaa været opmærksom paa dette For
hold1) og tilskriver det til Dels en Forskel i Klimaet. Vi tror, 
at denne er den aldeles overvejende Grund for de her under
søgte tre ringere Hedelokaliteter. Dette kan sluttes ved en nær
mere Betragtning af Beskrivelserne af de Prøveflader, paa hvilke 
SCHWAPPACHS Tilvækstoversigter er byggede. De er nemlig for 
den langt overvejende Masse beliggende i Bjærgegne i en Højde 
over Havet, der almindeligvis ligger mellem 500 og 900 m. Af 
SCHWAPPACHS 225 Prøveflader2) findes nemlig kun 27 i lavere 
beliggende Regioner, deraf er 18 i lignende horisontal Højde 
som den, vi finder i Jylland, nemlig 15—40 m o. H.; Resten af 
de 27 ligger i »Hügelland« mellem 200 og 300 m o. H., men 
alle de øvrige i de mellemtyske Bjærge. Yderligere vil man 
bemærke, at af SCHWAPPACHS 51 Prøveflader af Bon. III ligger 
kun en eneste i Lavlandet (Østpreussen 30 m o. H.), og Prøve
fladerne af Bon. IV og V tilhører alle Bjærgbevoksninger, især 
Harzen, Erzgebirge, Thüringerwald, Fichtelgebirge og Sudeterne, 
Egne med almindeligvis mægtige og længe varende Snelag, der 
særlig i Ungdommen maa virke trykkende paa Udviklingen. 

SCHWAPPACHS Tilvækstoversigter udtrykker derfor nærmest 
Rødgranens Vækst i mellemtyske Bjærge. Heraf kommer rime
ligvis den gode Overensstemmelse med FLURYS Højdekurver 
for Schweizes Bjærge, kun at denne Forfatters Lokaliteter ligger 
endnu højere, almindeligvis mellem 500 og 1200 m o. H., ja 
III, IV og V Klasse har endog af 46 Lokaliteter 29 beliggende 
mellem 1000 og 1830 m o. H. 

Sammenligning mellem vore Højdekurver fra de jydske 
Heder og de foran nævnte Tilvækstoversigter fra sydligere Lo
kaliteter leder saaledes til følgende Slutning: 

De Vækstboniteter for Rødgran, som de midtjydske Heder 
frembyder, fra de faste Prøveflader paa god Hedebund til de 

*) 1. c. S. 348—352. 
2) SCHWAPPACH 1. c. 1890. 
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tarvelige Bevoksninger i Nordre Feldborg Plantage kan ved en 
70—80 aarig Omdrift give omtrent samme Udbytte som Gran
skovene paa de mellemtyske Bjærges III—V Vækstboniteter og 
som Alpeskovene i de højere Regioner eller paa de daarligste 
naturlige Voksesteder. Men i Hederne vokser Granerne hur
tigere i Ungdommen, og deres Vækst i denne Tid svarer saa-
ledes til noget bedre Vækstboniteter i de mellemeuropæiske 
Bjærge. Denne økonomiske Fordel for Granskovene paa vore 
Heder forøges yderligere derved, at den meget langsomme Vækst 
i den første Ungdom, indtil Slutning er naaet, aabenbart i de 
jydske Heder skyldes Bunden og til Dels kan forbedres ved Kul
turforanstaltninger, men maa i de mellemtyske Bjærge være en 
Virkning af Klimaet, der ikke lader sig paavirke. 

En Sammenligning mellem Granvæksten i de jydske Hede
egne og lavere liggende Strøg i Mellemeuropa f. Eks. FLURYS 

for Schweizes »Hügelland« vil vise en langt gunstigere Vækst 
her, selv paa de ringeste Lokaliteter (jfr. S. 105). For Nord
tyskland mangler Sammenligningsmateriale fra Slettelandet, hvor 
Skovene er sammensatte af andre Træarter end Granen, paa de 
ringere Lokaliteter, der kan stilles ved Siden af vore Heder, 
især af Skovfyrren1). Først naar man kommer saa østlig som 
til Østpreussen og især til Schlesien, altsaa til Egne, der i kli
matisk og plantegeografisk Henseende ifølge GRAEBNER (se Af
snit II og IX) tilhører en ganske anden Zone end den, til hvilken 
de jydske Heder hører, bliver Rødgranen saa almindelig i 
Slettelandet, at herfra findes Undersøgelsesmateriale offentlig
gjort. Men dette viser da ligesom Schweizes »Hügelland« al
mindeligvis langt bedre Vækstforhold end de jydske Heders 
(SCHWAPPACHS Bon. I og II). 

V. Beskrivelse af de undersøg te Jordbunds-
Prof iler. 

Bevoksningerne af I Bonitet' udvalgtes i Stendalgaards 
Plantage i Afdelingerne 13, 14 og 17 c, af II Bonitet i Ulvedals 
Plantage i Afdelingerne 31, 30 og 22 og af III Bonitet i Nordre 
Feldborg Plantage i Afdelingerne 4, 6 og 9. Afdelingsnumrene 

l) SCHWAPPACH, 1. c. 1902, S. 49. 
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refererer sig til Inddelingerne af Viborg Distrikt i 1885 og af 
Feldborg Distrikt i 1886. 

For hver af de tre Bonitetsklasser var, som allerede anført, 
Prøvefladernes Antal fire, og i hver af disse aabnedes tre Jord-
bundsprofiler ved Gravning af c. 21/2 m lange c. 1^2 m brede 
og l1 J % m dybe Huller. I disse, hvis Størrelse tillod Iagttageren 
ved at sidde paa Hullets Bund nøje at iagttage Profilet og 
haandtere Redskaber, afpudsedes Væggene glat med Spaden, 
hvorefter Jordlagene beskreves og Jordprøverne til Analyserne 
udtoges af Undergrundens øverste Parti ved Hjælp af en lille, 
ren Murske. 

Bestemmende for den Dybde, i hvilken Jordprøverne ud
toges, var Dybden, i hvilken den synlige Farvning af humøse 
Forbindelser ophørte, først under denne Grænse udtoges Jord
prøven. Det er af RAMANN paavist1) at Sandjordernes Forvit
ring trænger ned i forskellig Dybde fra Sted til Sted, og naar 
man vil være nogenlunde sikker paa, at de forskellige Prøver, 
efter deres Beskaffenhed som Næringsbund for Vegetationen, 
skal svare til hinanden indbyrdes, kan man ikke blive slaa-
ende ved Prøvernes Udtagning i ensartet Dybde. Det Lag, der 
afgav vort Undersøgelsesmateriale, er det, der kan betegnes 
som det nedre Forvitringslag2). Over dette ligger de Dele af 
Jordmonnet, i hvilke Infiltrationen af Humussyrerne ved de for 
dem ejendommelige Indvirkninger3) har bidraget til at opløse 
og omflytte forskellige for Jordbunden vigtige Stoffer, saaledes 
især Jærnforbindelserne, Lerjorden og Fosforsyren; og da det 
navnlig er denne sidste, paa hvilken Sandjordernes Bonitet 
efter flere Angivelser skulde bero, maatte der vælges et Lag til 
Prøveudtagningen, i hvilket Humussyrerne saa lidt som muligt 
havde gjort deres opløsende Virkning gældende. Ogsaa for den 
mekaniske Analyses Skyld forekom det ønskeligt at benytte 
dette nederste Forvitringslag til Analysen. RAMANN skriver: 
»Paafaldende er det, at det humusholdige Sand under alle Om
stændigheder indeholder en langt rigeligere Mængde af de 
fineste Blandingsdele end de dybere Lag, hvilket aabenbart er 

*) E. RAMANN: Ueb. d. Verwitterung diluvialer Sande (Jahrb. d. kgl. 
preuss. geol. Landesanstalt, 1884, S. 2). 

2) E. RAMANN: Der Ortstein u. ahn. Secundärbild. in Diluv. n. AIluv. 
Sanden (Ibid. 1885. Se f. Eks. Prof. III, IV, V, VIII). 

3) E. RAMANN: Bodenkunde, 1905, S. 18—19. 
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en Følge af den videre fremskredne Forvitring. Men samtidig 
er det humusholdige Sand det fattigste paa Plantenæringsstoffer, 
hvilket er et Bevis for, at man ikke altid er berettiget til at 
anse de afslæmmelige Dele som Udtryk for Jordbundens Frugt
barhed« 1). 

Bevoksningerne var paa alle Prøvefladerne sluttede; de i 
det foregaaende Afsnit meddelte Massefaktorer (S. 88) vil give 
en nærmere Karakteristik af de paagældende Bevoksninger, og 
for yderligere at bidrage til Forstaaelse af Trævegetationen i 
de tre Bonitetsklasser meddeles efterstaaende Fotografier, et for 
hver Klasse. De vil vise, at Bevoksningerne danner virkelig 
regelmæssigt udviklet, nogenlunde jævnaldrende Granskov paa 
alle tre Lokaliteter. 

Bundvegetationen i disse sluttede Bevoksninger var overalt 
et ret tæt Mostæppe af noget forskellig Tykkelse. Paa I Bo
nitet noteredes for alle Prøveflader et »tykt« Mostæppe; paa II 
et »tæt Mostæppe, almindeligvis noget mindre dybt end paa 
Bonitet I« og endelig paa III Bonitet et »tyndt, men tæt Moslag«. 

De paa Prøvefladerne indsamlede Mosser er bestemte af 
Hr. Kand. AUG. HESSELBO saaledes. I B o n i t e t : Hylocomium 
parietinum (L.) Lindb., Hypnum crista castrensis L., Stereodon 
ericetorum (Br. eur.), Dicranum scoparium (L.) Hedw., Plagio-
thecium undulatum (L.) Br.eur., altsaa en ret rig Mosvegetation. 
Endvidere fandtes spredte Smaatuer af Aira flexuosa, hist og 
her, især hvor Slutningen var mindre stærk, Trientalis europæa 
og i Afd. 13 enkelte spredte Blaabærbuske, der ogsaa fore
kommer andre Steder hist og her i Stendalgaards Plantage 
(WØLDIKE). 

Paa II B o n i t e t noteredes: Af Mosser Hylocomium parieti
num (L.) Lindb. og Hypnum crista castrensis, L.; endvidere op
træder ligesom paa Bonitet I spredte Tuer af Aira flexuosa og 
især i mindre Aabninger Trientalis europæa. Blaabærplanter 
findes derimod ikke i Ulvedals Plantage saa lidt som paa de 
tilstødende Hedeflader (WØLDIKE). 

Paa B o n i t e t III noteredes følgende Mosser: Hylocomium 
parietinum (L.) Lindb., Hylocomium proliferum (L.) Lindb., Hy
locomium loreum (L.) Br. eur. samt Stereodon ericetorum (Br. 
eur.). Fremdeles yderst sparsomt Aira flexuosa, hvorimod Tri-

*) E. RAMANN: Verwitterung, 1. c. S. 13. 



[113] 113 

entalis europæa, der fandtes paa de to foregaaende Lokaliteter, 
ikke optraadte paa Prøvefladerne paa Feldborg Distrikt, og 
Vacciniam myrtillas ligeledes mangler. Blaabærplanter og Skov
stjerne forekommer heller ikke andre Steder i den Del af Plan
tagen, der ligger paa Hedefladen, Gammel-Feldborg Plantage 
(HELMS). 

Det vil heraf fremgaa, at den yderst tarvelige Bundvegeta
tion paa de tre Lokaliteter ligesom Granbevoksningerne viser 
Forskellighed i Udvikling. Karakteristisk og betydningsfuld er 
saaledes Forekomsten af Vaccinium myrtillus og Trientalis euro
pæa i Skovene af I og II Bonitet, men Ikke-Forekomst paa 
III Bonitet; da den sidste af disse to Planter ofte opfattes som 
en Skovrelikt i Heden, giver den maaske et Vink om Lokali
tetens Forhistorie. Betydningsfuld er tillige Udbredelsen af 
Hylocomium-Arterne, som særlig betegnende for Granskove, 
hvorom se Afsnit IX (Pinetum holycomiosum, SERNANDER). For 
øvrigt maa det bemærkes, at man ikke maa fæste Opmærk
somheden ved Antallet af de fundne Mosarter, da disses Ind
samling ikke har tilsigtet at tilvejebringe en fuldstændig For
tegnelse over de forekommende Arter. 

Den optagne Beskrivelse af de 3 Gange 12 Jordbunds-
profiler meddeles i nedenstaaende skematiske Sammenstilling. 

Jordbundsdækket var i alle 36 Jordbundsprofiler en mere 
eller mindre tæt, sædvanlig ret løs, brun Gran-Mor. Det øverste 
Tal i efterstaaende Skemas Rubrik for »Jordlagets Afstand fra 
Overfladen« angiver Morlagets Tykkelse. 

Det forstlige Forsøgsvæsen, III. 1. Febr. 1910. 



Stendalgaards Plantage, Afd. 14, Prøveflade IV af Bonitet I. 
Fot. A. HOLTEN. 
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Jordlagets Beskrivelse 

Graa, fast, muldfarvet Overgrund 
uden tydelig Blysands-Karakter. 

Øverst 15 cm brun, jordagtig, ikke 
fast Bødjord med Tapper og Tunger 
indtil 70 cm Dybde; mellem de brune 
Tunger okkergult Sand. 

Gruset, overordentlig fast Under
grund, lysere end de overliggende Lag. 

Muldfarvet, fast Overgrund med en 
2—4 cm ny Blysandstribe, hvorun. 
Aflejring i et 2—4 cm tykt Lag af 
humøst Stof, lidet fremtrædende og 
uden tydelige Grænser. 

Ikke fast, uregelmæssigt flammet 
Bødjordslag. 

Gruset, stenet, overordentlig fast 
Undergrund. 

Tæt, graa, muldfarvet Overgrund 
med svag ny Blysandstribe, hvor
under en utydelig og svag ny Bød-
jordsdannelse. 

Brunt, svagt farvet, uregelmæssigt 
flammet Bødjordslag af c. .10 cm 
Tykkelse, hvorfra Tapper og Tunger 
ned til 78 cm Dybde. 

u 
<o 

Jn
s 

L
øb

 
A

na
 

10 

11 

8* 



16 

B
o

n
it

et
s-

K
la

ss
e 

P
rø

v
ef

la
d

en
s 

N
r.

 

II. 

S
ko

v-
A

fd
el

in
g 

13 

P
ro

fi
le

ts
 

N
r.

 

1. 

2. 

3. 

o 
Jo

rd
la

g
et

s 
A

fs
ta

nd
 

a ° 
fr

a 
O

ve
rf

la
de

n 
78 

10 

27 

67 

12 

25 

73 

15 

27 

75 

Jordlaget Beskrivelse 

Gruset, stenet og meget fast Under
grund. 

Muldfarvet Overgrund, hvis Beskaf
fenhed og Farve tyder paa, at La
gets Oprindelse er Blysand. 

Brunt, uregelmæssigt farvet Rød-
jordslag, der strækker Tapper og 
Tunger ned indtil 67 cm under 
Overfladen. 

Undergrund af groft, gult Sand med 
nogle Sten. 

Tæt, sort Overgrund paa det gamle 
Blysands Plads. 

Brun, stenet Rødjord i mægtigt 
Lag indtil 73 cm under Overfladen. 

Undergrund groft, gruset Sand. 

Tæt sortegraa Overgrund paa det 
gamle Blysands Plads. 

Brun, stenet Rødjord i mægtigt Lag 
indtil 75 cm under Overfladen; en 
enkelt Tap gaar endnu dybere. 

Undergrund groft, stenet Sand. 
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Jordlagets Beskrivelse 

Typisk Blysand. 

Brun, flammet Rødjord. 

Undergrund gult Sand. 

Typisk Blysand. 

Svagt farvet og flammet Rødjord, i 
ringe Grad ved Farve og Fasthed 
forskellig fra Undergrund. 

Undergrund Sand med faa Sten. 

Blysandsagtig Overgrund. 

Svagt farvet, flammet og stenet 
Rødjord. 

Gruset Undergrund. 

Muldfarvet Overgrund uden skarp 
Adskillelse fra det underliggende Lag. 

Brunligt Lag uden egentlig Rød-
jordskarakter; dette Lag indeholder 
en stor Mængde Trærødder og er 
mere teglstensrødt end Rødjorden 
plejer at være. 

Undergrund af graagult stenet Sand. 
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Fig. 18. Ulvedals Plantage, Afd. 31, Prøveflade I af Bonitet II. 
Fot. A. HOLTEN. 
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Jordlagets Beskrivelse 

Muldagtig Overgrund med en 4 cm 
tyk, svag, ny Blysandstribe uden 
Rødjord og uden skarp Adskillelse 
fra det underliggende Lag. 

Laget paa Rødjordens Plads er ikke 
ved nogen tydelig Farvning eller 
Grænse adskilt fra Undergrunden. 

Undergrunden gulrødt, stenet Sand 
og Grus. 

Graalig Overgrund uden tydelig 
Grænse mod det underliggende Lag. 

Laget paa Rødjordens Plads er ikke 
ved nogen tydelig Farvning eller 
skarp Grænse adskilt fra Under
grunden. 

Undergrunden stenet Sand. 

Muldfarvet Sand. 

Meget fast allignende, uregelmæssigt 
farvet Lag med haarde Alaarer 
samt stærkt humusfarvede Tapper 
og Tunger. 

Undergrunden fast og gruset med 
hvidlige Klumper (forvitret Flint?). 
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Jordlagets Beskrivelse 

Muldfarvet, sandet Overgrund. 

Fast, stenet, uregelmæssigt farvet 
Lag med betydeligt Humusind
hold. 

Undergrund, fast, gruset. 

Overgrund af muldfarvet Sand. 

Fast, stenet Lag, meget uregelmæs
sigt farvet med allignende Aarer og 
Flammer. 

Undergrund fast, gruset med hvid
lige Klumper (forvitret Flint?). 

Muldfarvet Sand. 

Brunligt, skarpt Grus, delvis regel
mæssigt farvet af Humusstoffer. 

Undergrund Grus med enkelte hvid
lige Smaaklumper (forvitret Flint?). 

Muldfarvet Sand. 

Fast, stenet Lag, uregelmæssigt far
vet af Humusstoffer. 

Undergrund skarpt Grus. 
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Jordlagets Beskrivelse 

Muldfarvet Sand. 

Fast gruset Lag, uregelmæssigt far
vet af Humusstoffer. 

Gruset Undergrund. 

Muldfarvet Sand. 

Ikke fast, svagt brunligt Rødjordslag. 

Undergrund groft Sand og Grus. 

Muldfarvet Sand. 

Tæt, fast, flammet Rødjordslag uden 
skarpe Grænser imod Undergrun
den, men med lange Tapper, der 
strækker sig ned i denne. 

Undergrund groft Sand og Grus. 

Muldfarvet Sand. 

Ret fast, svagt rødjordsfarvet flam
met Lag. 

Undergrund groft Sand og Grus. 

Muldfarvet Sand. 
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Jordlagets Beskrivelse 

Rødjordsagtigt, uregelmæssigt farvet 
Lag. 

Undergrund groft Sand. 

Muldfarvet Sand. 

Rødjordsagtigt, uregelmæssigt farvet 
Lag. 

Undergrund groft Sand og Grus. 

Muldfarvet Sand. 

Rødjordsagtigt, uregelmæssigt farvet 
Lag. 

Undergrund groft Sand og Grus. 

Muldfarvet Sand. 

Rødjordsagtigt, uregelmæssigt farvet, 
ikke fast Lag. 

Undergrund groft Sand og Grus. 

Muldfarvet Sand; i Bunden en Stribe 
sort Humusal. 

Rødjordsagtigt, uregelmæssigt farvet, 
ikke fast Lag. 
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Jordlagets Beskrivelse 

Undergrund groft Sand og Grus. 

Muldfarvet Sand; men fra dette Lag 
strækker sig en bred Tap af mere 
gruset Beskaffenhed dybt ned i 
Jorden. 

Rødjordsagtigt, uregelmæssigt farvet, 
ikke fast Lag. 

Undergrund groft Sand med Grus
partier. 

Graaligt Blysand i to Afsatser, ad
skilte i Midten af en mørk Stribe, 
Levning af gammel Lyngskjold 
eller Humusal (Overfygning?). 

Allignende, uregelmæssigt farvet, ikke 
fast Lag. 

Undergrund groft Sand og Grus. 

Graaligt Blysand i to Afsatser, ad
skilte i Midten af en mørk Stribe, 
Levning af gammel Lyngskjold eller 
Humusal (Overfygning?). 

Allignende, uregelmæssigt farvet, ikke 
fast Lag. 

Undergrundens Overflade meget ure-
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Fig. 19. Feldborg Plantage, Afd. 9, Prøveflade III af Bonitet III. 
Fot. J. HELMS. 
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Jordlagets Beskrivelse 

gelmæssig, skønnes at ligge 65—102 
cm u. 0 . ; groft Sand og Grus. 

Graaligt Blysand; i 16 cm Afstand 
fra Overfladen en mørk Stribe, Lev
ning af gammel Lyngskjold eller 
Humusal (Overfygning?). 

Rødjordsagtigt, ikke fast Lag, øverst 
regelmæssigt, men svagt farvet af 
Humusstoffer, længere nede uregel
mæssigt farvet. 

Undergrund groft Sand og Grus. 

Graaligt Blysand med nogen For
skel i Farven paa øverste 7 cm og 
nederste 10 cm. 

Haard Al; øverste 2—4 cm sort 
Humusal, derefter uregelmæssigt far
vet brun Al. 

Undergrund af næsten stenfrit gult 
Sand; indtil 82 cm under Overfladen 
findes horisontale Striber, der er 
farvede af Humusstoffer. 

Graaligt Blysand. 
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') Der udtoges af Undergrunden i denne Profil 2 Jordprøver, Nr. 32 af 
Undergrundens øvre Lag, der indeholdt horisontale humusfarvede Striber; 
Nr. 31 af Laget ganske uden Humus. — Profil 2 kasseret; ikke urørt Bund. 
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Jordlagets Beskrivelse 

Haard Al; øverste 5 cm sort Hu-
musal ; derefter uregelmæssigt far
vet brun, haard Al. 

Undergrund af næsten stenfrit gult 
Sand. 

Graaligt Blysand. 

Al, ikke haard ; øverste 4 cm sort 
af indlejrede Humusstoffer; der
efter rød med aftagende Intensitet 
i Farven ned imod Undergrunden. 

Undergrund Sand. 

Stærkt humusblandet Blysand. 

Ganske blød Al eller Rødjord, gen
nemtrængt af Trærødder ; de øverste 
5 cm sort til mørkebrun af indlej
rede Humusstoffer, derefter rødlig 
Farve, aftagende i Intensitet med 
Dybden. 

Undergrund Sand. 

Humusblandet Blysand, af hvilket 
de øverste 7 cm udgør et sort Sand, 
der skønnes at være gammel de
komponeret Lyngskjold. 
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Jordlagets Beskrivelse 

Al; øverst 2 cm sortHumusal; der
efter 18 cm uregelmæssigt farvet og 
meget haard Al; nederst 34 cm re
gelmæssigere farvet Al; en vældig 
»Algryde« strækker sig ned i Un
dergrunden. 

Undergrunden Sand. 
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Søger man at sammenfatte foranstaaende Detailbeskrivelse 
af de enkelte Profiler i en Oversigt over Jordbundens Beskaf
fenhed paa de tre Vækstlokaliteter, kan følgende anføres. 

M o r l a g e t er overalt en lys, oftest lidet tæt Gran-Mor, hvis 
Tykkelse paa Prøvefladerne i Stendalgaards Plantage ret kon
stant er 10, enkelte Steder indtil 12 cm. I Ulvedals Plantage 
er den noget mere svingende, gennemsnitlig dog ligeledes c. 10 
cm, og paa Prøvefladerne i Feldborg et Par cm tyndere, gen
nemsnitlig 8 cm. Paa de to første Vækstlokaliteter synes ethvert 
Spor af en forud for Granmorens Dannelse tilstedeværende Lyng
skjold ganske at mangle, og da Arealet inden Bevoksningernes 
Anlæg har henligget i Hede (S. 66, 49, 85), er det sandsynligt, at 
Lyngskjolden kun har haft en ringe Mægtighed, eller at Arealet 
har bestaaet i mager Muldhede; paa Prøveflade IV i Stendal
gaards Plantages Afd. 14 tyder Bundens hele Karakter paa, at 
her aldrig har været nogen sur Lyngskjold. Derimod viser de 
fleste Profiler i Feldborg Plantage umiskendelige Levninger af 
gammel Lyngskjold under den senere dannede lyse Gran-Mor. 

B l y s a n d s l a g e t s eller — hvor et saadant ikke har været 
til Stede med sine typiske Ejendommeligheder ved Plantagernes 
Anlæg — den gamle Hedemulds Mægtighed er ret varierende; 
den svinger saaledes paa Vækstbonitet I mellem 10 og 30 cm, 



128 [128] 

noget mindre paa de andre, nemlig mellem 9 og 24 paa II og 
mellem 12 og 25 paa III; gennemsnitlig er dette Lags Mægtig
hed 18 cm paa I og III, 16 cm paa II Bonitets Lokaliteter. 

A l e n e l l e r R ø d j o r d e n , bestemt som det Lag under den 
gamle Hedemuld, der er synligt farvet af humøse Aflejringer, 
især derved at de enkelte mineralske Korn i større eller mindre 
Partier af Laget er overtrukne med en brunlig humøs Hinde, 
frembyder størst Interesse for Jordmonnets Beskaffenhed som 
Vækstbund for Skovvegetationen. Dette Lags Mægtighed er vel 
noget varierende, selv i det enkelte Profil, men svinger dog al
mindeligvis gennemsnitlig mellem 35 og 45 cm; kun enkelte 
Steder, især paa Feldborg Distrikt, er Tykkelsen større. Be
tydelig mindre bliver kun dette Lags Mægtighed paa de to 
Prøveflader (I og II) af Bonitet II, som ifølge USSINGS Kort 
(S. 11) er beliggende i eller paa Skraaningen af en yngre Ero-
sionsdal, nemlig 25—28 cm. Baade Blysandslaget og Rødjords-
laget er paa disse to Prøveflader betydelig mindre end alminde
ligt, hvilket øjensynlig staar i Forbindelse med Overfladedan
nelsernes fra de øvrige Lokaliteter foran berørte afvigende geo
logiske Oprindelse. Gennemsnitlig faar saaledes dette Lag 
følgende Mægtighed paa de tre omhandlede Vækstlokaliteter: 
Bonitet I 41, II 31 og III 40 cm. Størst Interesse frembyder 
dog Lagets øvrige Beskaffenhed. Naar undtages de to Prøve
flader paa Feldborg Distrikt (III og IV), hvis Jordsmon af 
RØRDAM er bestemt som gamle Flyvesandsdannelser (S. 146), 
er Lagets mineralske Bestanddele ikke ved Sammenkitning af 
humøse Elementer eller udfældede og nedslæmmede uorganiske 
Stoffer blevet saaledes tæt, fast og utilgængeligt for Planterød
derne som almindeligt for de typiske Aldannelser. Paa de 
grusede og stenrige Jorder i Stendalgaards og Ulvedals Plan
tager findes kun pletvis sammenkittede allignende Partier, og 
Planterødderne synes almindeligvis i Stand til at trænge igen
nem. Ikke desto mindre viser Beskrivelsen af Profilerne en 
gennemgaaende Forskel paa dette Lags Beskaffenhed i Prøve
fladerne af I og II Bonitet. Paa den første af disse er Bestand
delenes Lejring en saadan, at Laget overalt er betegnet som 
»ikke fast«, paa det sidste som »fast« eller »meget fast«. Denne 
Forskel, der godt kan have været en medvirkende Aarsag til 
Trævækstens Forskellighed paa de to Vækstboniteter, synes 
derfor snarere at hidrøre fra den oprindelige Aflejring ved 
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Lagenes Afsætning end fra de aflejrede Bjærgfragmenters Sam
menkitning af udfyldende Elementer1). 

Den Del af Undergrunden, der ikke synlig er blandet med 
eller paavirket af de fra Overfladen nedsivede Humusstoffer og 
humøse Forbindelser, og af hvilken derfor Jordprøverne til de 
i Afsnit VI nærmere omhandlede Analyser er tagne, begynder 
gennemsnitlig 60 til 70 cm under Overfladen; enkelte Steder 
kan denne Grænse ligge indtil 10 cm dybere. Højere ligger 
den kun i de to Prøveflader i Ulvedals Plantage, der er afsatte 
i Erosionsdalen, hvor den kun er 48 og 55 cm fra Jordsmonnets 
Overflade, hvilket, som allerede berørt, tyder paa denne Bunds 
yngre geologiske Dannelse. 

Af væsentlig Betydning for Vækstlokalitetens Beskaffenhed 
er endelig den Iagttagelse, at, skønt alle de undersøgte Bevoks
ninger findes paa Karup Hedeslette, er Jordbunden dog en 
ganske anden end det for Hedesletten typiske stenfri Sand. 
E. DALGAS har først oplyst denne Karakter for »Fladernes« 
eller Hedesletternes Jordbund (Geogr. Bill., 1870, III og IV), og 
den er senere bekræftet af USSING (Hedesletter o. s. v., 1. c. S. 
122—123) o. a. At vore Lokaliteter derimod, skønt i geologisk 
Henseende henhørende til Hedesletten, dog paa faa Undtagelser 
nær har en gruset og stenet Jordbund (til Dels under en tynd 
øverste Sandbelægning, der danner Hedemulden) forklares til
strækkeligt af USSINGS Teori for Hedesletternes Dannelse, idet 
vore Lokaliteter af I og II Bonitet med Undtagelse af Prøve
flade IV i Stendalgaards Plantage ligger umiddelbart foran eller 
forholdsvis nær ved en af Aflejringskeglernes Toppunkt, hvor 
Smeltevandet med dets Indhold af Bjærgfragmenter er styrtet 
ud af »Gletscherportene« i Isranden paa dennes sidste store 
Opholdslinie i denne Del af Landet. Her har da Stenene og 
det' grove Grus maattet aflejres, medens Sandet er strømmet 
med Vandet videre ud over Sletten til fjernere Aflejringssteder 
(USSING, Hedesletter, 1. c. S. 141). Ogsaa angaaende Fore
komsten af Gruslagene i Feldborg Plantage indeholder USSINGS 

tidligere (S. 12) refererede Udtalelser en muligvis antagelig 
Forklaring. (Se for øvrigt Afsnit VI)-

J) Dette Lags Beskaffenhed tyder paa, at det henhører til de efter Op
rindelsen meget forskellige Dannelser, som E. DALGAS sammenfatter under 
Betegnelsen »Stenal« (Geogr. Bill., 1870, S. 33). 

Det forstlige Forsøgsvæsen, III. 11. Febr. 1910. 9 
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Ved Undersøgelsen af de tre Vækstboniteter for Granskov 
paa Karup Flade, hvis Jordbund foran er skildret, opstod der 
Ønsket om til Sammenligning at inddrage i Arbejdet en typisk 
Bakkeøbund. 

E. DALGAS har paavist, at Bakkeøernes Jordsmon gennem-
gaaende er bedre end Hedesletternes, hyppig indeholder Ler 
og Mergel, og, selv hvor de øverste Lag bestaar af Sand, dog 
ofte hviler paa en mere eller mindre lerblandet Undergrund. 
De har saaledes ikke Hedesletternes af Smeltevandsfloderne 
stærkt udskyllede Jordbund. I geologisk Henseende er de 
»vestjydske Bakkeøer de ældste Dele af Landet. De stammer 
fra tidligere Afsnit af Istiden, hvor Indlandsisen endnu ikke 
havde trukket sig tilbage til den i det foregaaende omtalte Op-
holdslinie«. (USSING, Danm. Geol. 1. c. S. 253). 

Til denne lille Supplement-Undersøgelse valgtes en Loka
litet paa den store Skovbjærg-Bakkeø i Rind Sogn S. for Her
ning, en Lokalitet, hvis Jordbund Bakkeøernes grundige Kender, 
E. DALGAS særlig har skildret i Geogr. Bill. (S. 68), og som nu 
delvis dækkes af et henved 2800 ha stort Plantagekompleks, 
der frembød den Fordel for Undersøgelsen, at dets Jordbund 
var nærværende Forfatter nøje bekendt. De Profiler, der aab-
nedes, valgtes under Hensyn til de Vink om Forskelligheder i 
Jordbunden, som de unge Granbevoksninger kunde give; de 
anlagdes i 2 Rækker med en indbyrdes Afstand af c. 1400 m 
i øst-vestlig Retning. 

Den første af disse Profil-Rækker anlagdes paa den store 
sydøstlige Bakkehælde, der paa en Strækning af c. 3100 m 
skraaner ganske jævnt langs den gamle Studevej fra 250 Fods 
Kurven ved Hjortsballehøjene ned til 160 Fods Kurven i Rind 
Sogns sydvestlige Hjørne, et Punkt der ikke hæver sig synder
ligt over den Del af Brande-Paarup Hedeslette, som i nogen 
Afstand derfra støder til Bakkeøens Fod. Paa denne Linie 
aabnedes 3 Profiler, et ved Bakkeskraaningens laveste Parti 
paa 165 Fods Kurven (Profil 1), et højere oppe paa Bakke-
hælden i 180 Fod o. H. (Profil 2) og et paa Bakkepartiets 
Plateau ved 215 Fods Kurven (Profil 3). 

Hr. Skovrider CHR. DALGAS har velvilligt meddelt følgende Op
lysninger om de paa disse tre Steder staaende Bevoksninger: 

Profil 1. Birkebæk Plantage Afd. I, 1. Lynghede, pløjet første 
Gang i 1878, anden Gang i 1880, derefter harvet og Hedemulden 



[131] 131 

opkammet (»Kamkultur«1) , tilplantet 1881 med ren Rødgran. I de 
nærmest følgende Aar stærkt efterbedret med Bjærgfyr. I 1890 
dækket med 4 Tom. Sand fra gennemførte Grøfter »å la EMEIS«. 
1900—1904 blev Bjærgfyrrene borthuggede. Granerne nu i god 
Vækst indtil 3 m høje. 

Profil 2. Birkebæk Plantage Afd. I, 4. Lynghede, reolpløjet 1875, 
tilplantet 1876 med Rødgran, Bjærgfyr og Skovfyr i Blanding. Skov
fyrrene for største Delen gaaede til Grunde. Gennemhugget 2 Gange; 
Granerne nu i god Vækst, indtil 3 m høje. 

Profil 3. Høgildgaards Plantage Afd. 43 b. Gammel, men umerglet 
Agermark; hannoveransk-reolpløjet 1874, tilplantet 1875 med Gran og 
Bjærgfyr i Blanding. Gennemhugget 2 Gange, hvorved saa godt som 
alle Bjærgfyrre er borttagne. Granerne nu i god Vækst c. 6 m høje. 

Den anden R æ k k e Profiler blev an lag t i Holt P lan tage p a a 

et P l a t eau , bel iggende me l l em 200 og 210 F o d s Kurven . Her 

blev p a a en S t rækn ing af c. 600 m a a b n e t 7 Profiler i en Linie 

fra Syd til Nord. 

Angaaende Bevoksningsforholdene paa denne Lokalitet skal be
mærkes følgende: 

Profil. 1—5. Holt Plantage Afd. IV a. Lynghede, i 1878 »Grave
pløjning«2); 1880 tilplantet med ren Rødgran; da disse kun pletvis 
trivedes, gennemplantedes den største Del af Arealet, hvor Granerne 
stod i Stampe, 1890 med Bjærgfyr. I 1908 er Bevoksningen meget 
uregelmæssig, største Delen 0.5 — 1 m høj, men heri større og gode 
sluttede Holme paa indtil 6 m Højde. 

Profil 6—7. Holt Plantage Afd. III. Lynghede, delvis fugtig. 
1877 totalt skrælpløjet og paa de fugtige Partier udgrøftet, gravet 
store fordybede Huller 1 4 /2 0". 1878—79 Plantning af Ædelgran 
og Hvidgran i Blanding; 1895 gennemplantet med Bjærgfyr. I 1908 
er Bevoksningen meget uregelmæssig med store Partier af 0.3—0.5 
m Højde, hvori mange mindre Holme med Hvidgran og til Dels 
Ædelgran af c. 3 m Højde. (Angaaende Vegetationsforholdene paa 
de i Holt Plantage undersøgte Lokaliteter henvises for øvrigt til 
Afsnit VIII af denne Afhandling). 

Profi lernes Beskrivelse medde les n e d e n s t a a e n d e i skemat i sk 

F o r m , idet b e m æ r k e s , at den foretagne forskellige J o r d b u n d s -

bea rbe jdn ing for flere Profi lers V e d k o m m e n d e h a r forstyrret 

Iagt tagelsen af d e opr indel ige , øvers te Jo rd l ag . 

' ) E. DALGAS: Om Plantning i Jylland, navnlig i dets Hedeegne (Tidsskr. 
f. Skovbrug, Bd. II, 1877, S. 292). 

*) E. DALGAS: Om Plantning i Jylland o. s. v., 1. c. S. 284. 
9* 
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Lokalitet 

Birkebæk 
Plantage. 
Afd. I, 1. 

Afd. I, 4. 

Høgildgaard 
Plantage. 
Afd. 43 b. 
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Jordlagets Beskrivelse 

Øverst Lyngmor i forstyrret Lag 
med delvis forstyrret Blysandslag. 

Sort Humusal. 

Uregelmæssigt farvet, flammet brun
lig Al. 

Gult stenfrit Sand (Fladesand?), 
hvori tynde horisontale Aarer far
vede af Humussyre. 

Forstyrret Lag af Lyngmor med 
Blysand. 

Brunlig, jordagtig Humusal. 

Uregelmæssigt farvet, delvis brun
lig, noget stenet og klæget Hu
musal. 

Undergrund groft Sand, øverst med 
nogle mørke Striber og faa Stene; 
nederst i 1.2 m Dybde hvidlig gult 
Sand med meget faa Stene. 

Paa Grund af Jordbundsbearbejd-
ningen ingen tydelig differentieret 
Overgrund. 

Stærkt gulbrun, ensartet farvet, 
ikke fast Lag med jævn og ikke 
nærmerere paaviselig Overgang 
til 
Undergrunden, der er lyst, noget 
klæget Sand med ret ringe Sten
mængde. 
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Lokalitet 

Holt Plantage 
Afd. IV, a. 
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Jordlagets Beskrivelse 

Mor, bestaaende af gammel Lyng
skjold med et øverste Lag af 
Grannaale. 

Blysand, stenet, ret mørkt, især 
foroven. 

Ikke synderlig sammenhængende, 
blød og noget stenet Humusal, 
der med mange Tunger og Tapper 
strækker sig ned imod Undergrun
den; Stenmængden aftager med 
Dybden. 

Groft, graagult Sand med faa og 
smaa Stene. 

Lyngskjold. 

Humusfarvet Blysand. 

Sammenhængende Lag af Humus-
Rød jord. 

Flammet, af Alstriber uregelmæs
sigt farvet, haardt, meget stenet 
Gruslag, hvis Farvning taber sig 
med Dybden. 

Undergrund af groft, graagult Sand. 

Gammel Lyngskjold med Gran
naale. 

Humusfarvet Blysand. 

Sammenhængende Lag af blød, 
sortagtig Rødjord. 
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Lokalitet 
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Jordlagets Beskrivelse 

Rødligt, svagt leret eller klæget 
stenet Sand, som taber jævnt i 
Farve med Dybden, ikke flammet 
som i Profil 1 og 2. 

Undergrund noget uregelmæssigt 
farvet, svagt stenet Sand med til
syneladende leragtige Klumper af 
Knytnæve-Størrelse eller mere. 

Lyngskjold. 

Humusfarvet Bly sand. 

Sammenhængende Lag af skør, 
sortagtig Rødjord. 

Stenet og gruset, ret fast Lag med 
Flammer af Humusstoffer som taber 
sig i Dybden. 

Undergrund groft Sand og Grus 
med leragtige større og mindre 
Klumper. 

Lyngskjold med Mos og Grannaale. 

Humusfarvet Blysand. 

Sammenhængende sortagtig, skør 
Rødjord. 

Stenet Sand og Grus med Alflam-
mer, Laget ikke haardt . 

Undergrund af gruset, graagult 
Sand, muligvis lidt klæget. 
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Jordlagets Beskrivelse 

Lyngskjold. 

Humusfarvet Blysand, stenet. 

Sortagtig, fast Humusal, stenet. 

Uregelmæssigt farvet Lag med faa 
og fine humusfarvede Striber, der 
umærkeligt forsvinder i Dybden; 
ret faa Stene. 

Undergrund gult Sand med faa 
Stene. 

Forstyrret Lag af Lyngmor og 
Blysand. 

Sort Humusal. 

Gult, af pletvis indlejrede Humus
stoffer flammet, ikke fast Lag med 
faa Stene. 

Undergrund afgulhvidt, noget klæ
get Sand med temmelig faa Stene. 
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Et Tilbageblik paa foranstaaende Profilbeskrivelse vil vise 
følgende Hovedforskelligheder mellem denne Bakkeølokalitet og 
de tidligere beskrevne Lokaliteter fra Karup Hedeslette. 

Paa Bakkeøen synes Jordbunden stærkere varierende paa 
korte Afstande end i Hedeslettens ret ensartet udskyllede Jord
bund. Den af E. DALGAS givne Karakteristik af denne Loka
litet, at Heden overalt har et lidt leret Sandunderlag (Geogr. 
Bill. S. 68) bekræftes i det væsentlige ved Profilundersøgelserne, 
og hvad der særlig er betegnende for Overfladens Dannelse, at 
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Stenmængden aftager med Dybden, forklares ved USSINGS An
tagelse (Danm. Geol. 1. c. S. 254), at Bakkeøerne under hele 
den lange Tid, i hvilken de store Hedesletter dannedes, og hvor 
Isranden indtog den af ham angivne sidste store Opholdslinie 
i det mellemste af Jylland, laa udsat for et barsk Klima, som 
hemmede Vegetationen, begunstigede Sandflugt og de øverste 
Lags Udvadskning. (Se for øvrigt herom K. RØRDAMS Rede
gørelse i det følgende Afsnit). 

VI. Mekanisk, petrografisk og kemisk Under
søgelse af Jordbunden. 

I Foraaret 1905 paatog jeg mig paa Foranledning af P. E. 
MÜLLER at hjælpe til ved Undersøgelsen af forskellige Jord
prøver fra jydske Hedeplantager, og i Løbet af Sommeren 1905 
blev der ved sammes Foranstaltning udtaget det første Sæt 
Prøver fra Stendalgaards Plantage. Vækstbonitet I ifølge de i 
Afsnit IV meddelte Tilvækstundersøgelser. Disse Prøver blev i 
September 1905 overgivet mig til Undersøgelse, og Analyserne 
blev udførte i Løbet af de paafølgende 3/4 Aar. I Sommeren 
1906 blev Jordprøver udtagne paa Bonitet II, Ulvedals Plantage, 
og paa Bonitet III, Nordre-Feldborg Plantage. Til Sammen
ligning med de fra disse Vækstlokaliteter foretagne Undersø
gelser udtoges endvidere dels i 1906, dels i 1908 en Del Prøver 
i det store Plantagekompleks Høgildgaard—Birkebæk syd for Her
ning paa Skovbjærg Bakkeø. Der blev givet mig Lejlighed til 
at overvære Prøveudtagningen i 1906 i Nordre-Feldborg og i 
Plantagerne paa Skovbjærg Bakkeø og til at stifte Bekendtskab 
med de Lokaliteter i Stendalgaards og Ulvedals Plantager, hvorfra 
Prøverne var udtagne. 

Alle de undersøgte Jordprøver stammer fra Undergrunden, 
udtaget i saa store gravede Huller, at der haves fuld Sikkerhed 
for, at de paagældende Jordlag var i det primitive Leje, urørt 
af Menneskehaand. I foranstaaende Afsnit II og V er der givet 
Beretning om Lokaliteternes Beliggenhed samt Beskrivelse af 
Jordbundsprofilerne. 

Prøverne blev udtagne med overordentlig stor Omsigt, saa 
at der haves al ønskelig Sikkerhed for, at de virkelig kan anses 
for at gengive Undergrundens Beskaffenhed paa paagældende 
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Lokalitet. Hver Jordprøve udgør 3—4 Kilogram og blev op
bevaret og forsendt i nye stærke Ravndugsposer, forsynet med 
behørige Mærker, saa at enhver Usikkerhed om de undersøgte 
Prøvers Herkomst er udelukket. 

Efter Ankomsten til Laboratoriet blev Prøverne bragt i 
lufttør Tilstand, og alle Bestemmelser i det følgende refererer 
sig til de lufttørre Prøver, naar intet andet er bemærket. 

a. Jordbunden i Prøvefladerne paa Karup Flade. 

Geologiske Forhold. I Afsnit II er der saa vidt muligt 
gjort Rede for de almindelige geologiske Forhold paa de Lo
kaliteter, der er Genstand for Undersøgelsen. Med Henvisning 
til det der anførte skal her kun nævnes de særlige geologiske 
Forhold, som Iagttagelsen af selve Prøvefladernes Terrain og 
Jordbund har givet Anledning til. 

Da begge de to første Vækstboniteter i S t e n d a l g a a r d s 
og U l v e d a l s P l a n t a g e r findes i det samme Skovkompleks 
paa Alheden i en indbyrdes Afstand af mindre end 4 Kilometer, 
og da deres Jordbund i Hovedsagen har samme Karakter, kan 
de Bemærkninger, som der er Grund til at fremsætte angaaende 
de to Lokaliteters geologiske Forhold, sammenfattes i een 
Fremstilling. 

Som allerede tidligere angivet (S. 8) danner Terrainet om 
Alhedens Plantager et Grænseparti mellem den mod Vest lig
gende storslaaede og typiske Hedeflade omkring Karup og det 
derfra ganske forskellige, men i sin Retning lige saa karak
teristiske smaakuperede Morænelandskab mellem Have, Tor
ning, Vium og Sjørup (se Generalstabens Kort 1:40000 »Tor
ning«), der strækker sig mod Øst. Skønt jeg ikke har haft Lej
lighed til at underkaste Terrainet inden for Alhedens Plantager 
nogen særlig indgaaende geologisk Undersøgelse, er der dog 
for mig ingen Tvivl om, at Jordbunden oprindelig er Moræne-
grus (Randmoræne), de fleste Steder i de øverste Lag omdannet 
til fluvioglacialt Grus. Foruden i de forskellige Huller, der er 
gravede for Prøveudtagningens Skyld, var Gruset synligt i en 
Vejgennemskæring mellem Stendalen og Skovridergaarden. I 
en Stenbunke var god Lejlighed til at stifte Bekendtskab med 
Materialet. Stenene var kantstødte og delvis noget afrundede. 
Kalksten fandtes slet ikke, men en Del kantstødt og frost
sprængt Flint, kambriske Sandsten, mange graa og rødlige 
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Gnejs, graa Granit og enkelte Rombeporfyrer. Stenenes Form 
mindede her mere om Morænegrus end i de gravede Huller, 
hvor de mere havde Karakteren af Rullestensgrus (fluviogla-
cialt Grus). RuUestensgruset synes at danne et mer eller mindre 
tykt Dæklag over Morænegruset, der kun kommer til Syne i 
Skraaninger og andre Steder, hvor Dæklaget er bortskyllet. 

»Stendalen«, som nu danner et vigtigt Træk i Plantagernes 
Terrainforhold, har intet med Jordlagenes Dannelse at gøre, 
men er af meget sen glacial eller tidlig postglacial Oprindelse, 
dannet af en Biflod til Karupaa. Hvad Oprindelsen til Hede
sletterne, Aadalen og de øvrige Forhold angaar kan henvises 
til N. V. USSINGS Beskrivelse i »Danmarks Geologi«, 2. Udg. 
S. 258 o. flg. 

F e l d b o r g P l a n t a g e , der har afgivet Materiale til Vækst
bonitet III, ligger, som ligeledes tidligere anført, langs Nord
randen af Karup Flade, og Jordbundsforholdene i de under
søgte 12 Prøvehuller viser en noget forskellig Beskaffenhed, 
uden at man egentlig synes at kunne se noget Tegn derpaa i 
Terrainformerne, i alt Fald ved den kortvarige Undersøgelse, 
jeg havde Lejlighed til at foretage; men Omgivelserne er mig 
i øvrigt temmelig vel bekendte, om jeg end ikke har haft An
ledning til at anstille systematiske geologiske Undersøgelser i 
denne Egn. 

Omtrent det halve Antal af Prøverne udgøres af fluviogla-
cialt Grus, væsentlig af samme geologiske Oprindelse som Grus
lagene i Alhedens Plantager. De andre Prøver er derimod 
Sand, der efter dets Beskaffenhed utvivlsomt er Flyvesand, op-
staaet af det oprindelige Aflejringsmateriale ved Vindens Virk
somhed. Sandflugten eller Sandslæbningen paa dette Areal har 
allerede fundet Sted i senglacial eller tidlig postglacial Tid og 
har i det hele taget, efter alt at dømme, spillet en ikke ringe 
Rolle, navnlig ved at udjævne Terrainets oprindelig undulerede 
Karakter, idet Toppen af Forhøjningerne er blæst eller slæbt 
ned i Hulningerne. Men der findes tillige paa Arealet ogsaa i 
umiddelbar Nærhed af vore Prøveflader Vidnesbyrd om ganske 
recent Sandflugt i lave, nu træbevoksede, Kytter (se General
stabens Maalebordsblad 1:20000 »Feldborg«). 

Fremgangsmaaden ved Undersøgelserne. Hele den mod
tagne lufttørre Prøve blev vejet, og Jordarternes almindelige 
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Beskaffenhed blev bestemt og noteret. Hver Prøve blev der
efter sigtet gennem en Zinksigte med nøjagtigt udborede circu-
lære Aabninger af 6 mm i Diameter. De frasigtede Sten, større 
end 6 mm, blev renvadskede, tørrede og vejede. Herved er
faredes Mængden af Sten, større end 6 mm og Finjord under 
6 mm; Mængden heraf beregnes i Procent af hele Prøven. 

Sten større end 6 mm sorteredes dernæst efter deres petro-
grafiske Beskaffenhed. I Almindelighed plejer man ved saa-
danne Sorteringer at foretage en Optælling af Antallet af de 
forskellige Stenarter. Denne Metode, som jeg selv har benyttet 
i udstrakt Grad ved Undersøgelsen af Glacialtidens Jordlag i 
Sjælland, er dog ret beset mindre tilfredsstillende, i Særdeleshed 
ved løse og grusede Jordarter1), som det her ved denne Lejlig
hed drejer sig om, da Antallet af Sten i en given Jordmængde 
øjensynlig maa forøges i betydelig Grad, hver Gang Jorden 
bliver udsat for Frost, da særlig Flinten er udsat for Frost
sprængning. Vægten af Sten i en given Jordmasse maa der
imod i det væsentlige blive den samme, selv om Stenenes Stør
relse formindskes indtil en vis Grad ved Itufrysningen. Ved 
alle de i det efterfølgende beskrevne Sorteringer er der derfor 
foretaget V e j n i n g af alle de fundne Stenmængder. Det viste 
sig i de fleste Tilfælde ikke vanskeligt at skille de fundne Sten 
i Jordprøverne i tre Klasser, nemlig: 

Æ l d r e E r u p t i v e r , væsentlig Granit, Porfyr, Grønsten; her
under ogsaa indregnet Gnejs, Glimmerskifer og Hornblende-
skifer, for saa vidt de forekom. 

S a n d s t e n , i Regelen en meget ensartet graa kvartsitisk Sand
sten, formentlig af kambrisk Alder. 

F l i n t . Kalksten findes aldeles ikke i nogen af de undersøgte 
Prøver; men udludet, kalkstenlignende Hvidflint er ikke 
ualmindelig. 
Sorteringsarbejdet er, som nævnt, i Regelen ikke vanskeligt 

at foretage med ret stor Sikkerhed, i fornødent Fald med Hjælp 
af Lupen; men da det i de enkelte Tilfælde drejer sig ofte om 
adskillige Hundrede Stenstykker, er Arbejdet trættende og tager 
lang Tid. Da man imidlertid foruden den procentiske Mængde 

*) For frisk, uforvitret Morænelers Vedkommende gør det derimod næppe 
stor Forskel, hvad enten man tæller eller vejer de fundne Stenarter. Deres 
Vægtfylde og relative Størrelse er omtrent den samme. 
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af de forskellige Stenarter tillige ved dette Arbejde faar ind-
gaaende Oplysninger om Stenarternes nærmere Beskaffenhed, 
deres Form og Opbevaringstilstand, lønner det sig at foretage 
det. Ved den enkelte Prøve klæber der dog altid nogen Usikker
hed; men jo flere Sorteringer, der kan fremskaffes, desto større 
Sikkerhed faas, naar de Jordprøver, hvoraf de er udsorterede, 
har samme geologiske Oprindelse. 

Finjorden under 6 mm undersøgtes paa følgende Maade. 
V o l u m e n v æ g t e n blev bestemt ved i et smalt (Diam. 

knap. 3 cm), foroven plant afslebet Cylinderglas, der rummer 
nøjagtigt 100 cm3, at veje den Mængde Jord, Glasset kan rumme, 
naar Jorden hældes i det under stadig Rysten og Støden imod 
Underlaget. Gentagne Forsøg med samme Jordprøve viste, at 
de enkelte Vejninger ikke varierede 1 Gram fra hinanden, naar 
Indfyldningen i Glasset skete paa ensartet omhyggelig Maade. 
Man tør altsaa i Almindelighed gøre Regning paa de to første 
Decimaler i den angivne Volumenvægt. 

S l æ m n i n g og S i g t n i n g . 100 Gram af Jordprøven blev 
kogt med destilleret Vand, indtil alle Klumper — hvis saadanne 
i sjældne Tilfælde fandtes — var opblødte, og slæmmet paa 
SCHÖNES Slæmmeapparat. Herved blev fraslæmmet i tre for
skellige Sæt alt, hvad der havde Kornstørrelse under 0.10 mm. 
Resten blev tørret og sigtet gennem Sigter med nøjagtigt ud
borede circulære Aabninger. Herved blev Jordprøverne sorterede 
i Partier med følgende Kornstørrelser: 

Under 0.01 mm 1 
Fra 0.01 til 0.05 mm J. Slæmme-Sortering 

» 0.05 » 0.10 » 
» 0.10 » 0.33 » 
» 0.33 » 1.00 » 
» 1.00 » 2.00 » 
» 2.00 » 6.00 » 

K e m i s k e U n d e r s ø g e l s e r . Omtrent 5 Gram Finjord 
blev tørret til konstant Vægt ved 105°; Vægttabet angives som 
hygroskopisk Vand. Den tørrede Prøve blev glødet og vejet. 
Vægttabet er angivet som Humus -(- kemisk bundet Vand. 
Skønt de fleste Prøver ved Ekstraktion med Natronlud (10 pCt.) 
giver brunfarvet Opløsning, er Humusmængden i alle Prøver 

o i g i c - o u t i c m i g 
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dog saa ringe, at det ikke blev anset som fornødent at udføre 
særskilte Humusbestemmelser1). 

Kvælstoffet blev bestemt i 50—100 Gram Jord efter KJEL-

DAHLS Metode. Kvælstofmængden var i alle Tilfælde overor
dentlig ringe, omtrent 1 pCt. af Glødetabet, og skyldes sand
synligvis hovedsagelig det Svampemycelium, som selv i disse 
Undergrundsprøver ikke mangler, efter hvad MÜLLER gjorde mig 
opmærksom paa ved Udtagelsen af Jordprøverne. (Se Afsnit VIII). 

Bestemmelsen af de øvrige plantenærende Stoffer blev efter 
det mig ved Begyndelsen af Undersøgelsen meddelte Ønske ud
ført ved Udkogning med 20 pCt. Saltsyre, i Overensstemmelse 
med tidligere Undersøgelser af denne Art. 

Foruden de sædvanlig forekommende Stoffer, Kiselsyre, 
Jærnilte, Aluminiumilte, Kalk, Magnesia, Kali, Natron og Fos
forsyre, viste det sig ved den kvalitative Undersøgelse, at alle 
Prøver indeholder Titansyre, undertiden i forholdsvis ikke ube
tydelig Mængde (op til 0.05 pCt.); ligeledes Manganilte, Kobber
ilte, Nikkelilte samt Vanadinsyre2). I flere Prøver er Mængden 
af disse interessante Bestanddele blevet bestemt kvantitativt; 
men da jeg haaber at kunne give Forekomsten af disse Stoffer 
i dansk Jordbund en grundigere Undersøgelse, end Tiden hidtil 
har tilladt, skal jeg foreløbig afholde mig fra at gøre nærmere 
Rede for denne Side af Sagen. 

Fremgangsmaaden var for øvrigt følgende: 100 Gram af Jord
prøven blev opvarmet i Vandbad i 3 Timer med 100 cm3 Saltsyre 
(20 pCt.) under jævnlig Erstatning af den fordampede Vædske. Ved 
Jordprøver, hvor et foreløbigt Forsøg havde vist, at der ved denne 
Udkogning gik Humusstoffer i Opløsning, blev Jordprøven før Ud-
kogningen med Saltsyre opvarmet til svag Glødhede i en stor Pla-
tinskaal for at dekomponere Humusstofferne. Den saltsure Opløs
ning blev frafiltreret, og Jordprøven udvadsket. Alle saadanne Ud-

J) Som Eksempel paa, hvor lidt Humussyre, der i Virkeligheden skal til 
for at give Indtryk af et stort Humusindhold i en Jordprøve, kan anføres 
følgende. Prøve Nr. 4 mister ved Glødning 1.33 pCt. 100 Gram Jord ekstra
heres med 100 cm3 Natronopløsning (10 pCt.). Opløsningen er dybt sortebrun. 
Den neutraliseres med fortyndet Saltsyre, hvorved der udfældes et fyldigt, 
sortebrunt Bundfald, ogVædskén bliver farveløs. Bundfaldet frafiltreres i en 
GoocHS-Digel og vejer efter Tørring 0.3373 Gram. Ved Glødning efterlades 
0.2129 Gram Aske (SiO* = 0.1895 Gram + Fe2 0 3 = 0.0182 Gram -\-CaO = 0.0052 
Gram) saa at der altsaa kun fandtes 0.1244 Gram askefri Humus i de 100 cm3 

Vædske, trods den dybt sortebrune Farve. 
2) Mindre almindelig, men dog paavist er Zirkonsyre, Ceriumilte m. m. 



142 [142] 

vadskninger af Jordprøverne maa til Slutning foretages med Vand, 
der efter Omstændighederne indeholder Ammoniumklorid eller Na
triumklorid som en uomgængelig Tilsætning, da Kolloiderne i paa
gældende Jordprøver i modsat Fald gaar igennem Filtret, saa snart 
Saltene i Jordprøven er udvadskede. 

Den fra Saltsyren befriede Jordprøve blev skyllet over i en 
rummelig Platinskaal og i kort Tid opvarmet med en 2 pCt.-holdig 
Opløsning af Natron (e natrio) for at opløse den ved Saltsyrepaa-
virkningen frigjorte Kiselsyre. Natronopløsningen blev frafiltreret 
og Jordprøven udvadsket med en tynd saltsyreholdig Opløsning af 
Natriumklorid. De samlede Filtrater blev inddampede til Tørhed 
med Saltsyre, og den udskilte Kiselsyre blev efter Henstand med 
Saltsyre frafiltreret, udvadsket, tørret og glødet, efter at den var 
forenet med den fra Saltsyreopløsningen hidrørende Kiselsyre (se 
nedenfor). Den samlede Mængde Kiselsyre blev efter Glødning og 
Vejning inddampet gentagne Gange med Flussyre og Svovlsyre, 
hvorved der blev tilbage i Digelen noget jærn- og aluminiumholdig 
Titansyre, der efter at være opløseliggjort ved Smeltning med 
KHSOi blev føjet til den nedenfor nævnte Opløsning af disse Ilter. 
Ved denne Fremgangsmaade faar man en virkelig Bestemmelse af 
den med Saltsyrebehandlingen — eller ved tidligere stedfunden For
vitring — frigjorte Kiselsyre, hvorimod den gængse Metode, efter 
hvilken man kun bestemmer den ringe og ganske varierende Mængde 
Kiselsyre (i Regelen endog ikke Kiselsyre, men TiO%), som holdes 
opløst i Saltsyreekstrakten, ikke kan føre til noget paalideligt Re
sultat. 

Analysen af Saltsyreekstrakten gaar for sig efter følgende Plan. 
Opløsningen inddampes til Tørhed, og den med kone. Saltsyre be
fugtede Inddampningsrest udkoges med Vand, filtreres og udvadskes. 
Denne paa Filtret værende Rest føjes til Kiselsyren fra Natroneks
trakten, som nævnt ovenfor. Filtratet inddampes stærkt for at bort
skaffe den største Mængde af Saltsyren og fældes med Ammoniak 
efter Fortynding. Herved fremkommer en Opløsning og et Bund
fald. I Opløsningen bestemmes Kalk, Magnesia, Kali og Natron. 
Kalk udfældes med Ammoniumoxalat. Vædsken inddampes der
efter til Tørhed i Platinskaal under Tilsætning af nogle Gram Oxal
syre. Inddampningsresten glødes, til Ammoniaksaltene er bortgaaede, 
opløses, filtreres og inddampes paa ny med Oxalsyre og glødes. 
Efter Opløsning filtreres. I Opløsning haves Alkalierne som Kar
bonater. Paa Filtret fra denne og de foregaaende Filtreringer haves 
Magnesia, der efter Bortglødning af Filtrene enten direkte kan vejes 
som MgO eller, om fornødent, opløses og fældes som Magnium-
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ammoniumfosfat. Opløsningen af Alkalikarbonaterne gøres saltsur 
og inddampes til Tørhed, glødes svagt og vejes. Af Kloriderne ud
skilles Kalium som K% Pt C/6, hvorefter Mængden af Natriumklorid 
kan beregnes. 

Bundfaldet, der fremkom ved Tilsætning af Ammoniak til Salt-
sy reekstrakten1), opløses efter tilstrækkelig Udvadskning i Saltsyre, 
og til Opløsningen sættes den fra Kiselsyren hidrørende tidligere 
omtalte ringe Mængde Ferrioxyd, Aluminiumoxyd og Titansyre. 
Den saltsure Opløsning inddampes til c. 20 cm s , og Ferrikloridet 
skilles fra de andre Klorider ved Æter efter R O T H E S Metode2). Af 
Æterekstrakten kan Ferrioxyd efter Afdampning af Æteren fældes 
med Ammoniak, udvadskes, glødes og vejes. Den fra Æterekstrakten 
fraskilte vandige Opløsning inddampes for at bortskaffe Saltsyre-
overskud, og Titansyre kan udskilles ved Kogning med Ammonium
acetat, Eddikesyre og Svovlsyrling. I Filtratet fra Titansyre kan 
Aluminiumoxyd og Manganoxyd udskilles ved Kogning med Am
moniak og Brintoverilte eller Bromvand. Tillige fældes herved 
Fosforsyre. For at adskille disse Stoffer fra hinanden viste det sig 
praktisk at anvende følgende Fremgangsmaade, da der findes hen-
imod 50 Gange saa meget Aluminiumoxyd som Manganoxyd og 
Fosforsyre. Det samlede Ammoniakbundfald blev glødet og vejet. 
Derefter blev det smeltet med KNaC03 under saa rigelig Tilgang 
af Luft som muligt. Efter Afkølingen udludes Smeltemassen, og i 
Opløsningen findes al Mangan og Fosforsyre som mangansurt og 
fosforsurt Salt sammen med noget Natriumaluminat. Ved Kogning 
af Opløsningen fældes Mangan let som højere Ilte ved Tilsætning af 
lidt Vinaand, og i Filtratet, der gøres surt med Salpetersyre, kan 
Fosforsyren bestemmes efter den direkte Molybdænmetode. Fosfor-
syrebestemmelser, udførte paa denne Maade, viser meget god Over
ensstemmelse med Fosforsyrebestemmelser, udførte ved at ekstrahere 
Jordarten med Salpetersyre og i Ekstrakten at udfælde Fosforsyren 
som Molybdænforbindelser. Fosforsyremængden og Manganoxyd-
mængden subtraheres fra Vægten af det samlede Bundfald, hvorved 
findes Mængden af Aluminiumoxyd. 

*) Paa Grund af den overordentlig store Mængde Ferrioxyd og Alumi
niumoxyd og den yderst ringe Mængde Fosforsyre, som disse Prøver inde
holder, har det vist sig, at der praktisk talt intet Calciumilte rives med ned 
i Sesquioxydbundfaldet, der fremkommer ved Tilsætning af Ammoniak. 

2) Se f. Eks. C. CLASSEN, Ausgewählte Metoden der anal. Chemie. Braun
schweig, 1901, Bd. I, S. 495. 
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Petrografisk Undersøgelse. Jordarternes Beskaffenhed var 
Grus og Sand; paa Bonitet I og II var Karakteren af Grus den 
fremherskende; paa Bonitet III var Sandet eneraadende i 2 af 
Prøvefladerne. Jordarternes Farve vekslede fra det Rødlige til 
det Gullige. 

I Stendalgaards og Ulvedals Plantager viste sig desuden 
allerede ved den første Haandtering af Jordprøverne en karak
teristisk Forskel, idet nogle af dem støvede stærkt ved Omhæld
ningen paa Poserne, medens et større Antal Prøver ikke viste 
nogen Tilbøjelighed hertil. Denne Ejendommelighed er, som 
det viste sig ved Sammenligning med Resultaterne af Slæmme-
analyserne, i Virkeligheden at betragte som et Kendetegn paa 
Tilstedeværelsen af Partikler under 0.01 mm Størrelse; men 
selv hos de stærkest støvende Prøver er Mængden af disse fine 
Partikler dog meget ringe og udgør saaledes i intet Tilfælde 
2 pCt. af Finjordens Bestanddele. Ved Prøverne fra Feldborg 
Plantage iagttoges ingen saadan Støvning ved Prøvernes Haand
tering. 

Jordprøvernes Beskaffenhed og Forholdet mellem Sten over 
6.0 mm og Finjord under 6.0 mm var følgende: (Se næste Side). 

Som man vil se, svinger Forholdet mellem Sten og Fin
jord i de grusede Aflejringer, som det var at vente, inden for 
vide Grænser og inden for samme Vækstbonitet. Forholdet er 
omtrent det samme i Stendalgaards (13.8 pCt. Sten) og Ulvedals 
(13.1 pCt. Sten) Prøveflader, men er gennemgaaende mindre i 
Feldborg, og Stenene mangler næsten ganske paa to Prøveflader 
herfra, der maa betegnes som Flyvesand. 

I S t e n d a l g a a r d s og U l v e d a l s P l a n t a g e r er Stenbe
skaffenheden omtrent den samme. 

Kalksten findes aldeles ikke; t Flint er meget almindelig, 
mest graa Flint i overordentlig stærkt udludede, ætsede, frost
sprængte og kantstødte Fliser. Hvidflint, meget skør og stærkt 
udludet er almindelig forekommende, men udgør dog kun nogle 
faa Procent af hele Flintmængden. — Kvartsitisk Sandsten i 
meget vel rullede Stykker forekommer i alle Prøver. Denne 
Sandsten er haard, fast-sammenhængende og utilbøjelig til at 
forvitre, saa at den har bevaret den oprindelige, ved Aflejrings-
maaden fremkomne Rullestensform. I enkelte Prøver (Nr. 3 
og 4) forekommer ogsaa i ringere Antal Stykker af en løs, 
gullig Sandsten, der er langt mere forvitret end den graa 
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Boni
tet 

Løbe-
Nr. 

Jordartens Betegnelse 

Sten 
over 

6.0mm 
pCt. 

Fin-
jord 
under 
6.0mm 

pCt. 

Anmærkning 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Rødligt Grus m. smaa Sten 
» > » større Sten 

Rødligt gruset Sand 

Gulligt Sand m. faa Sten. . . 
Gulligt Grus m. større Sten 
Rødligt Sand m. faa Sten . . 
Groft, rødligt Grus 
Rødligt Grus 

3.2 
24.0 
12.3 

6.7 
3.6 

13.3 
4.6 

2 6 6 
7.2 

33.3 
22.7 

7.5 

96.8 
76.0 
87.7 
93.3 
96.4 
86.7 
95.4 
73.4 
92.8 
66.7 
77.3 
92.5 

Støver stærkt. 
Støver noget ;• 18 

Sten, 3.6 kg Jd. 
Støver en Del. 

Støver en Del. 

II 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Rødligt Grus 

» m. store Sten. 
» m. store Sten . 

7.7 
7.0 
4.5 
6.6 
4.5 
3.6 

21.2 
27.2 
22.8 
35.8 
10.0 

6.2 

92.3 
93.0 
95.5 
93.4 
95.5 
96.4 
78.8 
72.8 
77.2 
64.2 
90.0 
93.8 

Støver m. stærkt. 

Støver noget. 
Støver stærkt. 

Støver m. lidt. 

III 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
32 
33 
34 
35 

36 

Rødligt Grus m. faa og smaa 
Sten 

Rødligt Grus m. faa og smaa 
Sten 

Rødligt Grus m. faa og smaa 
Sten 

Rødligt Grus meget frost
sprængt og forvitret . . . 

Rødligt Grus meget frost
sprængt og forvitret . . . 

Rødligt Grus meget frost
sprængt og forvitret . . . 

Gulligt Sand m. lidt Glimmer 
Gulbrunt Sand 
Gulligt Sand m. lidt Glimmer 

» » » » » 
Gulligt Sand m. faa rullede 

Sandsten og frostspr. Flint 
Gulligt Sand m. lidt Glimmer 

4.6 

1.3 

4.2 

13.1 

12.9 

10.7 

2.6 

95.4 

98.7 

95.8 

86.9 

87.2 

89.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

97.4 
100.0 

Overgrunden 
maaske ikke 
urørt. 

Det forstlige Forsøgsvæsen, III. 12. Febr . 1910. 10 
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kvartsitiske Sandsten. Medens jeg ikke nærer Tvivl om den 
sidstnævntes palæozoiske Alder, er Alderen af den gullige, løse 
Sandsten betydelig mere tvivlsom. Forsteninger fandtes ikke i 
nogen af disse Sandsten i de forskellige Prøver. — De krystal
linske Stenarter, der er indbefattede under »Ældre Eruptiver«, 
bærer ogsaa Vidnesbyrd om at have været Genstand for længere 
Tids Afslidning i rindende Vand. De har derved faaet Rulle-
stensform, men er nu i de fleste Tilfælde saa overordentlig 
stærkt forvitrede og udludede, at mange af Stenene har tabt 
den afrundede Form ved at være sprængte eller ved, at der er 
gaaet Forvitringsskaller af dem; Stenarten er rødlig og graalig 
Granit, Grønsten og Diabasporfyr samt enkelte Gnejs og Glim
merskifre. I Prøve Nr. 3 fandtes et lille Stykke Rombeporfyr. 

Saavel Flinten som de ældre Eruptiver bærer Vidnesbyrd 
om den dybt indgribende Udvadskning og Forvitring, som 
Gruslagene har gennemgaaét, efter at de er aflejrede. Det har 
oprindelig været vel afrullet, ganske renskyllet Grus, der maa 
have indholdt en Kalkstensmængde fra den danske Kridtfor
mation, svarende til Flintmængden, og desuden højst sandsynlig 
ogsaa en vis Mængde palæozoisk Kalksten; men alt, hvad der 
kunde opløses, er blevet opløst og bortført. Senere er Forvit
ringen blevet fortsat, men Udvadskningen har ikke virket i saa 
høj Grad, saa at der er gendannet lidt fine støvformede Par
tikler (under 0.01 mm) i en Del af Prøverne. 

Prøverne fra F e l d b o r g falder i to Grupper, af hvilke de 
seks, Nr. 25—30 utvivlsomt er Grus af fluvioglacial Oprindelse, 
nærstaaende i geologisk Henseende ved Gruset i Stendalgaard 
og Ulvedals Plantager, men, som det synes, endnu mere for
vitret og udludet. Prøverne Nr. 31—36 er derimod Sand og 
som nævnt utvivlsomt Flyvesand; selv Nr. 35 maa anses for 
Sand af denne Oprindelse, om den end, som foranstaaende 
Tabel viser, indeholder 2.6 pCt. Sten over 6.0 mm. De skyldes 
sandsynligvis en eller anden Tilfældighed under Aflejringen. 

Forholdet mellem de forskellige Stenarter vil fremgaa af 
nedenstaaende Tabel. Stenene er, som tidligere nævnt, sorte
rede og vejede. Dog er hertil kun benyttet Sten af Størrelse 
fra 6.0 mm op til Valnøds Størrelse, for at den tilfældige 
Forekomst af en enkelt meget stor Sten ikke paa urigtig Maade 
skal forrykke Billedet. Hvad der i Angivelserne mangler i 100 
pCt, er Stensmuld, der ikke blev medtaget i Bestemmelsen. 
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Bonitet I 

1 
21) 
3 

•A 

52) 
63) 
7 
8 
9 

104) 
I I s ) 
12 

Mdtal 

66.7 
62.3 
62.9 
69.4 

58.7 
67.7 
54.7 
54.1 
63.2 
62.3 
56.8 

61.8 

8.1 
10.6 

7.8 
13.5 

14.9 
14.0 
18.3 
16.2 

7.1 
6.2 
9.2 

11.4 

25.2 
27.1 
29.2 
17.1 

26.3 
18.3 
27.0 
29.7 
29.7 
31.5 
34.0 

26.8 
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Bonitet II 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Mdtal 

74.1 
76.9 
71.8 
60.0 
72.8 
65.2 
65.2 
66.0 
55.9 
61.0 
60.6 
59.5 

65.8 

12.2 
9.7 

13.4 
16.2 
10.9 
17.4 
16.2 

8.7 
16.1 
12.2 
19.7 
14.2 

13.9 

13.7 
12.6 
14.5 
22.9 
16.1 
17.0 
18.6 
25.2 
27.3 
26.1 
19.6 
24.9 

19.9 
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Bonitet III 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

Mdtal 

89.1 2.8 
79.0 8.3 
71.3 20.6 
70.1 8.4 
79.2 11.3 
63.2 12.0 

Flyvesand 

75.3 10.6 

8.0 
12.7 

8.1 
21.4 

9.1 
24.6 

14.0 

Da den grusede Undergrund, som anført, gør Indtrykket 
af i Hovedsagen at være en ensartet geologisk Dannelse, hvilket 
i ethvert Fald gælder Stendalgaards og Ulvedals Plantager, kan 
Variationerne i den relative Mængde af de forskellige Stenarter 
antages at bero paa mindre væsentlige Forhold under Aflejringen, 
muligvis paa tilfældige Forhold, og det vil derfor her være til
ladeligt at beregne et Middeltal af de fremkomne Stensorteringer. 
Middeltallet er som Tabellen viser paa de grusede Lokaliteter 
følgende: 

Bon. I Bon. II Bon. III 
Flint 61.8 pCt. 65.8 pCt. 75.3 pCt. 
Sandsten 11.4 » 13.9 > 10.6 » 
Ældre Erupt iver . . 26.8 » 19.9 » 14.0 » 

1) To Sandsten, tilsammen 235.5 g, borttagne før Sortering. 
2) En enkelt rullet kvartsitisk Sandsten (58.8 g) Resten nøddestor, 

kantstødt Flint, for faa til nøjagtig Bestemmelse. Kun 18 Stkr. Sten over 6.0 m m . 
s) Borttaget 6 Stkr. Sten over Valnødstørrelse før Sortering, i alt 434 g, 

nemlig 1 Aalandsgranit, 3 graarød Gnejs (stærkt forvitr.), 1 rullet kvarts. 
Sandsten, 1 butkantet , meget ætset Flint. 

4) og 5) I hver Prøve borttaget før Sortering 1 æblestor, rullet, rødlig 
Gnejs. 

10* 
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Paa de to bedste Vækstboniteter, Stendalgaard og Ulvedal, 
udgør, som man ser, Flinten omtrent 60 pCt. af hele Sten
massen, og man tør sikkert gaa ud fra, at da Gruset blev af
lejret, har der været mindst lige saa megen Kalksten som Flint 
i Gruset, saa at Kridtformationens Stenarter dengang maa have 
været til Stede i et Mængdeforhold, der svingede omkring 78 
pCt. af hele Massen, hvorved Mængden af Sandsten nedsættes 
til c. 8 pCt. og de ældre Eruptiver til 14 pCt. Da Kridtforma
tionens Stenarter forekommer faststaaende nær op til Overfladen 
flere Steder i Jylland nord og øst for vore Lokaliteter, er det 
naturligt, at Morænegruset i disse Egne maa have været særlig 
rigt paa løse Kalksten og Flint. Paa vor ringeste Lokalitet, 
Feldborg, hvor Flinten udgør en endnu større Del af Sten
massen, svinder de andre Stenarter i de oprindelige Aflejringer 
ind til meget ringe Mængder, og de tæt nord og nordøst for 
denne Lokalitet beliggende Kalkaflejringer forklarer maaske den 
overvættes store Masse af Kridtformationens Stenarter her. 

Endnu savnes dog ganske en nærmere geologisk Under
søgelse i disse Egne, der tilstrækkeligt kan belyse de her 
berørte Spørgsmaal. 

Finjordens Undersøgelse ved Sigtning og Slæmning. Under
søgelse af Jordprøvernes Bestanddele med en Kornstørrelse under 
6.0 mm viser, at de indeholder de samme petrografiske Be
standdele som Stenene over 6.0 mm; Kalksten findes heller 
ikke blandt hine, men en ringe Mængde CaO er bunden til 
Kiselsyre. Efter Slæmning og Sigtning og nærmere Under
søgelse under Mikroskopet af de enkelte efter Kornstørrelsen 
frasorterede Partikler synes det at fremgaa, at jo finere Kornene 
er, desto mere har Kvartsen Overvægt over de andre Bestand
dele, saa at Partiklerne under 0.33 mm væsentlig kun er Kvarts-
korn, overtrukne med en tynd Hinde af humussurt Jærnoxyd 
eller Jærntveiltehydrat. De allerfineste Dele, under 0.01 mm, 
bestaar væsentlig af saadanne Jærnforbindelser, der antages at 
have løsnet sig fra Kornene under Behandlingen. I nogle 
Prøver (Nr. 4, 5, 7, 11, 16, 19, 20, 22) er der dog i det fineste 
Slæmmeprodukt lidt Ler, omkring 1 pCt. 

I de seks Prøver af Flyvesand fra Feldborg viser den mi
kroskopiske Undersøgelse, at de allerfineste Bestanddele kun 
bestaar af ganske smaa Blade af Kaliglimmer, blandet med lidt 
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organisk Støv. Lerede Bestanddele er ganske udelukkede i disse 
Prøver. 

I omstaaende Tabel (S. 150—151) er meddelt Volumen
vægten samt Resultaterne af Sigtnings- og Slæmningsanalyserne. 

Det almindelige Indtryk, der faas ved at betragte disse 
Slæmmeanalyser, er, at den grusede eller sandede Jordbund 
paa de undersøgte Lokaliteter er overordentlig fattig paa fin
kornede Bestanddele, saa blottet for Ler, at det tør siges for 
Agerbruget at være en yderst ugunstig Jordbund at give sig i 
Lag med, medens Erfaringen viser, at den grusede Bund i 
Stendalgaards og Ulvedals Plantager meget vel kan frembringe 
Skov. At beregne noget Middeltal af Prøverne for hver Korn
størrelse vil, som foranstaaende Tabel viser, næppe være af 
synderlig Betydning; derimod lader der sig, uden at anvende 
Tvang, godt gennemføre en Gruppeinddeling af Slæmmeresul-
taterne. 

Ved Jordarter, hvor Mængden af de fine Bestanddele er 
saa ringe, er nemlig Adskillelsen mellem Partiklerne af en 
Kornstørrelse 0.05—0.01 mm og af en Kornstørrelse under 
0.01 mm ikke altid til at gennemføre med fuld Skarphed, 
da adskillige af de allermindste Partikler (under 0.01 mm) hol
des sammenklæbede af Jærnilte, saa at de derved under Slæm
ningen kommer til at optræde som Korn af noget grovere Art 
og føres over i en højere Stofklasse. Det samme gælder delvis 
ogsaa for Korn af Størrelse 0.05—0.01 mm, der til en vis Grad 
paa Grund af Sammenkitningen føres over i Klassen 0.10—0.05 
mm. Betragter vi derimod alle Korn under 0.10 mm Størrelse 
under et, er det let at gennemføre en tydelig Gruppeinddeling 
efter Mængdeforholdene. 

Betragter vi først Summen af Materialet af Kornstørrelserne 
under 0.10 mm paa de tre Boniteter, da ser vi, at Tallene1) bliver 

for I Bonitet 7.37 
» I I » 4.45 
» III » 2.80 

Til yderligere Oplysning om Betydningen af denne Forskel 

*) I Almindelighed vil man i Jordbundsanalyserne se Bestanddelene 
under 0.01 mm opførte som »Ler*. I de her omhandlede Grusprøver er det 
dog i Hovedsagen ikke Ler i mineralogisk Forstand, men Jærnilte og »zeolit
agtige« Silikater. Glødetabet hidrører dels fra Vandindholdet i disse Silikater, 
dels hist og her fra en ringe Mængde Humusstof i Jordprøverne. 
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m lll 
2.0-1.0 

pet. 

11.53 
13.32 
13.78 
11.08 

mm 
6.0-2.0 

pet. 

3.89 
7.12 
8.41 
4.48 

Boni- 
tet 

44.21 
56.75 
37.73 

1 16 
1 17 

18  

mm 
1.0-0.33 

pet. 

49.35 
52.58 
46.1 3 
47.76 

L ~ b e -  
Nr. 

1 
2 
3 
4 

20.67 
10.48 
35.32 

43.15 
49.61 
35.51 
52.09 
53.90 
49.60 
30.61 
48 75 

I. 

Volumen 
-Vaegt 

1.58 
1.66 
1.67 
1.75 

5.20 
0.17 
1.15 

8.00 
0.25 
7.43 

mm 
0.33-0.10 

pct. 

7.06 
1 1 30.67 

Mdtal 1 1.70 1 6.55 1 13.49 1 46.59 1 25.58 1 4.50 1 2.35 1 0 52 1 99.66 
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0.15 

18.44 

1 .80 
1.64 
1.67 
1.75 
1.75 
1.73 

49.07 
55.15 
47.79 

I ii 

mm 
0.05-0.01 
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0.06 
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kunde man af Slæmningsanalyserne fra S t e n d a l g a a r d og 
U l v e d a l , hvis enkelte Jordprøver viser stor Forskel paa Mæng
den af Kornstørrelser under 0.10 mm, sammenligne de 10 Prøver, 
som har den største Mængde af de nævnte fineste Bestanddele, 
gennemsnitlig 12.30 pCt., med de resterende 14 Prøver, der har 
den mindste Mængde, gennemsnitlig kun 1.34 pCt. Det vil nemlig 
af nedenstaaende kemiske Analyse fremgaa, at første Gruppe 
har det største Glødetab, største Kvælstofmængde og største 
Mængde af opløselige Bestanddele (se nedenfor). Den oven-
staaende Skala for de tre Boniteters Indhold af de fineste Be
standdele, under 0.10 mm, vil derfor i Almindelighed kunne 
anses for et Udtryk for Jordbundens Frugtbarhed. 

For F e l d b o r g s Vedkommende fremgaar det af Slæm
ningsanalyserne, hvad der allerede foran er bemærket, at Prø
verne 31—36 bestaar af Flyvesand, Prøverne 25—30 af Grus, 
der ikke er meget forskelligt fra det i Stendalgaards og Ulve
dals Plantager fundne. Foruden at dette fremgaar af Jordprø
vernes Kornstørrelse, viser det sig derved, at Gruset har en lidt 
større Volumenvægt end Flyvesandet, sandsynligvis fordi Blan
dingen af smaa og store Korn i Gruset kan pakkes fastere 
sammen med mindre Mellemrum end i Flyvesandet, hvor saa 
godt som alle Korn er af samme Størrelse. Denne naturlige 
Sortering efter ensartet Kornstørrelse er netop ejendommelig 
for Flyvesandsdannelser i Modsætning til alle andre Sand
aflejringer1). 

Slæmningsanalyserne af de 6 Flyvesandsprøver viser til
syneladende ikke denne ensartede Kornstørrelse. Dette beror dog 
væsentlig paa, at de trukne Grænser for Kornstørrelsen ikke falder 
sammen med de naturlige. Ved Maalinger vil man finde, at saa 
godt som hele Kolonnen 0.10—0.05 mm ligger nærmest ved 
0.10 mm (større end 0.08), og at Kolonnen 1.0—0.33 mm ligger 
næsten helt ved Grænsen 0.33 (mindre end 0.5 mm). Ordnes 
Rubrikkerne herefter, viser det sig, at Kornstørrelsen i de 6 
Flyvesandsprøver fordeler sig saaledes: 

Væsentlig 0.50—0.08 mm Væsentlig under 0.08 mm 

Nr. 31 » 99.34 pCt. » » 0.18 pCt. 
» 32 » 98.84 » » » 0.17 » 
» 33 » 98.41 » » » 1.04 » 

•) Se Danmarks geol. Undersøg. I. R. Nr. 1, 1893, S. 64. 
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Væsentlig 0.50—0.08 mm Væsentlig under 0.08 mm 

Nr. 34 » 98.45 » » » 0.28 » 
» 35 » 95.98 » » » 0.91 » 
» 36 » 99.80 » » » 0.00 » 

Middeltal 98.47 pCt. 0.43 pCt. 

Den mikroskopiske Undersøgelse viser, at de allerfineste 
Bestanddele i Flyvesandet kun bestaar af ganske smaa Blade 
af Kaliglimmer, blandet med lidt organisk Støv. Lerede Be
standdele er som nævnt udelukkede i disse Prøver. Ved første 
Øjekast kunde man være noget i Tvivl om, hvor vidt disse 
Jordprøver ikke burde henregnes til den jydske Brunkulforma
tion som »Glimmersand«. Nærmere Undersøgelse viser dog, at 
der i Sandet findes baade Feldspat og Flint, samt at Glimmer
mængden kun er meget ringe. Det er derfor utvivlsomt Flyve
sand, dannet af glacialt Grus. 

Kemisk Analyse. I omstaaende Tabel (S. 154—155) er gen
givet Resultaterne af de enkelte analytiske Bestemmelser, hvoraf 
adskillige er Duplikatbestemmelser, naar saadanne efter Tallenes 
Natur forekom mig ønskelige. Hygroskopisk Vand og Gløde
tab er givet i Procent, da de er fundne ved Benyttelse af c. 5 
Gram Jord. De opløselige Stoffer er givne i Gram pr. Kilogram 
Jord; de er bestemte, som tidligere anført, ved Benyttelsen af 
100 Gram Jord. Kvælstof er bestemt ved KJELDAHLS Metode af 
50—100 Gram Jord. 

Af nedenstaaende Tabel fremgaar det, at den kemiske Ana
lyse ikke umiddelbart giver samme Skala for Jordbundens 
Frugtbarhed, sammenholdt med Trævæksten, som den meka
niske Analyse, hvis Resultater er meddelte foran. 

Ikke desto mindre findes en Forbindelse mellem Jord
bundens større eller mindre Indhold af Stof under 0.10 mm 
Kornstørrelse og dens større eller mindre Indhold af de værdi
fuldere Plantenæringsstoffer, uagtet dette Forhold tilsløres i 
nedenstaaende Sammenstilling ved den store Forskel fra Sted 
til Sted i denne Jordbund. 

Foretager man nemlig af Prøverne fra Stendalgaards og 
Ulvedals Plantager den foran berørte Gruppedeling, saaledes at 
de 10 Prøver, som har det største Indhold af Stof med Korn
størrelse under 0.10 mm, samles for sig (Løbe-Nr. 4, 5, 7, 10, 



Bonitet 

2 5 
26 
27 
2 8 
29 
3 0 
31 
3 2 
33 
3 4 
35 
36 

-- 

Mdtal 

-- 

Labe- 
Nr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

- 12 

l) Duplikatbestemmelse gav 0.27 Gram P,O, ved Udkogiling med konc. 
Salpetersyre. 

Procent 

~ ~ g r o s k . ~ . !  Glsdetab / Kvelstof 

Gram Stof i 

SiO, P,O, 

Mdtal 1 0.38 1 0.67 1 0.006 1 8.38 / 0.13 

0.13 
0.10 
0.12 
0.10 
0.17 
0.08 
0.18 
0.24 
0.16 
0.26 

- 

13  
1 4  
1 5  
16 
17 
18  
19 
20 
21 

0.12 
0.13 
0.14 
0.24 
0.14 
0.12 
0.26 
0.15 
0.08 

0.19 1 0.42 0.002 I 3.31 
0.37 0.54 1 0.006 1 4.05 
0.24 
0.85 
0.61 
0.20 
0.42 
0.24 
0.22 

23 0.24 

- 24 1 0.23 

0.47 
0.49 
0.23 

0.22 1 0.99 
0.31 1 0.68 

0.40 
1.33 
1.07 
0.33 
0.72 
0.45 
0.43 

1 1 . 9  

0.005 
0.002 
0.005 
0.011 

Mdtal 1 0.35 1 0.92 1 0.019 1 11.45 / 0.17 

0.23 
0.56 

22 1 0.47 
0.75 
0.51 

1.03 
0.87 
0.49 

12.78 
8.46 
8.30 
8.47 

0.63 
1.17 

0.006 
0.004 

0.004 
0.013 
0.011 
0.002 
0.007 
0.005 
0.005 

6.15 
1 1 9 6  
18.90 
16.33 
16.95 

0.15 
0.37 
0.40 
0.54 
0.46 

0.92 

3.74 
15.64 
19.76 
4.84 

11.94 
6.18 
5.26 

0.006 
0.005 
0.003 

0.042 

0.09 
1:::; 0.03 

4.72 0.01 

0.55 
1.08 1 : 
0.78 1 0 . 0 3 7  
2.00 
0.93 

0.015 
0.009 
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Kilogram Jord behandlet med kogende 20 pCt. Saltsyre og Natron 

Fe203 

5.84 
8.48 
6.43 

10.62 
11.67 

5.56 
8.67 
6.92 
4.21 
7.33 
8.59 
4.83 

7.43 

AkOs 

1.40 
1.31 
1.94 

10.26 
11.79 

3.32 
6.77 
2.98 
2.48 
5.99 
6.76 
2.58 

4.80 

12.37 
11.11 
11.19 
13.46 

8.84 
15.62 
21.76 
20.71 
18.16 
18.59 
11.72 
10.53 

14.51 

12.61 
14.19 
11.72 
16.43 
15.26 
14.11 
11.44 
13.13 
17.25 
11.57 
14.23 

9.41 

13.45 

CaO 

0.06 
0.06 
0.10 
0.07 
0.26 
0.22 
0.07 
0.10 
0.15 
0.19 
0.16 
0.10 

0.13 

0.15 
0.14 
0.32 
0.12 
0.36 
0.44 
0.87 
0.76 
0.66 
0.24 
0.26 
0.19 

0.38 

0.11 
0.13 
0.07 
0.07 
0.11 
0.14 
0.13 
0.03 
0.18 
0.10 
0.25 
0.11 

0.12 

MgO 

0.18 
0.08 
0.29 
0.14 
0.58 
0.24 
0.07 
0.20 
0.28 
0.63 
0.44 
0.26 

0.28 

0.45 
0.57 
0.56 
0.47 
0.55 
0.45 
0.46 
0.99 
0.72 
0.54 
0.62 
0.30 

0.56 

0.26 
0.56 
0.24 
0.12 
0.52 
0.23 
0.18 
0.11 
0.52 
0.16 
0.48 
0.13 

0.29 

Ä 2 0 

0.16 
0.09 
0.20 
0.47 
0.85 
0.21 
0.44 
0.19 
0.12 
0.17 
0.47 
0.18 

0.30 

0.28 
0.25 
0.29 
0.33 
0.20 
0.49 
0.56 
0.54 
0.56 
0.28 
0.25 
0.21 

0.35 

0.41 
0.65 
0.55 
0.47 
0.44 
0.24 
0.62 
0.28 
0.78 
0.62 
0.76 
0.42 

0.52 

Na^O 

0.09 
0.07 
0.11 
0.20 
0.61 
0.23 
0.09 
0.08 
0.06 
0.12 
0.12 
0.09 

0.16 

0.05 
0.03 
0.05 
0.06 
0.06 
0.13 
0.13 
0.13 
0.11 
0.07 
0.07 
0.08 

0.08 

0.16 
0.18 
0.10 
0.19 
0.16 
0.13 
0.17 
0.13 
0.07 
0.02 
0.16 
Spor. 

0.12 

Sum 
opløseligt 

11.17 
14.27 
12.95 
37.64 
45.66 
14.74 
28.31 
16.80 
12.64 
22.17 
29.98 
12.77 

21.59 

26.21 
20.66 
20.83 
23.01 
16.33 
29.17 
42.84 
39.70 
37.32 
31.17 
23.52 
19.07 

27.49 

23.86 
29.07 
24.03 
35.62 
34.44 
28.37 
20.94 
21.11 
34.45 
22.08 
25.44 
17.04 

26.37 
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11, 16, 18, 20, 21 og 22), de 14 andre for sig (Løbe-Nr. 1, 2, 
3, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23 og 24), og sammenstiller 
Resultatet af de mekaniske og kemiske Analyser, saa faar man x): 

Grup
pe 

1 

2 

Stof 
under 

0.1 mm 

12.30 

1.34 

Procent 

Gløde
tab 

1.11 

0.60 

Kvæl
stof 

0.010 

0.004 

Opløseli g i varm 20 pCt. Saltsyre 
Gram i Kilogram Jord 

I alt 
opløsel. 

32.41 

17.96 

P*06 

0.17 

0.13 

CaO 

0.32 

0.17 

KtO 

0.46 

0.20 

For at undersøge, hvor vidt en svagere Syrebehandling 
kunde gøre Forandring i disse Forhold, foretoges en særlig 
Undersøgelse. 

De 6 første Prøver (Løbe-Nr. 1—6) underkastedes Ekstrak
tion med 10 pCt. Saltsyre i Løbet af en Time under stadig 
Omrøring. Til 100 Gram Jord blev anvendt 100 cm3 Saltsyre 
(10 pCt) . I øvrigt var Analysemetoden af denne Syreekstrakt 
den samme som tidligere beskrevet for den med koncentreret 
Saltsyre vundne Syreekstrakt, og Bestemmelsen af den ved 

Gram Stof i Kilogram Jord behandlet med kold 10 pCt. Saltsyre 
og Natron 

Prøvens Nr. 

s/o2 
•P205 

Fe203 

Al2Os 

CaO 
MgO 
K20 
JVa20 

I alt opl. 

1 

1.07 
0.08 
1.86 
0.87 
0.04 
0.10 
0.03 
0.02 

4.07 

2 

1.47 
0.07 
2.34 
0.82 
0.01 
0.02 
0.03 
0.02 

4.78 

3 

1.85 
0.08 
2.68 
0.76 

Spor. 
Spor. 
0.03 
0.02 

5.42 

4 

4.93 
0.22 
4.57 
4.61 
0.072) 
0.04 
0.03 
0.02 

14.46 

5 

3.79 
0.12 
7.21 
2.48 
0.03 
0.03 
0.13 
0.08 

13.87 

6 

2.97 
0.09 
2.10 
2.44 

Spor. 
0.07 
0.02 
0.03 

7.72 

1) Prøve Nr. 19 er ikke medregnet i Middeltallet af de kemiske Bestand
dele, da den afviger meget fra de andre Prøver i Sammensætning. 

2) I min Analysejournal er noteret 0.07 Gram CaO for Nr. 3 og »Spor« 
for Nr. 4 ; men der maa uden Tvivl være foregaaet en Ombytning af disse 
Nr., hvorfor Resultatet her er korrigeret. 
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Saltsyreekstraktion frigjorte Kiselsyre foregik paa samme Maade 
ved Udkogning med en 2 pCt.-holdig Opløsning af Natron
hydrat. Resultaterne af Undersøgelsen er angivne i foranstaa-
ende Tabel; de fundne Stofmængder er ligesom i foregaaende 
Tabeller beregnet som Gram i Kilogram Jord. 

Sammenligner man Tabellen S. 154 med foranstaaende, 
viser det sig, at man gennemsnitlig kun faar Halvdelen af de 
Stofmængder opløst ved Behandling i 1 Time med 10 pCt.-holdig 
Saltsyre, som der kan gaa i Opløsning ved 6 Timers Behandling 
med 20 pCt.-holdig Saltsyre; men det indbyrdes Forhold mellem 
Stofferne, der gaar i Opløsning, er i alt væsentligt det samme ved 
begge Fremgangsmaader. Dette viser sig ogsaa tydeligt, naar man 
foretager samme Gruppeinddeling i disse Analyser, som i foran
staaende Slæmningsanalyser og i den 20 pCt. Saltsyreekstrakt, og 
beregner Middeltallet. Man faar nemlig herved: 

Opløselig i kold, fortyndet Saltsyre. 
Gram Stof i Kilogram Jord. 

Gruppe 

1 
(Nr. 4, 5) 

2 
(Nr. 1,2,3,6) 

I alt opløs. 

14.16 

5.54 

P,06 

0.17 

0.08 

CaO 

0.05 

0.02 

K20 

0.08 

0.03 

Mellem de som Gruppe 1 og 2 betegnede Jordprøver fra 
de forskellige Afdelinger i Stendalgaards og Ulvedals Plantager 
er der altsaa en ret tydelig Forskel til Stede. Den første inde
holder samtidig en større Mængde Smaadele under 0.10 mm 
og en større Mængde Kalk, Kali og Fosforsyre og i det hele 
taget en større Mængde opløselige Stoffer. Da denne Forskel 
er lige saa udpræget ved den kortvarige Behandling med kold 
10 pCt. Syre som ved den yderst energiske Behandling med 
den kogende 20 pCt. Syre, kunde man paa Forhaand ledes til 
at antage, at der vil være en ganske tilsvarende Forskel til 
Stede ved de tvende Jordgruppers Forhold over for Planternes 
svagt sure Rodafsondringer, saa at Gruppe 1 maatte være be
tydeligt frugtbarere end Gruppe 2. 

Den her omhandlede Gruppering stemmer jo imidlertid 
ikke med de af Trævæksten udledede Bonitetsklasser, og 
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denne Uoverensstemmelse kommer yderligere til Syne ved Sam
menligning mellem Alhedeplantagernes to Bonitetsklasser og 
Analyserne fra Feldborg1). 

Bonitet 

I 
Stendalgaard 

II 
Ulvedal 

III 
Feldborg 

Procent 

Stof 
under 
O.lmm 

7.37 

4.45 

2.80 

Gløde
tab 

0.67 

0.92 

0.52 

Kvæl
stof 

0.013 

0.010 

0.003 

Gram Stof i Kilogr. Jord 

P*O5 

0.13 

0.17 

0.15 

CaO 

0.13 

0.38 

0.12 

K20 

0.30 

0.35 

0.52 

I alt 
opløse

ligt 

21.59 

27.49 

26.37 

Et Gennemsyn af de meddelte kemiske Analyser vil vise, 
hvor overordentlig fattige paa de i Syre opløselige Stoffer selv de 
bedste Prøver er i Sammenligning med selv tarvelig Agerjord 
fra Danmarks østligere Egne. Erfaringen fra Stendalgaards 
Plantage viser, at der dog kan gro god Granskov selv paa Jord, 
der er saa yderlig fattig paa de i Syre opløselige Stoffer. Det er 
ikke Mængdeforholdet af Undergrundens plantenærende Stoffer, 
der har givet Udslag i den forskellige Frodighed i Rødgranens 
Vækst inden for de undersøgte Arealer; selv i den ringeste 
Prøve maa der antages at være Plantenæringsstoffer nok til, at 
Træerne kan trives, naar deres Rødder først er naaede ned i 
Undergrunden. 

') Ved en foreløbig Betragtning synes det paafaldende, at Mængden af 
»I alt opløseligt« i de grusede Prøver (Nr. 25—30) fra Feldborg er gennem
snitlig større end i Gruset fra Alhedens Plantager. Ved nærmere Undersøgelse 
finder dette Forhold dog sin Forklaring deri, at den største Mængde opløse
lige Bestanddele i Feldborg-Gruset hidrører dels fra Magnetit og Titanjærn, 
der er gaaet i Opløsning ved Syrebehandlingen, dels fra amorf Kiselsyre, der 
stammer fra den ikke ubetydelige Mængde »Hvidflint« i Feldborg-Gruset. Saa-
ledes var i Nr. 25 af 89.05 pCt. de 1.35 Hvidflint, i Nr. 29 af 79.20 pCt. de 
5.40 Hvidflint. Det vilde ikke være umuligt at indføre en Korrektion her
for i Analyserne; men det vilde kræve et stort Ekstraarbejde og dog ikke 
blive fuldt nøjagtigt, hvorfor jeg foretrækker at lade Resultaterne være 
ukorrigerede. 



[159] 159 

Det er herefter øjensynligt, at det, der gør Feldborgs Jord
bund saa ringe, selv for nøjsomme Skovtræer som Granerne, i 
Sammenligning med Jordbunden i Alhedens Plantager, ikke er 
en ringere Mængde af de vigtigste Plantenæringsstoffer. Men 
Slæmningsanalyserne synes at tyde paa, at det, som giver de 
forskellige Varianter af disse magre og udvadskede Jorder deres 
Præg, og som især udøver Indflydelse paa Trævæksten, er Jord
bundens forskellige Indhold af de fine Mineralpartikler (Korn
størrelse under 0.1 mm), hvortil vi skal komme tilbage i et 
følgende Afsnit. 

I A l h e d e n s P l a n t a g e r (Bon. I og II) viser M i n e r a l 
b e s t a n d d e l e n e , d e r b l i v e r t i l b a g e , e f t e r a t J o r d a r t e n 
h a r v æ r e t u n d e r k a s t e t B e h a n d l i n g m e d S a l t s y r e og 
N a t r o n , sig ved Undersøgelse under Mikroskopet i ganske 
overvejende Grad at bestaa af Kvarts (Kvartssand og Flintfliser) 
med en ringe Indblanding af Feldspat, meget lidt Glimmer og 
Hornblende og enkelte naaleformige Krystaller, der tydes som 
Apatit og Rutilnaale i ganske enkelte Eksemplarer. 

En kemisk Analyse blev foretaget af Jordprøverne 1—6 af 
den med Saltsyre og Natron ekstraherede Jord paa den sæd
vanlige Maade, der anvendes ved »udekomponible« Silikater. 
10 Gram Stof blev behandlet med Flussyre og kone. Saltsyre 
og analyseret. Resultatet var følgende: 

Sammensætning af Mineralbestanddelene i den i Saltsyre 
uopløste Rest i pCt. 

Jordprøve 

Si'Oä 

•P2O5 
Fe203 

Al,Oa 

CaO 
MgO 
K20 
Na20 
Ti02 

I alt 

1 

97.30 
0.09 
0.43 
1.31 
0.09 
0.03 
0.43 
0.32 

100.00 

2 

95.00 
0.01 
1.17 
2.02 
0.26 
0.19 
0.77 
0.58 

100.00 

3 

94.65 
0.01 
0.56 
2.91 
0.16 
0.14 
0.93 
0.64 

100.00 

4 

94.16 
Spor. 
0.57 
4.57 
0.25 
0.12 
0.13 
0.20 

100.00 

5 

93.99 J) 

0.29 
3.41 
0.26 
0.07 
1.20 
0.70 
0.13 

100.05 

6 

94.20 *) 

0.24 
3.28 
0.12 
0.06 
1.24 
0.23 
0.17 

99.54 

*) Kiselsyren er bestemt direkte i disse Prøver efter Smeltning med 
KNaCOs. 
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Den kemiske Sammensætning af de uopløselige Mineral
bestanddele stemmer ganske overens med det Indtryk, der faas 
ved at betragte Stoffet under Mikroskopet. Man vil ogsaa være 
i Stand til med nogenlunde Sikkerhed af disse Analyser at be
regne Mængden af de forskellige Mineralier. Sammensætningen 
f. Eks. af Jordprøve Nr. 1 svarer saaledes temmelig nøje til: 

Kvarts 93.08 pCt. 
Kalifeldspat 2.56 » 1 
Natronfeldspat 2.69 » J '" 
Magnesiaglimmer 1.50 » 
Apatit 0.17 » 

100.00 pCt. 

De andre Prøver vil give ganske tilsvarende Resultater. 
Antager man en Middelsammensætning af 70 Dele Feldspat 

og 25 Dele Kvarts hos de »ældre Eruptiver«, hvorfra Feldspaten 
(og Glimmeren) hidrører, vil en Mineralblanding af ovenstaaende 
Sammensætning svare til 9 pCt. »ældre Eruptiver« og 91 pCt. 
fri Kvarts (Kvartssand og Flint), medens Middelsammensæt
ningen af Stenene i Jorden af Bon. I—II er 23 pCt. »ældre Erup
tiver« og 77 pCt. fri Kvarts (Kvartssandsten -|- Flint). Dette be
kræfter den S. 148 anførte Iagttagelse om Mængdeforholdet af 
de forskellige Bestanddele af Finjorden i Alhedens Plantager. 

For ved kemisk Analyse at faa nærmere Bekræftelse paa 
den ved den mikroskopiske Undersøgelse vundne Oversigt over 
de i Saltsyre u o p l ø s e l i g e M i n e r a l b e s t a n d d e l e i Jord
prøverne fra F e l d b o r g blev der foretaget følgende Undersøgelse. 

Den mikroskopiske Undersøgelse fra Feldborg-Prøverne har 
vist, at den i Saltsyre uopløste Rest bestaar af Kvarts i runde 
glasklare Korn, Flint væsentlig i chalcedonagtige, mælkehvide 
Korn og Fliser, nogle Glimmerblade, lidt Feldspat og sorte 
magnetiske Korn af Magnetit og Titanjærnsten. Af Grusprø
verne Nr. 25—30 blev udtaget 10 Gram af hver Prøve af det 
med Saltsyre og Natron ekstraherede Stof. De udtagne Mæng
der blev sammenblandede til en Middelprøve og, efter at være 
fint pulveriserede, benyttede til Analyse, dels (10 Gram) ved De
komposition med HF og H2SOi} dels (1 Gram) med NaKC03. 
Af de fem Flyvesandsprøver, Nr. 31, 32, 33, 34, 36 blev der 
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fremstillet en tilsvarende Middelprøve. Analyserne gav følgende 
Resultat. 

Uopløselig i Saltsyre og Natron. 

Si02 

Fe,Os 1 
Ål,0j 
MgO 
K20 

I alt 

Grus 
95.12 pCt. 

3.80 » 

0.08 » 
0.52 » 

99.52 pCt. 

Flyvesand 
95.78 pCt. 

2.69 » 

0.46 » 
0.28 » 

99.21 pCt. 

Titansyre og Natron forekommer, men i meget smaa Mængder, 
Fosforsyre kun som Spor, og Kalk findes ikke i vejelige Mængder 
i nogen af Prøverne. 

Mineralbestanddelene i Gruset og i Flyvesandet er altsaa 
omtrentlig af samme Sammensætning og ikke væsentlig for
skellige fra Gruset i Alhedens Plantager, og Resultaterne af Ana
lyserne bestyrker den ved Undersøgelserne i Marken vundne 
Anskuelse (S. 138), at Gruset fra alle tre Jordbundsboniteter er 
af samme geologiske Oprindelse, og at Flyvesandet er opstaaet 
af Gruset ved Vindsortering. 

b. Jordprøver fra Skovbjærg Bakkeø. 

Som et Supplement til foranstaaende Undersøgelse af Jor
den i de tre nærmere omhandlede Vækstboniteter for Rødgran 
i de gamle Statsplantager paa Karup Flade blev der, som an
ført i Afsn. V, foretaget nogle spredte Undersøgelser af Jord
bunden i nogle unge Hedeplantager paa Skovbjærg Bakkeø. 
Hertil valgtes Plantagekomplekset 1% Mil syd for Herning, 
hvis største Part udgøres af Høgildgaard og Birkebæk Plantager. 

Terrainet er beliggende omtrent midt paa det østlige Affald 
af den store Skovbjærg-Bakkeø. 

I Almindelighed angives, at Bakkeøerne er ældre glaciale 
Dannelser, der lager øformigt op af de senglaciale Hedeflader. 
Denne Anskuelse er vel i det hele og store rigtig; men man 
savner endnu i høj Grad nærmere Kundskab om Bakkeøernes 
Jordbundsforhold paa Grundlag af geologiske Detailundersøgel
ser. Bakkeøerne synes at omfatte vidt forskellige geologiske 
Dannelser, dels af tertiær Alder, dels af gammel glacial (Moræne), 

Det forstlige Forsøgsvæsen, III. 2. Febr. 1910. U 



162 [162] 

af senglacial (fluvioglacial og æolisk) og postglacial (Moser og 
Flyvesand) Oprindelse. 

I de undersøgte Plantager er Jordbunden i geologisk Hen
seende dog ikke meget forskellig, men vel med Hensyn til 
Evnen til at bære god Skov. Overfladen er eller har været 
Lynghede og er bestrøet med gennemgaaende typisk s a n d -
s l i d t e S t en , hovedsagelig kvartsitiske Sandsten. Flint, graa 
og sort, forekommer ogsaa i grubeætsede, fint sandpolerede 
Knolde, som dog ofte ved Forvitring er sprængte i skarpkantede 
Stykker. 

Sten findes dog næsten kun paa selve Overfladen og i den 
øverste Meters Dybde, saa at Undergrunden, hvorfra Prøverne 
til Undersøgelse er tagne, kun indeholder meget faa og meget 
smaa Sten. Men selv disse nøddestore Sten bærer tydeligt Præg 
af stærk Sandslidning og Sandpolitur. Jordarterne stammer 
øjensynlig fra Aflejringer med meget faa Sten, der oprindelig 
har haft en vel udpræget Strandstenform, saa at Aflejringen 
formentlig er marine glaciale Dannelser; men disse er senere 
blevet omdannede ved Vindens Paavirkning, saa at de nu maa 
karakteriseres som typisk æoliske Dannelser1). Den forholdsvis 
større Stenmængde i Overfladen maa antages at være Sten
resterne fra de bortblæste Jordlag. Kun derved kan den væl
dige Sandslidning, som disse Sten udviser, forklares. Naar 
denne æoliske Omlejring af Lagene er foregaaet, er det ikke 
muligt at afgøre med Sikkerhed efter den kortvarige Under
søgelse, jeg havde Lejlighed til at anstille; men jeg er mest 
tilbøjelig til at henlægge den til Tidsrum samtidige med eller 
før Hedefladernes Dannelse2). Ved Prøveudtagningen i Høgild-
gaards Plantage blev truffet en Jordart (nedenfor beskrevet 
under Nr. 40), der er den mest Löss-lignende Dannelse, som 
jeg hidtil har set i Danmark. Jordbunden blev her af P. E. 
MÜLLER erklæret for at være god Granbund, efter Bevoksningen 
at dømme. 

1) Paa langt senere Tidspunkter, lige op til Nutiden, har der ogsaa været 
Sandflugt hist og her, som de smaa Klitter og »afføgne Sande«, der findes i 
Plantagerne, bærer Vidnesbyrd om. 

2) Maaske er disse Dannelser af interglacial Alder. I Sønderjylland og 
Holsten kendes flere højt beliggende skalførende Aflejringer. Smig. F. WAHN-
SCHAFFE : Die Ursachen d. Oberflgst. d. norddeutschen Flachlandes, 2. Aufl., 
Stuttgart 1901, S. 224. 
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Undersøgelserne af Jordprøverne fra de 10 i Plantagerne 
paa Skovbjærg Bakkeø i Afsn. V nævnte Profiler (af hvilke 
der er to Jordprøver fra den ene) er udført paa den for Prø
verne fra Hedesletten angivne Maade. 

Jordprøvernes Beskaffenhed og Forholdet mellem Sten over 
6.0 mm og Finjord under 6.0 mm var følgende: 

Løbe-
Nr. 

37 

38 

39 
40 

41 

42 
4 3 
4 4 a 
44 
45 
46 

Jordartens Betegnelse 

Brungult Sand, meget faa og smaa 
Sten 

Graagult svagt leret (?) Sand, faa, 

Graaligt, svagt leret (?) Sand, faa, 

Gulgraat, lidt leret Sand, faa, 

Rødbrunt, okkerholdigt Grus . . . 
Gulbrunt Grus, faa, større Sten . 

Gulligt Sand, meget faa Sten . . . 

Sten 
over 

6.0 mm 
pCt. 

1.3 

1.9 

1.3 

0.8 
— 
— 

10.5 
4.3 
2,1 
0.7 

Finjord 
under 

6.0 mm 
pCt. 

98.7 

98.1 
100.0 

98.7 

99.2 
100.0 
100.0 

89.5 
95.7 
97.9 
99.3 

Anmærkning 

Undergrund 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

Overgrund 
Undergrund 

» 
» 

For at vinde Sten i tilstrækkelig stor Mængde til at kunne 
foretage en Stensortering blev der ved Prøverne 37—41 af om
trent 2 Kubikmeter Jord, taget tæt under Overfladen, udpillet 
Stenprøver. Paa denne Maade vandtes ved Profil Nr. 37 3531 
Gram Sten, ved Nr. 40 3503 Gram og ved Nr. 41 2673 Gram. 
I Nr. 38 og 39 fandtes selv i 2 Kubikmeter Jord ikke Sten nok 
til Sortering. 

Resultatet af Sorteringen, angivet i Vægtprocent, er følgende: 

Nr. 37. Rødgraa Gnejs, rullet, men stærkt forvitret . 9.35 pCt. 
Sort og graa Flint, til Dels sandpoleret, frost
sprængt 47.72 » 
Graa Kvartsit, rullet, men meget tydeligt 
sandslidt 42.93 » 

Nr. 40. Rødlig Gnejs, rullet, men en Del forvitret . . 10.42 » 
i l* 



Løbe-
Nr, 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44a 
44 
45 
46 

Volumen-
Vægt 

1.62 
1.73 
1.71 
1.81 
1.69 
1.60 
1.59 
1.46 
1.69 
1.72 
1.59 

mm 
6.0—2.0 

pCt. 

1.00 
2.30 
— 

1.70 
1.60 
0.05 
0.02 
7.30 
4.65 
2.05 
1.22 

Analyse ved Sigtning og Slæmning 

mm 
2.0—1.0 

pCt. 

4.82 
6.51 
1.90 
7.50 
6.45 
2.17 
0.18 
6.95 

10.50 
15.43 

2.76 

mm 
1.0—0.33 

pCt. 

52.40 
36.19 
27.40 
54.90 
33.45 
63.85 
28.65 
29.94 
49.89 
36.66 
38.73 

mm 
0.33 — 0.10 

pCt. 

39.94 
53.94-
65.82 
25.40 
25.38 
31.15 
67.15 
33.90 
23.23 
31.65 
54.82 

mm 
0.10—0.05 

pCt. 

1.11 
7.94 
3.78 
3.04 
6.83 
0 84 
2.50 

13.47 
6.74 
6.90 
1.09 

mm 
0.05—0.01 

pCt. 

0.16 
6.76 
0.57 
4.15 

16.18 
0.42 
0.70 
6.02 
3.87 
5.10 
0.71 

mm 
under 0.01 

pCt. 

0.21 
6.00 
0.13 
2.61 
8.49 
0.38 
0.27 
0.58 
0.26 
0.94 
0.20 

I alt 
pCt. 

99.64 
99.64 
99.60 
99.30 
98.38 x) 
98.86 
99.47 
98.222) 
99.14 
98.73 
99.53 

') De manglende c. 1.6 pCt. er for største Delen Rodtrævler og andre Plantedele. Disse blev borttagne, før den kemiske 
Analyse blev udført. 

2) Det manglende c. 1.7 pCt. er Rodtrævler og andre Plantedele. 
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Sort og graa Flint, til Dels sandpoleret, frost
sprængt 21.18 pCt. 
Graa Kvartsit, rullet og senere sandslidt. . . . 68.40 » 

Nr. 41. Rødgraa Gnejs, rullet 4.56 » 
Sort og graa Flint, til Dels sandpoleret, frost
sprængt 52.26 » 
Graa Kvartsit, rullet og senere sands l id t . . . . 43.18 » 

Middeltallet af disse 3 Prøver bliver: Gnejs 8.2, Flint 40.3 
og Kvartsit 51.5 pCt. Uden at man tør lægge synderlig Vægt 
paa de enkelte Tals Størrelse, viser de dog tydeligt nok ved 
Sammenligning med Tallene S. 147, hvor almindelig den ejen
dommelige graa Kvartsit (kvartsitisk Sandsten) er i denne Egn 
af Jylland. Det er utvivlsomt en palæozoisk Bjærgart, vel nok 
af norsk Oprindelse; men hvorledes den er kommen til Her
ningegnen, og hvorfor den er særlig almindelig her i Modsæt
ning til Egnene ved Stendalgaard og ved Feldborg, derom lader 
der sig intet antyde; man savner endnu ethvert geologisk Holde
punkt i saa Henseende. 

En nærmere Undersøgelse af den petrografiske Beskaffenhed 
af Stenene i Jordprøverne 42—46 er ikke foretaget. Der er 
angaaende disse kun bemærket følgende: 44a saa godt som 
udelukkende rødlig, kantstødt og frostsprængt Flint; 44 lidt 
Granit og Gnejs, rullede graa og rødlige Sandsten, i overvejende 
Mængde frostsprængt Flint; 45 frostsprængt Flint, rullet kvarts
itisk Sandsten. 

Ved Behandling paa den tidligere omtalte Maade lod Fin
jorden sig adskille i følgende Stofmængder (Tabel S. 164). 

Sammenlægger man i foranstaaende Liste Stofmængderne 
af de forskellige Kornstørrelser under 0.10 mm med Udeladelse 
af Prøven 44 a, der ikke hidrører fra Undergrunden, saa faar 
man for de to Lokaliteter, Holt Plantages Plateau og Bakke-
hælden fra Hjortsballehøjene, naar Profilerne ordnes i den 
Rækkefølge, i hvilken de forekommer i Terrainet langs en om
trent lige Linie fra Syd til Nord, følgende Tal: 

H o l t P l a t e a u e t . 
Nr. 42 1.64 pCt. Stof under 0.1 mm 

» 43 3.47 » » » » 
» 44 10.87 » » 



166 [166] 

Nr. 45 12.94 pCt. Stof under 0.1 mm 
» 46 2.00 » » 
» 37 1.48 » » » » 
» 38 20.90 » » » 

Gennemsnitlig 7.74 

B a k k e h æ l d e v e d H j o r t s b a l l e h ø j e n e . 
Fod Nr. 39 4.48 pCt. Stof under 0.1 mm 
Midte » 40 9.80 » » » » 
Plateau » 41 31.50 » » » » 

Det fremgaar heraf, at Jordsmonnet paa Holt Plantages 
Plateau er overordentlig vekslende, idet det paa en Strækning 
af c. 600 m idelig svinger mellem c. 2 og 20 pCt. Stof under 
0.1 mm; gennemsnitlig er Mængden 7.74, omtrent den samme 
som fundet for Stendalgaards Plantage (Bon. I 7.37 pCt, se 
S. 151), der i sine 12 Profiler viser endnu større Svingninger 
end Holt-Plateauet i sine 7 Profiler. 

Af den undersøgte Linie i Birkebæk-Høgildgaards Plantager 
har Bakkehældens Fod, der omtrent ligger paa Højde med den 
tilstødende Hedeflade, et lignende Indhold af Finjordens tre 
mindste Kornstørrelser som gennemsnitlig for Ulvedals Plan
tage (Bon. II 4.45 pCt , se S. 151), medens den Løss-lignende 
Jordbund omtrent paa Midten af Bakkehælden og endnu mere 
det undersøgte Plateau i Nærheden af Bakkens Top viser be
tydelig gunstigere Tal ; den sidste Lokalitet gunstigere end nogen 
af Profilerne i Stendalgaards Plantage. 

Hvorledes de paa disse Arealer udførte Grankulturer rea
gerer for de her paaviste Forskelligheder, skal vi komme til
bage til i et følgende Afsnit. 

Resultaterne af de kemiske Analyser af Finjorden er fremsat 
i omstaaende Tabel. 

For Alhedens Plantager viste der sig en Forskel paa Mæng
den af opløselige Bestanddele og Glødningstab samt Kalk, Kali 
og Fosforsyre i den Gruppe af 10 Prøver, der havde det største 
Indhold af Stof med Kornstørrelse under 0.1 mm, sammenlignet 
med de 14 Prøver, som havde den mindste Mængde af disse 
Bestanddele (S. 152). Foretages en lignende Deling af Prøverne 
fra Plantagerne paa Skovbjærg Bakkeø, angivet i nedenstaaende 



Lobe- 
Nr. 

Procent 1 Gram Stof i Kilogram Jord, behandl. m. 20 pCt. tog.  Saltsyre og Natron I 
-- 
Hygrosk. 1 Vand I Glrade- 

tab SiO, 
Sum 

K 2 0  1 ( opleseligt I 

Anm. I Proverne 42, 43, 45, 16 indgaar Mangan med i de for Jrerntveilte og Lerjord anferte Tal. 
I Praverne 44a og 44 er saerlig bestemt Manganilte, Titansyre og Kobberilte, nemlig: 

44 a 0.465 Gram Manganilte, 0.305 Gram Titansyre, 0.088 Gram Kobberilte 
44 0.375 >> D 0.122 >> u 0.034 a 

Disse sidste to Stoffer er sandsynligvis ogsaa ti1 Stede i smaa Maengder i de andre Prever. 
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Tabel, viser der sig en lignende, om end svagere udpræget 
Forskel, undtagen paa Kalken, der her overalt er yderst ringe. 

Gruppe 

1 

2 

Prø
vens 

Løbe-
Nr. 

44 
45 
38 
40 
41 

42 
43 
46 
37 
39 

Procent 

Stof 
under 

0.1 mm 

10.87 
12.94 
20.90 

9.80 
31.50 

17.20 

1.64 
3.47 
2.00 
1.48 
4.48 

2.61 

Gløde
tab 

1.43 
0.92 
0.77 
0.31 
1.38 

0.94 

0.38 
0.63 
0.62 
0.67 
0.45 

0.55 

Kvæl
stof 

0.0053 
0.0045 
0.0060 
0.0030 
0.0060 

0.0050 

0.0045 
0.0046 
0.0045 
0.0050 
0.0040 

0.0044 

Opløselig i kog. 20 pCt. Saltsyre 
Gram i Kilogram Jord 

I alt 
opløse-

bg 

44.707 
48.753 
18.610 

7.800 
36.770 

31.328 

14.198 
19.586 
25.518 
27.660 
19.070 

21.206 

P%06 

0.376 
0.175 
0.040 
0.002 
0.040 

0.127 

0.175 
0.159 
0.118 
0.110 
0.100 

0.132 

CaO 

0.043 
0.055 
0.030 
0.050 
0.050 

0.046 

0.066 
0.098 
0.043 
0.040 
0.170 

0.083 

K30 

0.283 
0.593 
0.430 
0.250 
0.690 

0.449 

0.219 
0.275 
0.391 
0.140 
0.330 

0.271 

Et samlet Overblik over de analytiske Resultater fra de 
tre Hovedlokaliteter, Alhedens Plantager, Feldborg Plantage og 
Plantagerne af Høgildgaard-Birkebækgruppe paa Skovbjærg 
Bakkeø, kan vindes af nedenstaaende Sammenstilling (S. 169), 
der angiver de gennemsnitlige Mængdeforhold af de forskellige 
Plantenæringsstoffer paa hver af de nævnte Hovedlokaliteter. 

Det fremgaar af denne Sammenstilling, at Indholdet af de 
for Vegetationen betydningsfuldeste Stoffer svinger mellem om
trent de samme Gennemsnitsmængder paa alle tre Hedelokali
teter. En Undtagelse gør alene den ringe Kalkmængde i Jord
bunden i Plantagerne paa Skovbjærg Bakkeø og den forholdsvis 
ringe Mængde Fosforsyre i Profilgruppe 1 fra Bakkeøen. Men 
udelader man af denne Gruppe Tallene fra den ejendommelige 
Løss-lignende Jordbund i Birkebæk Plantage, hvor Fosforsyre-
mængden er paafaldende lille, faas for Profilgruppe 1 fra Skov
bjærg Bakkeø en Fosforsyremængde af 0.158 Gram i 1 Kilo
gram Finjord, hvilket kommer Fosforsyremængden i Gruppe 1 
fra Alhedens Plantage, 0.17, meget nær. Tilbage bliver da en 
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Gruppe 

Procent 

Stof 
under 

0.1 mm 

Gløde
tab 

Alhedens Plantager 
1 
2 

12.30 
1.34 

1.11 
0.60 

Feldborg Plantage 

1 2.80 1 0.52 

Høgildgaard-Birkebæ: 
1 
2 

17.20 
2.61 

0.94 
0.55 

Kvæl
stof 

Opløselig i kog. 20 pCt. Saltsyre 
Gram i Kilogram Jord 

I alt 
opløselig 

0.010 
0.004 

32.41 
17.96 

0.003 1 26.37 

i-Gruppen 
0.005 
0.004 

31.33 
21.21 

P,O6 

0.17 
0.13 

0.15 

0.13 
0.13 

CaO 

0.32 
0.17 

0.12 

0.05 
0.08 

K,0 

0.46 
0.20 

0.52 

0.45 
0.27 

gennemgaaende og meget karakteristisk Forskel paa Kalkmæng
den, der er betydelig mindre i de geologisk ældre Dannelser 
paa Bakkeøen, i Sammenligning med Kalkmængden i de senere 
dannede Hedesletter. 

c. Jordprøvernes Reaktion. 

Alle Jordprøverne viste sig ved kvalitativ Undersøgelse i 
kendelig Grad at have sur Reaktion, selv efter at de har været 
opbevaret i længere Tid i fuldkommen lufttør Tilstand i tæt til
lukkede Glas. Prøverne blev udførte ved at omryste 5—6 Gram 
Jord med c. 15 cm8 destilleret Vand, hvortil var sat nogle 
Draaber af en Opløsning Rosolsyre. I Marts 1909 har R. AL
BERT i »Zeitschr. f. angew. Chemie« (1909 S. 533) angivet en 
Metode til Bestemmelse af Jordartens Aciditet. Ved Benyttelse 
af denne Metode — dog med Anvendelse af Ammoniumbromid 
der ikke spaltes væsentligt ved Kogning i vandig Opløsning, i 
Stedet for det af ALBERT anbefalede Ammoniumklorid, der hy
drolyseres ved Kogning i Opløsning — viser det sig, at Jord
arternes Surhedsgrad talmæssigt kan bestemmes. Ved Anven
delse af 100 Gram Jord (i lufttør Tilstand) 100 cm3 n. Ammo-
niumbromidopløsning og 100 cm3 1/10 n. Barytvand vindes ved 
ALBERTS Fremgangsmaade et Destillat, der viser, at Surheden 
hos de forskellige her omhandlede Jordprøver veksler mellem 
en Surhed, svarende til 1.3 cm3 og 20.5 cm3 1j10 n. Svovlsyre 
pr. 100 Gram Jord. 
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De Jordprøver, der ved Glødning har givet det højeste 
Glødetab, viser ogsaa gennemgaaende den højeste Aciditet efter 
ALBERTS Metode. Da Glødetabet for en væsentlig Del maa an
tages ved disse Jordprøver at være afhængigt af den tilstede
værende Mængde af Humussyre, ligger det nær ogsaa at sætte 
den paaviste Aciditet i Forbindelse med den større eller mindre 
Mængde Humussyre i Jorden og derigennem ogsaa med den 
relative Absorptionsevne og Frugtbarhed. Spørgsmaalet er dog 
ret kompliceret, og Forf. agter at underkaste det nærmere Un
dersøgelse. 

Skønt altsaa Jordprøvernes Aciditet er tydeligt maalelig 
efter ALBERTS Metode, naar der anvendes 100 Gram Jord, og 
skønt Aciditeten i de forskellige Jordprøver, relativt set, er 
meget forskellig, er den dog absolut set særdeles ringe. Til 
Oplysning herom kan anføres følgende: 

Prøve Nr. 41 fra Høgildgaard (»god Granbund«) havde den 
største Aciditet, nemlig i 100 Gram Jord = 20.5 cm3 Vio n. 
Svovlsyre. Til Sammenligning kan anføres, at naar ren tør 
Humussyre, fremstillet af Tørv, behandles paa samme Maade, 
saa vil 1 Gram af den tørre Humussyre svare til c. 200 cm3 

Vi o n- Svovlsyre, saa at altsaa selv Prøven fra Høgildgaard kun 
har en Surhedsgrad (eventuelt en Absorptionsevne) svarende til et 
Indhold af 0.1 pCt. Humussyre, medens dette Tal hos Prøverne 
fra Stendalgaard er omkring Halvdelen af Høgildgaards-Tallet, 
og ved de sandede Prøver fra Feldborg er det nede paa x/5, 
ved Prøve Nr. 40 fra Birkebæk endog paa Vis af Tallet fra 
Høgildgaard. 

VII. Granens Forhold til Jordens Indhold af 
Plantenæring. 

En Betragtning af de S. 154—155 meddelte Analyser af Prøve
fladernes Undergrund vil gøre det klart, at Tallene for de en
kelte Bestemmelser inden for hver Bonitetsklasse er saa stærkt 
svingende, at en simpel Middeltalsbestemmelse for hvert Stof 
ikke kan give noget paalideligt Billede af dettes Mængdeforhold 
i den paagældende Bonitetsklasses Jordbund, og at de under
søgte Jorder altsaa ikke har egnet sig til paa dem at anvende 
SCHÜTZES Fremgangsmaade for Bestemmelsen af Jordernes Næ-



[171] 171 

ringsværdi i hver Bonitetsklasse, hvilket var Forudsætningen 
for Arbejdets Plan. 

Forklaringen heraf vil findes i Afsnit V, Beskrivelse af de 
enkelte Profiler, der viser langt større Forskelligheder end 
SCHÜTZES meget ensartede Sandjorder, idet den store Indblan
ding af Grus og Sten i de fleste af de her undersøgte Prøve
flader gør Materialet meget forskelligt. Aarsagen til dette for 
Hedesletten usædvanlige Forhold finder atter sin Forklaring i 
det i Afsnit II oplyste angaaende de øverste Jordlags Dannelse. 
De gamle Hedeplantager, i hvilke en Undersøgelse af denne 
Art kunde anstilles, findes alle nær Hedeslettens Kant og for
trinsvis ved dennes Østkant, ved Aflejringskeglernes Toppunkter, 
hvor Materialet har vist sig saa uensartet fra Sted til Sted ved 
den delvis store Indblanding af uforvitret Grus og Sten, at 
man, som allerede nævnt, næppe ad den af SCHÜTZE forfulgte 
Vej, i ethvert Fald ikke ved overkommeligt Arbejde, vil kunne 
naa et Resultat. 

Ikke desto mindre vil et nærmere Studium af Analyserne 
i Forbindelse med Profilbeskrivelserne og Granens Vækstfor
hold kunne give lærerige Oplysninger om Vilkaarene for Gra
nens Vækst i Hederne. Vi skal her forsøge en Redegørelse 
herfor. 

I Stedet for ved simple Middeltal for hver Bonitet at søge 
et Overblik over dens Jordbunds Indhold af Plantenæring vil 
vi søge Gennemsnitstal for de bedre og de ringere Strøg i hver 
Bonitets Prøveflader, idet disse forskellige Partier kan veksle 
saa hurtigt og forekomme saaledes blandede, at det maa kaldes 
ganske tilfældigt, om man ved Prøveudtagningen faar rigere og 
fattigere Strøg ligeligt repræsenterede i Bonitetsklassen, naar 
Prøvernes Antal ikke er større end her. Man vil saaledes faa 
en Art Gennemsnitsværdier, mellem hvilke Jordbundens Ind
hold af Plantenæring svinger i de forskellige Bonitetsklasser. 
Som Kriterium for Delingen er valgt Mængden af Jærntveilte 
og Lerjord. Denne Mængde svinger kun forholdsvis lidt i det 
nedre Forvitringslag, hvorfra Jordprøverne er tagne; de er i 
Hovedsagen Udtryk for Lagets Absorptionsevne og giver i For
bindelse med den opløselige Kiselsyre og Finjordsmængden et 
Vink om Lagets Forvitringsgrad. Gennemsnitstallene for disse 
Stoffer bliver, som Tabellen S. 154—155 angiver, henholdsvis 
12.23, 14.51 og 13.45 Gram pr. Kilogram i hver af de tre Boni-
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tetsklasser. Som omtrentligt Middeltal er valgt 13, hvorefter 
samtlige 32 Analyser er delte i to Grupper for hver Klasse, 
saaledes at Prøverne med mere eller mindre end 13 Gram af 
Lerjord og Jærntveilte paa Kilogram Finjord er opførte i neden-
staaende Tabeller som de Størrelser, mellem hvilke Svingninger 
i Stofmængde findes i hver Bonitetsklasse. Dette Delingskrite-
rium giver følgende Gruppering af Profilerne: 

I Bonitetsklasse I 5 bedre og 7 ringere 
» > II 6 » » 6 » 
» » III 7 » » 5 » 

Svingningerne i Mængdeforholdene af de forskellige Stoffer 
i de tre Bonitetsklasser bliver herefter følgende: 

Bon. 
Kl. 

I 
II 

III 

Bon. 
Kl. 

I 
II 

III 

Stof under 
0.1 mm 

pCt. 
min. maks. 

1.00—16.28 
1.18— 7.20 
0.95— 3.99 

A05 
p m. 

min. maks. 

0.11—0.15 
0.16—0.17 
0.13—0.17 

Glødetab 
pCt. 

min. maks. 

0.44—1.00 
0.69—1.15 
0.43—0.58 

CaO 
p m. 

min. maks. 

0.11—0.15 
0.24—0.50 
0.10—0.13 

sioa 

p m. 

min. maks. 

4.57—13.68 
8.93—13.98 
9.20—13.95 

MgO 
p m. 

min. maks. 

0.22—0.37 
0.51—0.60 
0.19—0.36 

Fe905 

+ Al,Os 
P ra

min, maks. 

8.46—17.69 
10.96—18.05 
11.35—14.94 

Ka0 
p m. 

min. maks. 

0.16—0.48 
0 . 2 5 - 0 . 4 6 
0.52—0.52 

Na20 
p m. 

min. maks. 

0.10—0.23 
0.06—0.11 
0.09—0.15 

For at kunne bedømme Anvendeligheden af disse Tal til 
Sammenligning af Jordernes forskellige Næringsværdi maa man 
imidlertid tage Hensyn til Beskaffenheden af selve Jordprøverne, 
saaledes som denne er oplyst ved den mekaniske Analyse. 
Ved at betragte denne vil man bemærke, at de fundne Vægt
dele af de forskellige Plantenæringsstoffer, udtrykte i Forhold 
til hele Jordprøvens Vægt, ikke kan betyde det samme, hvor 
der er saa stor Forskel paa Mængdeforholdet mellem grovere 
og finere Blandingsdele, som Tilfældet er i vore Jordprøver. 
Af Korn over 0.33 mm findes saaledes i Prøverne fra I og II 
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Bonitet gennemsnitlig c. 67 pCt., men i Feldborgprøverne kun 
c. 35 pCt.; af Kornstørrelse over 1 mm henholdsvis 20—21 og 
12. For at det procentvise Indhold af Plantenæringsstof skulde 
angive Jordens Næringsværdi paa ensartet Maade i de tre Bo
niteter, maatte de forskellige Kornstørrelser være angrebet ens
artet ved Kogning i Saltsyre og have ydet et ensartet Tilskud 
til Jordens Indhold af de enkelte Stoffer, hvilket ikke er Til
fældet, saaledes som særlig paavist for Fosforsyrens Vedkom
mende1), der i disse Jorder sandsynligvis især er bunden til 
Jærntveilten, som findes mellem Jordens fineste Bestanddele. 
Den umiddelbare Betragtning af de udsøgte Prøver antyder 
ogsaa dette, da der blandt de højere Kornstørrelser findes hele 
uangrebne Feltspatstykker, store hvide og mørkere Glimmer
blade og andre Mineralstykker. At der i en Jord i 100 Vægt
dele findes 67, i en anden 35 af saadanne Elementer, som kun 
i forsvindende Grad har deltaget i det paaviste Kvantum Nærings
stof, forringer Værdien af en direkte Sammenligning mellem de 
procentvise Angivelser i den hele Jordprøve i væsentlig Grad. Det 
er saaledes højst sandsynligt, at Fosforsyremængden i Bonitets-
klasse I og II maa forøges i Forhold til det for Feldborgloka-
liteterne angivne Tal, uden at det dog efter Analysernes Metode 
kan angives hvor meget. 

Men selv med tilbørlig Hensyntagen til den mangelfulde 
Overensstemmelse mellem de analytiske Tals Betydning, som 
kan skyldes denne Forskel paa Materialets grovere Kornstør
relser, synes det dog paafaldende, at der ikke findes bedre 
Forbindelse mellem Vegetationens Udvikling og Bundens Ind
hold af opløselig Plantenæring, da de fineste Kornstørrelser, 
mindre end 0.1 og 0.01 mm aftager i Masse med Frugtbar
heden. Der maa derfor spørges, om andre Faktorer end Bun
dens Indhold af opløselig mineralsk Plantenæring har kunnet 
paavirke Vækstforholdene. 

Det vil da for det første ses, at de til Bonitet I hørende 
Profiler er de mest indbyrdes uensartede, men tillige at de i 
det hele taget svinger mellem ringere Mængder af opløselig 
Plantenæring end Bunden i Prøvefladerne fra Bonitet II. At 
Granens Vækst her, trods den rigere Bund, dog staar betydeligt 
tilbage for Granvæksten paa Bonitet I, finder imidlertid sand-

*) RAMANN: Bodenkunde, 1905, S. 206. 
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synligvis sin Forklaring i, hvad Profilbeskrivelserne oplyser 
om Jordbundens fysiske Forhold. De tre første Prøvefladers 
Jordbund paa Bonitet II angives nemlig (S. 119—121) som »fast« 
eller »meget fast« »Stenal« i 18—23 cm Afstand fra Overfladen, 
hvilket ikke er iagttaget i Prøvefladerne af Bonitet I. I den 
fjerde af II Bonitets Prøveflader mangler denne faste »Stenal« 
(Prfl. IV i Afd. 22); men uagtet de tre fra denne Prøveflade 
analyserede Profiler (Analyse-Nr. 13, 14 og 15) hører til de paa 
Næringsstoffer fattigste i denne Bonitetsklasse, er Granens 
Vækst her dog den bedste (S. 88). Dette tyder paa, at det 
paa den her omhandlede Lokalitet især er Jordbundens Flad-
grundethed, der har været det afgørende for Granvækstens 
Bonitet, saa at denne ikke har kunnet reagere for Undergrun
dens større Rigdom paa Næringsstof. 

En lignende Slutning om de fysiske Forholds Overvægt 
for Vækstboniteten maa drages af en Sammenligning mellem 
Prøvefladerne paa Bonitet I indbyrdes. Her hører Profilerne 
paa Prøveflade IV (Afd. 14) til de fattigste paa Næringsstoffer 
(Analyserne 7, 8 og 9), Fosforsyre alene undtagen (gslt. 0.16 g 
pr. Kilogram); men desuagtet er Granens Vækst saa meget [bedre 
end ellers i denne Bonitetsklasse, at Middelhøjden omtrent ved 
100 Aars Alder er over 2 m større end gennemsnitlig for hver 
af |de andre Prøveflader (S. 88). Men tillige viser Profilbe
skrivelserne, at Bunden i Prøveflade IV ikke har Karakter af 
Hedebund og navnlig, at ingen tydelig Differentiering i de for 
Hedebunden typiske Lag lader sig erkende. Man kan for
mentlig ikke undlade at sætte dette Forhold i Forbindelse med, 
hvad der i Afsnit II er anført om denne Lokalitets Dannelses-
historie. Prøvefladen ligger nemlig øst for USSINGS »Opholds-
linie« ligesom den af OPPERMANN beskrevne Prøveflade N, og 
Jordbunden paa begge er ikke typisk gammel Hedebund; den 
er en yngre geologisk Dannelse end baade Bakkeøer og Hede
sletter. 11909 foretoges en fornyet Undersøgelse af Jordbunden i 
Prøveflade N, hvorved det yderligere konstateredes, at Jordbunden 
her ikke bar Præg af gammel Hededannelse (jfr. Afsn. IX)1). 

') Efter at foranstaaende forlængst var nedskrevet, er der udkommet en 
af HARALD R. CHRISTENSEN, POÜL HARDER og F. KØLPIN RAVN foretagen Un

dersøgelse over Forholdet mellem Jordbundens Beskaffenhed og Kaalbrok-
svampens Optræden i Egnen mellem Silkeborg og Aarhus (Tidsskr. f. Land
brugets Planteavl, Bd. 16, 1909), i hvilken lignende Iagttagelser er anførte 
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Mest paafaldende er det dog, at Finjorden under 6 mm i 
Prøvefladerne paa Feldborg Plantage ikke er fattigere paa Plante
næringsstof end Finjorden af Prøvefladerne i Stendalgaard og 
Ulvedals Plantager, uagtet Mængden af Jordens fineste Bestand
dele under 0.1 og 0.01 mm er langt ringere. Medens nemlig 
Tabellen S. 150—151 viser, at de gennemsnitlige Minimumsmæng
der af Kornstørrelserne under 0.1 mm er omtrent ens i de tre Bo
niteter, nemlig c. 1 pCt., forholder de gennemsnitlige Maksimal
mængder sig som 16.28 : 7.20: 3.99. Men betragter man de en
kelte Tal i hver Gruppe, bliver Forskellen endnu mere iøjne
faldende; thi i hver af de to Bonitetsklasser II og III er det 
en enkelt ganske afvigende Prøve, der væsentligst bidrager til 
at gøre Tallet saa højt. Udelades denne af Middeltalsbereg-
ningen, faas en gennemsnitlig maksimal Stofmængde under 
0.1 mm for Bonitet II af 5.64 og for Bonitet III af 1.66 pCt. 
imod I Bonitets 16.28. 

Ogsaa Elementerne af Kornstørrelse mindre end 0.01 mm, 
»Støvjorden«, findes kun i meget ringe Mængde i Feldborg-
sandet; i de tre Bonitetsklasser forholder- Støvjorden sig som 
0.52 : 0.54 : 0.10. RØRDAM har i Afsnit VI gjort opmærksom paa, 
at disse fineste Bestanddele ikke er at opfatte som aflejret Ler, 
hvilket stemmer med RAMANNS Undersøgelser1), ifølge hvilke 
Leret overhovedet ikke er kommet til Aflejring i denne Art 
diluviale Sandjorder. Hvad der findes af disse fineste Bestand
dele, maa være dannet paa Stedet, især ved Forvitring. 

Vi ser saaledes, at der vel synes at bestaa en Forbindelse 
mellem Træernes Vækst og Jordbundens Indhold af de fineste 
Bestanddele under 0.1 og 0.01 mm, men tillige at disses Mængde 
i de tre Boniteters Jordbund ikke paa tilsvarende Maade er 
udtrykt i Mængden af opløselige Mineralsalte. 

Dette Forhold kan næppe opfattes anderledes end, at et 
ikke meget forskelligt Kvantum af Bundens Skeletdele af de 
mindre Kornstørrelser indeholder de nævnte Mineralstoffer i 
de her undersøgte Jorder, men at disse Skeletdele er stærkere 
sønderdelte — forvitrede eller knuste til fint Støv under Aflej
ringen — i Stendalgaards-Lokaliteternes Jordbund end i Feld-
borgsandet. Endvidere at den analytiske Metode ved Kogning 

(S. 450) m. H. t. de øverste Jordlags Beskaffenhed efter Aflejringens oprinde
lige Natur paa begge Sider af en senere Israndslinie i Morænelandskabet. 

*) Verwitterung o. s. v., 1. c. S. 13. 
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med Saltsyre og Natron ikke gør den samme Forskel paa Op
løsningen af de finere Kornstørrelser og de ved deres Forvit
ring opstaaende amorfe Bestanddele, der indeholdes i Støv
jorden, som Træernes Rodvirksomhed, der sandsynligvis i langt 
højere Grad formaar at tilegne sig den i disse indeholdte Plante
næring end de krystallinske Elementers Bestanddele. Det er 
nemlig ikke sandsynligt, at Støvjordens bekendte Betydning 
for Bundens fysiske Egenskaber (Absorptionsevne og vand
holdende Kraft) ved de smaa Kvantiteter, det her drejer sig om, 
alene skulde være Aarsag til Forskellen i Granens Vækst efter 
Bundens ulige Indhold af Støvjord, hvorimod Vegetationens 
Rodbygning snarere synes egnet til at bestyrke den foran 
nævnte Antagelse. 

GRAEBNER har nemlig henledet Opmærksomheden paa et 
særligt Fællespræg i Hedeplanternes Rodbygning. Han skriver1): 

»Den Virksomhed, som maa tillægges Alger og Mosproto-
nema i Hedebunden, synes mig allerede af den Grund af Vig
tighed og tillige interessant for Bedømmelsen af Hedevegeta
tionens Virkning paa Bunden, især for Ericaceernes meget fine 
Rødder, at de øjensynlig ganske langsomt opløser betydelige 
Mængder af Plantenæringsstof af de enkelte Sandkorn og af 
de fineste Smaadele i Bunden. Det synes mig utvivlsomt, at 
Alger og Mosprotonema besidder en med de fleste Hedeplanter 
ganske overensstemmende Ernæringsmaade, der væsentligt 
skiller sig fra de Planter, der fortrinsvis vokser paa bedre 
Jordbund Denne Forkel lader sig kort forklare paa føl
gende Maade: De Planter, der trives paa næringsstofrigere, 
middelfugtig til fugtig, almindeligvis ikke stærkt humusholdig 
Bund, kunde man i deres Ernæringsmaade nærmest sammen
ligne med Vandplanter; de faar deres Næring paa den Maade, 
at de optager Jordbundsvandet, ligesom Vandplanterne optager 
Næringen med Vandet i de Floder og Søer, hvor de vokser; 
de faar denne Opløsning som den forefindes og som den be
væger sig i Jorden eller omgiver dennes Smaadele; de øser saa 
at sige af den hele Beholdning. Deres Rødder med storcellede 
Rodhaar er nærmest indrettede til Opsugning og Transport af 
større Vandmængder, ligesom ogsaa deres større Masseproduk
tion kræver Befordring af større Mængder af Næringsopløsning. 

x) 1. c. 215. 
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Rodhaarene og Rodbarkens Celler er forholdsvis store og . . . 
suger sig vel fast paa de smaa Jordpartiklers Overflade, men 
kun med meget smaa Partier af deres Overflade . . . og lader 
sig forholdsvis let løse fra Smaadelene. Ganske anderledes 
forholder sig saavel de paa humøs Bund og Sand voksende 
Hedeplanter som de foran nævnte Alger. De fineste Rødder, 
med hvilke Hedeplanterne gennemvæver Jorden, og de sædvan
ligvis meget fine Rodhaar, om saadanne findes, er saa inderligt 
forbundne med de fineste Jordpartikler . . . at de næsten synes 
at udgøre en integrerende Del af dem«. 

Denne Fremstillings Rigtighed kan nærværende Forf. efter 
sit Kendskab til Planterøddernes Forhold til Jorden ganske 
tiltræde, om den end, saa længe mere omfattende Undersøgelser 
ikke foreligger, kun kan kaldes en sandsynlig Formodning, der 
yderligere bestyrkes ved de her omhandlede Jorders ofte meget 
ringe Vandindhold. Men kan den tages for gyldig, vil den 
meget lette Forstaaelsen af den Forskel, vi i de tre Bonitets-
klasser har fundet mellem Jordbundens Indhold af det i kogende 
Saltsyre opløselige Kvantum af Næringsstoffer og Jordbundens 
Indhold af Stof under 0.1 mm og end mere af Stof under 0.01 
mm. Thi større Masser heraf vil i høj Grad lette Vegetationens 
Optagelse af mineralsk Næring fra Bunden, naar det ikke er 
Jordvandets Indhold af opløste Bestanddele, det kommer an 
paa, men Planterøddernes Evne til at angribe det forhaanden-
værende Forraad af uopløste Bestanddele. At Granerne ved 
Hjælp af deres Mykorrhizer rimeligvis kan bemægtige sig Fin
jordens Mineralbestanddele paa samme Maade som fine Lyng
rødder, Mosprotonema og Alger, skal vi komme tilbage til i 
næste Afsnit. 

Vi maa saaledes antage, at ikke alene de undersøgte Jor
ders forskellige Dannelseshistorie (Afsn. II), men ogsaa deres 
Bestanddeles Sønderdelingsgrad, der til Dels hænger sammen 
hermed, er de væsentligste Aarsager til, at man ved vore Un
dersøgelser over Jordens Indhold af opløselig Plantenæring ikke 
har kunnet finde nogen Forklaring paa Vækstforholdenes For
skellighed. Det er Resultatet af den mekaniske Analyse og 
Jordbundens fysiske Forhold, der for disse Lokaliteter giver 
de bedste Oplysninger1). 

') 1 A. OPPERMANN og C. V. PRYTZ'S Arbejde »Undersøgelser over Rød
granens Vækst i Danmark« 1892 angives Resultater af den mekaniske Analyse 

Det forstlige Forsøgsvæsen, III. 8. Febr. 1910. 12 
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Men heraf fremgaar som en formentlig berettiget Slutning 
det for vor Undersøgelse vigtigste Hovedresultat, at middelgod 
eller i ethvert Fald økonomisk forsvarlig Granskovsdrift kan 
udvikles paa midtjydske Hedejorder, der viser et saa ringe 
Indhold af Plantenæringsstoffer ved Finjordens Kogning med 
20 pCt. Saltsyre og Natron, som de foranstaaende Analyser har 
givet, naar ikke højtliggende faste Lag i Jordbunden eller haard 
Al (se nedenfor) vanskeliggør Trærøddernes Nedtrængen i den 
næringsstofrigere Del af Forvitringslaget, samt naar dettes fineste 
Bestanddele ved at svinge mellem 1 og 16 pCt. har mange 
Pletter, der er forholdsvis rige paa disse Elementer, og naar 
den petrografiske Analyse viser, at Kvarts, Flint og lignende 
Stenarter ikke udgør væsentlig mere end henved 3/4 af Jordens 
Skelet. 

Det vilde være af Interesse for nærværende Undersøgelse 
at kunne s a m m e n l i g n e de f o r a n m e d d e l t e a n a l y t i s k e 
R e s u l t a t e r m e d A n a l y s e r af a n d r e S a n d j o r d e r . En 
saadan Sammenstilling frembyder nu imidlertid nogen Vanske
lighed. Thi for det første findes der af Skovjorder kun for
holdsvis faa saadanne Analyser, og for det andet er den ana
lytiske Metode ikke ganske ensartet. Men holder vi os til de 
Undersøgelser, ved hvilke Finjordeh er udkogt med fortyndet 
Saltsyre, i nærværende Arbejde 20 pCt. Saltsyre, i andre med 
Saltsyre af Vægtfylde fra 1.10 til 1.12, saa bliver den Vanske
lighed for en Sammenstilling tilbage, at Finjorden i vore Ana
lyser er regnet fra en Kornstørrelse af 6 mm, medens andre 
foreliggende Undersøgelser sætter 2 mm Kornstørrelse som 
Maksimum. Da imidlertid Tabellen S. 150—151 viser, at Finjord 
fra 2—6 mm Størrelse kun undtagelsesvis overskrider 10 pCt. 
og gennemsnitlig ligger mellem 7 og 10 pCt., vil, selv naar 

af de forskellige Lokaliteter, blandt disse ogsaa fra Bevoksninger i Stendal
gaards og Ulvedals Plantager og paa Feldborg Distrikt. Den ved Slæmning 
fundne Mængde af »Støvjord« er i 14 Analyser fra Viborg Distrikt og i 4 fra 
Feldborg Distrikt gennemsnitlig for »Undergrunden« henholdsvis 1.1 pCt. og 
0.5 pCt. Uagtet disse Tal ikke kan sammenstilles med de i dette Arbejde 
meddelte, bl. a. fordi det er usikkert, hvilket Lag i Jordbunden der er be
tegnet som Undergrund — i Almindelighed synes det at være den nederste 
Del af det øvre Forvitringslag — har det dog sin Interesse at anføre, at For
holdet mellem de to Lokaliteters Mængde af Støvjord gaar i samme Retning 
i det nævnte Arbejde som RØRDAMS Analyser. 
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Saltsyren intet har kunnet opløse af disse større Korn, hvad 
man paa den anden Side næppe kan antage, vore Angivelser 
ved Sammenligning med andre næppe være 10 pCt. for lave. 
Med denne Rettelse indeholder dog en Sammenligning den 
Usikkerhed, som de forskellige Analytikeres Arbejdsmaade saa 
let giver Anledning til. 

Med disse Bemærkninger skal meddeles en Sammenstilling 
af Undergrundens Indhold af de fem nævnte Plantenæringsstoffer 
i forskellige s k o v b æ r e n d e S a n d j o r d e r af SCHÜTZE, RAMANN 

og HELBIG, de eneste i den foreliggende Litteratur, med hvilke 
jeg har fundet en Sammenligning mulig. 

SCHÜTZES Undersøgelse1), angiver ikke Indholdet af de i 
fortyndet, kogende Saltsyre opløste Plantenæringsstoffer, men 
for Fosforsyrens Vedkommende den i Finjorden indeholdte 
absolutte Mængde, for Kalk og Magnesia den opløste Mængde 
ved Kogning i »stærk« Saltsyre og for Alkalierne det »ved 
Kogning i Saltsyre opløste«. Jorden var for alle Lokaliteters 
Vedkommende »Alluvialsand«. Med Udeladelse af Jordbunds
analyserne af hans Boniteter I og II viser Analyserne af de 
Jordlag, der nærmest svarer til de i dette Arbejde behandlede, 
følgende Mængder af de vigtigste Plantenæringsstoffer: 

Bonitet 

III 
IV 
V 

Afstand 
fra 

Overfl. 
cm 

94 
99 
45 

Gram Stof til Kilogram Finjord 

PiOb 

0.311 
0.234 
0.252 

CaO 

0.589 
0.206 
0.538 

MgO 

0.714 
0.508 
0.495 

KaO 

0.402 
0.261 
0.246 

Na20 

0.025 
0.029 
0.020 

Arealets Bevoksning 

Fyr 71 Aar. 55 Fod høj. 
» 44 » 33 » » 
» 97 » 68 » > 

Af E. RAMANNS talrige Analyser af Jorder, der er nær be
slægtede med de i dette Arbejde omhandlede, og som er skov
bevoksede, har kun nedenstaaende 42), der ledsages af en om
hyggelig Profilbeskrivelse, egnet sig til Sammenstilling med 
vore. Jorderne er alle morklædte og Overgrunden differentieret 

*) W. SCHÜTZE: Beziehungen zwischen chemischer Zusammensetzung und 
Ertragsfähigkeit des Waldbodens (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen, Bd. I, 1869, 
S. 500 og Bd. III, 1871, S. 367). 

2) E. RAMANN: Der Ortstein u. ähnl. Secundärbild. o. s. v., i Jahrb. d. 
kgl. preuss. géol. Landesanstalt, 1885, Berlin 1886 (RAMANNS Profiler IV, V, 
VIII, IX). 

12* 
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i Blysand og Al; der skelnes mellem den øvre brune Al og 
den nedre lysere Al, som hviler paa gult Forvitringssand. De 
nedenstaaende Tal gælder ligesom vore dette sidste Lag; Tal
lene angiver Stofmængden i Finjorden < 2 mm Kornstørrelse, 
udtrukken ved Kogning i Saltsyre af 1.12 Vægtfylde. Prøverne 
skyldes a) Distr. Glashütte i Holsten, b) samme, c) Distr. Ho-
henbrück i Pommern, d) samme. Endvidere meddeles neden
staaende under e) en af MAX. HELBIG1) udført Analyse af for
vitret broget Sandsten i Distr. Cattenbühl ved Münden i Han
nover; Jordlagene var ligeledes her under Moren differentierede 
i Blysand og Al; Analysen udført paa samme Maade som 
RAMANNS. 

a 
b 
c 
d 

e 

Afstand 

Overfl. 
cm 

70 
70 
95 
27 

un. 65 

Gram Stof i Kilogr. Finjord < 2 m m 

P^ CaO 

0.377 
0.257 
0.113 
0.281 

0.340 

0.368 
0.194 
0.332 
0.254 

0.400 

Mg O 

0.620 
0.280 
0.329 
0.401 

0.465 

K20 

0.324 
0.074 
0.150 
0.085 

0.746 

JVa20 

0.087 
0.033 
0.132 
0.213 

0.792 

Bevoksningens Art m. v. 

200 aar. Bøg (lehmiger Sand). 
God 100 aar. Gran o. Fyr. 
Sluttet Fyr (unt. heller Ortst.). 
80—100 aar. Fyr, Bøg, Eg. 

Gran V. Bon. (LOREY). 

For at kunne sammenligne vore Tal med de foranstaaende 
maa der i vore indføres en Korrektion efter Finjordens Korn
størrelse, idet Tallene for de vigtigste Plantenæringstoffer, an
givne som Procent af Finjorden indtil 6 mm maa omregnes 
for en Kornstørrelse af indtil 2 mm, saaledes at det forud
sættes, at Kornstørrelsen 2—6 mm intet har afgivet til den 
fundne Stofmængde. Denne Forudsætning er, som ovenfor 
anført, vistnok tilnærmelsesvis rigtig for Fosforsyrens Vedkom
mende; men den kan for de her omhandlede Jordarter heller 
ikke medføre følelige Fejl i Angivelsen af Alkaliernes og de 
alkaliske Jordarters Mængde, idet man dog for disse sidste 
Stofgruppers Vedkommende maa antage, at Omregningen har 
ført til Angivelse af Maksimumsværdier. 

Med disse Ændringer kan vi angive det gennemsnitlige 

x) MAX. HELBIG: Ortsteinbild, im Gebiete des Buntsandst. (Zeitschr. f. 
Forst, u. Jagdw. Jahrg. 35, 1903, S. 273). 
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Indhold af de vigtigste Plantenæringsstoffer i de tre Lokaliteter 
for vore Bonitetsklasser saaledes: 

Bon. 

I 
II 
III 

Afstand 
fra Overfl. 

cm 

80—70 
70—60 
80—70 

Gram Stof i Kilogram Finjord < 2 mm 

P»Os 

0.140 
0.190 
0.156 

CaO 

0.14 
0.42 
0.12 

MgO 

0.30 
0.63 
0.30 

K,0 

0.32 
0.39 
0.54 

Na20 

0.17 
0.09 
0.12 

For saa vidt man overhovedet kan drage nogen Slutning 
af Analyseresultaterne fra vort ret uensartede Materiale, sam
menlignet med Analyserne af SCHÜTZES, RAMANNS og HELBIGS 

saa vidt skønnes langt mere ensartede1), maa det anføres, at 
vore undersøgte skovbevoksede Hedejorder indeholder fuldt saa 
meget Magnesia, Kali og Natron som de foran omhandlede 
nordtyske Sandjorder, men almindeligvis mindre Kalk og Fos
forsyre end disse. Kun i 9 af vore 36 Prøver naar Fosforsyre-
mængden mellem 0.2 og 0.3 p m., som af de nævnte Forfattere 
angives for deres Lokaliteter, og kun i 11 af de 36 Prøver 
findes over 0.2 p m. Kalk, som er det mindste Kvantum, der 
anføres i Undergrunden paa Sandjorder med nogenlunde god 
Trævækst. At de undersøgte Jordprøvers Indhold af Kvælstof 
ikke giver nogen Oplysning om den Kvælstofmængde, der i det 
hele paagældende Jordsmon er til Raadighed for Vegetationen, 
er en Selvfølge; vi skal komme tilbage til dette Stof i næste 
Afsnit. 

Naar de erfarneste Kendere af de med vore Hedejorder 
nær beslægtede nordtyske, skovbærende Sandjorder, SCHÜTZE og 
fremfor alle RAMANN, gennem en Række Publikationer af om
fattende Undersøgelser af slige Jorder fastholder, at det for 
dem gælder, at »Jordbundsanalysen er et udmærket Hjælpe-

*) At Analysernes Resultater dog ogsaa kan vække Tvivl om deres An
vendelighed som Boniteringsmiddel for mere ensartet Materiale fremgaar af 
RAMANNS Undersøgelser af en muldet, skovbevokset Sandjord. Paa et For-
søgsareal af 0.3 ha Størrelse aabnedes 3 Profiler, 1 i Midten og 1 ved hver 
Ende af den rektangulære Flade. I disse 3 Profiler fandtes i det 30—40 cm 
under Overfladen beliggende gule Sand følgende Mængder af Fosforsyre, op
løselig i kogende Saltsyre af Vægtfylde 1.12 : 0.76, 0.71, 0.18 p m. (Ueb. Ver-
witter. diluv. Sande, i Jahrb. d. kgl. pr. geol. Landesanst., 1884). 



182 [182] 

middel til Besvarelsen af praktiske og videnskabelige Spørgs-
maal«*) idet »talrige Analyser viser, at for de diluviale Sand
jorder i langt de fleste Tilfælde deres Værd for Skovdyrkning 
afhænger af deres Indhold af Mineralstof»2), saa maa enten 
vore Lokaliteter have egnet sig særlig lidt til Anvendelse af 
Jordbundsanalyser, eller dennes Metode maa endnu ikke være 
bragt i saadanne Former, at den kan anvendes som alminde
ligt Hjælpemiddel, og navnlig ikke, saa at forskellige Under
søgeres Resultater med Nytte kan sammenlignes. Thi Granens 
Vækst i de gamle jydske Hedeplantager, især paa Bon. I skulde 
efter Analysernes Resultater være Udtryk for en langt rigere 
Bund end den, vore Tal angiver, idet man skulde vente et 
Fosforsyre- og Kalkindhold, der var henved dobbelt saa stort 
som det fundne. Naar der ikke desto mindre kan findes god 
Granvækst paa disse fattige Jorder, saa viser det, at i ethvert 
Fald Granen er et nøjsommere Træ m. H. t. Jordbundens Indhold 
af opløseligt Mineralstof, end man efter de hidtil fremkomne 
Undersøgelser har haft Grund til at antage. 

Til Sammenligning med foranstaaende Tal skal vi med
dele nogle Tal fra u b e v o k s e d e a l h o l d i g e H e d e j o r d e r fra 
saa vidt muligt de samme Lag under Alen, som har afgivet 
vort Materiale. 

C. F. A. TUXENS Analyser af Bakkeø- og Flade-Sand3) giver 
til Sammenligning med dette Arbejdes Analyser rimeligvis noget 
for høje Tal, thi dels skriver Prøverne sig fra Laget kun 30 
cm under Overfladen, hvilket efter Erfaringen fra den Loka
litet, fra hvilken Prøverne er tagne (Birkebæk i ringe Afstand 
fra de foran meddelte Prøver fra Holt Plantage) maa falde i 
den nedre, lysere Al, og derfor give noget højere Tal end Laget 
ved 60—70 cm Dybde, dels har den Finjord, der er benyttet 
til Bestemmelsen, en Kornstørrelse, mindre end 1 mm. Ikke 
desto mindre vil det være lærerigt at betragte disse Tal. 

Det vil af disse Tal, der hver er udledede ved Blanding 
af 3 Jordprøver, ses, at de, dersom de ikke er meget for gun
stige, for Bakkeøbundens Vedkommende falder nær sammen 
med de tyske Analyser af Jorder, der bærer ordentlig Skov, 

*) E. RAMANN: Bodenkunde, 1905. S. 204. 
2) Samme, Waldstreu, 1890, S. 50. 
3) G. F. A. TUXEN: Nogle Analyser af jydske Hedejorder (Tidsskr. f. 

Skovbr. Bd. I, 1876, S. 284, 285). 
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Lokalitet 

Bakkeø 
Flade 

Gram Stof i Kilogram Finjord < 1 mm 

P,0S 

0.31 
0.08 

CaO 

0.39 
0.06 

MgO 

0.40 
0.02 

K20 

0.84 
0.12 

Na20 

0.21 
0.04 

men tillige at der paa HedeQaderne findes Strøg, der er langt 
mere næringsfattige end Jordbunden i de Arealer, hvor vore tre 
Bonitetsklasser er udtagne, og som dog formodentlig vil vise 
sig for fattige til at kunne ernære en Trævækst. Sammenlig
nede med de af RØRDAM foran angivne Analyser af Bakkeø
bund fra en ganske nærliggende Lokalitet er dog TUXENS Tal 
for Bakkeø meget høje. 

Endelig skal anføres til Sammenligning TUXENS Analyser 
fra Vesterhavsklitternes Sand i 4 Fods Dybde. Her fandtes 
Gram Stof i Kilogram Sand, opløseligt i Saltsyre: 

Fosfors. Kalk Magnesia Kali 
Tvorup K l i t . . . . 0.04 0.13 0.16 0.07 
Bordrup » . . . . 0.01 0.12 0.04 0.08 

I enkelte af vore Profiler er Mængden af Fosforsyre og 
Kalk lige saa ringe som i Klitsandet; men det maa erindres, 
at dette repræsenterer et langt yngre Forvitringsstadium end 
Hedernes nedre gule Forvitringsbund. 

Som Eksempler paa fremmede Forskeres Analyser af Un
dergrunden under det alholdige Hedesand skal vi endelig med
dele følgende af RAMANNS Undersøgelser uddragne Ta l 1 ) : 

a 
b 
c 
d 
e 

Afstand 
fra 

Overfl. 
cm 

C. 60 
» 80 
» 80 
» 70 
» 50 

Gram Stof i Kilogram Finjord <C 2 mm 

P%<h 

0.404 
0.389 
0.134 
0.236 
0.194 

CaO 

0.284 
0.176 
0.146 
0.272 
0.164 

MgO 

0.086 
0.185 
0.242 
0.524 
0.254 

K2 O 

0.235 
0.138 
0.108 
0.115 
0.195 

Na20 

0.255 
0.207 
0.096 
0.207 
0.176 

Lokalitet 

Luneborg Hede 
Sammesteds 
Lauenbrück i Hannover 
Iloheide i Holsten 
Weisswasser i Böhmen 

x) Ortstein u. ähnl. Secundärbildungen, 1. e. 
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Nogen Væsensforskel paa disse Jorders Indhold af mine
ralsk Plantenæring og de S. 180 anførte skovbevoksede Sand
jorders Indhold synes ikke at være til Stede; begge er, som 
det vil ses gennemsnitlig rigere paa Fosforsyre og Kalk, men 
fattigere paa Magnesia og Kali end Undergrunden under vore 
tre Boniteter af Granbevoksninger i Hederne. 

En Sammenligning mellem Hedejordernes Undergrund og 
de tilsvarende Lag i Jorden, der er anvendte til Agerbrug, lader 
sig vanskeligt anstille, da der for disse næppe foreligger sær
lige Undersøgelser fra de paagældende Lag i en diluvial Bund, 
der kan sammenstilles med den her omhandlede. Undersøgel
serne gælder almindeligvis hele Overlaget indtil c. 60 cm Dybde. 
Det skal derfor her kun anføres, at WESTERMANNS1) Analyser 
af dyrkede Sandjorder (afslæmmeligt »Ler« ikke over 6 pCt.) 
viser en Fosforsyremængde af 0.30 p m. (vestjydske Sandjorder) 
og 0.52 p m. (østjydske Sandjorder). WEIBULL 2 ) har gennem
snitlig for 12 Prøver fra »Ren Sandjord« i Skaane 0.88 p m., 
svingende mellem 0.3 og 2.0 p m., og WOHLTMANN

 3) angiver for 
tyske Jorder som »sehr arm« en Fosforsyremængde, opløselig 
i hed Saltsyre, af 0.5—0.8 p m., som »beschränkt ackerbau
fähig« en Fosforsyremængde mindre end 0.5 p m., alt som det 
vil ses langt højere Tal end vore Gennemsnitsstørrelser. Det 
tilsvarende gælder for Kalkmængden, som WESTERMANN i de 
samme Jorder har fundet svingende mellem 0.7 (Minimum fra 
østjydske Sandjorder 0.2 p m.) og 1.87 p m. 

Ved Undersøgelse af Forholdet mellem Jordbundens Rig
dom paa mineralsk Plantenæring og Granens Vækst vil det 
være af Interesse at oplyse, om det ikke skulde være muligt i 
Granbevoksningernes Ungdom at finde den Forbindelse mellem 
de to nævnte Forhold, som vi forgæves har søgt i de gamle 
Bevoksninger. 

Det fremgaar af Meddelelsen i Afsn. III angaaende de 
gamle Statsplantagers Historie, at Grankulturerne i en vis Pe
riode af deres Udvikling har frembudt et paafaldende Billede 

') T. WESTERMANN: Undersøgelser over Typer af danske Jorder, Kbhn. 
1902, S. 27. 

2) MATS WEIBÜLL: Undersökning af skånska jordar ter (Kgl. Landbruks-
Akademiens Handlingar och Tidskrift, 1907, Stockholm, S. 127). 

3) E. RAMANN: Bodenkunde, 1905, S. 205. 
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af Uregelmæssighed, som de nu gamle Bevoksninger ikke læn
gere har; medens Granerne paa store Strækninger endnu stod 
blege og toptørre og ikke naaede synderligt op over Lyngen, 
viste hist og her større eller mindre Holme en god Farve og 
ragede højt op over Omgivelserne (S. 61, 64). Kunde dette ikke 
tyde paa, at der i den magre Hede fandtes Øer, som er rigere 
paa mineralsk Næring end den øvrige Jordbund, og at denne 
større, pletvis forekommende Rigdom viste sig i de unge Træers 
Vækst? For det hele Spørgsmaal om Granens Forhold til 
Hedebundens Næringsværdi synes det at være af Betydning at 
vinde nærmere Forstaaelse äf dette Fænomen. 

I de moderne Grankulturer i Hederne med den stærke og 
vedholdende Jordbundsbearbejdning finder man ikke disse 
Uregelmæssigheder i de unge Bevoksninger synderlig iøjnefal
dende; men der er dog Steder, hvor Bearbejdningen ikke har 
været stort mere indgribende end i de gamle Statsplantager, 
og hvor Fænomenet fremtræder med hele sin overraskende Ka
rakter; Kulturen naar efter 20—30 Aars Forløb endnu næppe 
op over Lyngen, Toptørhed og gule Naale er almindeligt fore
kommende, indtil man søger at raade Bod herpaa ved Ind-
plantning af Bjærgfyr; men i denne stagnerende Kultur fore
kommer frodige Holme af Graner, som aldrig har været 
standsede i Væksten, som nu har en Højde af 5—6 m eller 
mere. Til Opklaring af dette Fænomen har vi underkastet 
en saadan Lokalitet en nærmere Undersøgelse. 

I den S. 131 omhandlede Del af Holt Plantage er de 7 
Jordbundsprofiler valgte med denne Undersøgelse for Øje saa-
ledes, at tre er beliggende i saadanne Holme, to umiddelbart 
uden for de to sydligste Holme og to i nogen Afstand fra den 
nordligste. Kulturens Historie er i Korthed følgende (se S. 131). 
Et Areal af 8 Tdr. Ld. Størrelse »gravepløjedes« med Under-
grundspløjning efter Hedeselskabets Anvisning1) i 1878, tilplan
tedes i 1880 med 4200 Planter pr. Td. Ld. i de gravepløjede 
Render. Granernes Udvikling var straks god; i 1885 noteredes 
Højdevæksten standset, gule Naale, og Tilbagegangen gik nu 
rask for sig paa sædvanlig Maade undtagen i nogle Holme, 
hvor ingen Standsning i Væksten var at spore. I 1890 ind-

J) E. DALGAS: Om Plantning i Jylland, navnlig i dets Hedeegne (Tidsskr. 
f. Skovbr. Bd. II, 1877, S. 285). 
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plantedes Bjærgfyr undtagen i de nævnte Holme, der nu var 
sluttede over Bunden, saa at der ikke var Plads til nogen 
Bjærgfyr. I 1908 er Granerne næsten overalt under Bjærg-
fyrrens Indflydelse atter blevne grønne og skyder nye gode 
Topskud, men havde dog almindeligvis ikke naaet mere end 
V2—

8/s ni Højde, medens Hovedbestandstræerne i den bedste 
Holm, af hvilken her gives et fotografisk Billede Fig. 20, havde 
en Middelhøjde af 6—7 m. 

Analyserne af Undergrunden i disse tre Sæt Parallelprofiler, 
der er udførligt beskrevne S. 132—135, viser følgende, allerede 
S. 167 anførte Tal (Gram Stof i Kilogram Finjord): 

Lo
be-
Nr. 

42 
44 
46 

Granerne vokser u. Standsning 

P»Ot 

0.175 
0.376 
0.118 

CaO 

0.066 
0.043 
0.043 

Mg O 

0.161 
0.253 
0.220 

K30 

0.219 
0.283 
0.391 

Na^O 

0.087 
0.050 
Spor. 

Lø
be-
Nr. 

43 
45 
37 
38 

Granerne standser i Væksten 

P*Ot 

0.159 
0.175 
0.110 
0.040 

CaO 

0.098 
0.055 
0.040 
0.030 

MgO 

0.338 
0.173 
0.020 
0.150 

K^O 

0.275 
0.593 
0.140 
0.430 

Na^O 

0.014 
0.277 
0.130 
0.180 

Ser man bort fra Analysen af Profil 38, der ikke med 
Sikkerhed kan sammenstilles med de andre1), maa man af disse 
Tal slutte, at der ingen Forbindelse er mellem Granernes raske 
Udvikling og Undergrundens Indhold af i Saltsyre opløselig 
Plantenæring. I den bedste af disse Holme er der vel i 0.4 
—0.6 m Dybde fundet en ualmindelig stor Mængde Fosforsyre 
(Prof. 44); men i Profil 42, hvor Granerne ikke har vist Stands
ning i Væksten, er Jordbunden ikke rigere end i Profil 45, 
over hvilken Granerne endnu ved Prøvens Udtagelse stod med 
tørre Toppe og faa gule Naale. Til en saa paafaldende For
skel i Kulturernes Udvikling, som den foran skildrede, findes 
øjensynlig ingen Forklaring i Undergrundens Rigdom paa 

') Denne Profil i den paa Finjord under 0.1 mm Kornstørrelse ualminde
lig rige Jord var ikke ganske frisk aabnet. Den var dannet i Kanten af en 
gammel Grøft, i hvilken det humussyrerige Vand fra Overfladen har sivet ned, 
saa at de ved Grøftens Vægge nærmest lejrede Jordlag var graaligt farvede 
og saaledes delvis havde faaet Karakter af Blysand, hvilket muligvis er Grun
den til den fundne ringe Mængde af Fosforsyre. 



Fig. 20. Omtrent 30 aarig Gfankultur i Holt Plantage. I Midten af Billedet et Parti, i hvilket Væksten aldrig 
har været standset, og som derfor er sluttet, ublandet Gran; for øvrigt Grankultur, der efter lang Vækst

standsning ved Indplantning af Bjærgfyr er begyndt at komme i Vækst og har dannet nye Topskud. 
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Plantenæring. Aarsagen til Granernes forskellige Udvikling 
maa derfor søges andensteds, navnlig i Overgrundens Beskaf
fenhed, hvortil vi skal komme tilbage i Afsn. VIII. 

Et Spørgsmaal, som staar i nær Forbindelse med de i det 
foregaaende omhandlede Forhold, er Spørgsmaalet om Betyd
ningen af den fattige Hedebunds gradvise og stadig fremad
skridende Udvadskning af plantenærende Mineralstoffer, et For
hold som GRAEBNER tillægger en gennemgribende Betydning, 
og som er Hovedargumentet for hans Anskuelse om Hedekul
turens lidet lyse Fremtid1). 

At Jordbundens øverste Lag i Hederne har været Genstand 
for Udvadskning under Indflydelse af Morlagets Humussyrer, 
har allerede for længst været bekendt2); men i hvilken Grad 
denne Udvadskning ogsaa strækker sig til Bundens dybere lig
gende Forvitringlag, i hvilke Trærødderne paa Heden vitterligt 
ogsaa trænger ned (Se Afsn. VIII), og som har været Genstand 
for denne Undersøgelse, derom synes der ikke at foreligge di
rekte Undersøgelser; hvad Forf. har kunnet finde derom i Lit
teraturen, tyder imidlertid bestemt paa, at en saadan Udvadsk
ning ikke er paavist. RAMANN meddeler en Række Analyser 
over det absolutte Indhold af de vigtigste Stoffer i Sandjordernes 
nedre Forvitringslag og i det underliggende uforvitrede hvide 
Sand paa muldede Lokaliteter. Alle de foreliggende fem omfat
tende Analyser viser3), at det nedre Forvitringslag ikke er 
fattigere end den uforvitrede Bund, men indeholder flere i 
Saltsyre opløselige Stoffer end denne; ja den er hist og her 
for visse Stoffer lidt rigere end det uforvitrede Sand ved Op
hobning af Stof fra Overfladen. Anderledes synes det heller 
ikke at forholde sig under Blysands- og Aldannelse, hvorom 
der foreligger nogle Undersøgelser af RAMANN4). Vi maa derfor 

') Se især 1. c. S. 11 og S. 50—68. Udførligere og skarpere fremstillet i 
samme Forfatters botaniske Arbejde, Die Heide Norddeutschlands und die 
sich anschliessende Formationen in biologischer Betrachtung, især Kap. 3 
(A. ENGLER U. O. DRUDE, Vegetation d. Erde, V, Leipzig, 1901). 

2) Se TUXENS og MÜLLERS Arbejder i Tidsskr. f. Skovbr. Bd. I, III og VII, 
hvis Resultater senere er bekræftede ved talrige fremmede Undersøgelser. 

3) RAMANN: Ueb. d. Verwitterung diluvialer Sande 1. c. 1884; se ogsaa die 
Waldstreu, 1890, S. 25 samt RAMANN: Die Einwirkung der Streuabnahme auf 
Sandboden (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1883, S. 636). 

4) RAMANN: Der Ortstein u. ähnl. Secundärbildungen 1. c. 1885, S. 36. 
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slutte os til de Modsigelser imod GRAEBNERS Opfattelse af Ud-
vadskningens Farer for Hedernes og Hedekulturernes Fremtid, 
som er fremkomne især fra A. MÖLLER ') og F. ERDMANN

 2), 
naar der er Tale om Træer, der enten ved Kulturforanstalt
ninger eller ved Hedebundens Beskaffenhed formaar at søge 
Ernæring fra dybere Jordlag end den af Hededannelsen om
formede øverste Jordskorpe, almindeligvis af 20—30 cm Mæg
tighed. At der finder en Udvadskning af Hedejorderne Sted, 
kan naturligvis ikke bestrides, det lærer Analyserne af det fra 
Hedeegnene bortflydende Vand og talrige Undersøgelser af mange 
forskellige Jordarter, og at en paa Plantenæringsstoffer rigere 
Bund giver frodigere Trævækst, naar alt andet for øvrigt er 
lige, er ikke mindre ubestrideligt. Men vore Analyser synes 
at vise, at disse Forhold næppe kan være overvejende bestem
mende for Skovvæksten paa Hedernes Sandjorder. 

I Forbindelse med Spørgsmaalet om Udvadskningens Ind
flydelse paa Hedejordernes Frugtbarhed maa [endnu omtales et 
Forhold af Betydning. 

Vore Undersøgelser har ikke omfattet Jorderne i de store 
Hedesletter i større Afstand fra deres Dannelsescentra, hvor 
man muligvis vil finde den Ensartethed i Jordens Beskaffenhed, 
som omtales i de foran berørte tyske Undersøgelser, men som 
ganske mangler i de Dele af de jydske Bakkeøer, som vi har 
stiftet Bekendtskab med, og i de af os undersøgte Randdan
nelser i Sletterne. Men foruden de Forskelligheder, som vore 
Profiler viser m. H. t. Jordsmonnets Materiale og Aflejringsforhold, 
har den store Masse Profiler, som Forf. har haft Lejlighed til 
at undersøge, aabnet Blikket for en anden Art Forskelligheder 
i Jordbunden, som især skyldes Overfladens Konfiguration. 

Medens den øvre, mørke til sortbrune eller dybt sorte Al 
danner et mere eller mindre fast, men for øvrigt ikke meget 
varierende Lag af ringe Mægtighed umiddelbart under Bly
sandet, er den underliggende, lysere Al, af hvis Beskaffenhed 
man ikke ret faar Forstaaelse uden i mindst meterdybe Ud
gravninger, ofte langt mægtigere og af overordentlig vekslende 
Beskaffenhed paa korte Afstande. 

*) Recension i Allgem. Forst- u. Jagdzeitung, Bd. 34, 1902. S. 686—690. 
2) Die nordwestdeutsche Heide, Berlin, 1907. 



190 [190] 

RAMANN har vistnok førstx) henledet Opmærksomheden paa 
den særlige Karakter, som udmærker denne Del af Aldannelsen, 
og navnlig fremhævet dens Haardhed og større Modstand mod 
Forvitring, hvorved den bereder Hededyrkningen store Vanske
ligheder. Den forekommer ifølge denne Forfatter især i fugtig 
Hede i Jylland, Slesvig og Holsten, men »lykkeligvis« langtfra 
saa udbredt i sydligere Egne2). 

Tilsammen indtager disse to Dele af Alen den Del af Jords
monnets øvre Forvitringszone, som er stærkere farvet af Hu
mussyrer ogsaa i den alfri Bund, og som i Forf. »Studier over 
Skovjord« II, 1884, er afbildet paa Tab. I, Fig. 2—5. I Over
fladen af denne Zone er den øvre mørke, ofte lidet faste egent
lige Al aflejret, den almindeligvis stærkt farvede Humusal og — 
hvor den forekommer — den derover lejrede tørveagtige Al; 
men den øvrige, større Del af Laget er, i ethvert Fald i Jyl
land, ikke saa almindeligt omdannet til den tætte og faste 
lysere nedre Al3), som man maa slutte af RAMANNS Meddelelse, 
og den forekommer ikke alene paa fugtige Steder, men ogsaa 
pletvis paa Hedernes højere Partier; meget ofte er dog denne 
Del af Bunden ikke haard og fast, men lader sig lige saa let 
gennemgrave med Spaden som det underliggende gule Sand, 
det nedre Forvitringslag, fra hvilket vore Analyser hidrører. I 
vore Prøveflader er den nedre faste Al især fundet i nogen
lunde typisk Form i Jorden paa Bon. II. (Prfl. I, Prof. 1, 2, 3, 
Prfl. II, Prof. 2, 3, Prfl. III, Prof. 2) og paa Bon. III (Prfl. III, 
Prof. 1, 3, Prfl. IV, Prof. 3) samt i Holt Plantage Prof. 2, 4, 6. 
Hvor den nedre Al forekommer, lægger den, som RAMANN frem
hæver, Jordbundsbearbejdningen og Trærøddernes Nedtrængen 
alvorlige Hindringer i Vejen. 

Disse betydelige Forskelligheder i Alens Udstrækning og 
Beskaffenhed kan næppe have anden Oprindelse end Uensartet
heden fra Sted til Sted i Vandbevægelsen fra Overfladen ned 
mod Jordens dybere liggende Lag, og i de bakkede Heder maa 

*) E. RAMANN: Ueber Bildung u. Kultur des Ortsteins (Zeitschr. f. Forst-
u. Jagdw. 1886, S. 4). 

2) Samme: Bodenkunde, 1905, S. 167. 
s) I HAUCH O. OPPERMANN: Haandb. i Skovbr. ses den nedre Al tydeligst 

paa Fig. 18 (S. 31) og Fig. 22 (S. 38). Paa dette Værks Side 30 benævnes 
Laget »Bødjord«, hvilken Betegnelse dog bør forbeholdes de løsere og mere 
jordagtige Former af den øvre Al (jfr. HAUCH O. OPPERMANN, 1. c. S. 34). 
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denne Uensartethed være meget stor. I Silkeborgegnens stærkt 
bakkede Hedeegne træffer man almindeligt ved Bakkernes Fod 
eller paa den nederste Del af deres Skraaninger mægtige Bly
sand slag og svære, meget haarde Allag, medens Bakkernes 
Kroner og Plateauerne, skønt morklædte, er næsten uden Al, 
hvilket kun kan skyldes Vandbevægelsen. I disse meget unge 
Heder mellem Bøgeskove og Skovrester er det sandsynligvis 
Bøgemoren i højere Grad end den efterfølgende Lyngmor, der 
har leveret Humussyrer til Overlagets Udvadskning og Alens 
Dannelse. Men i de langt ældre Heder paa Bakkeøerne og 
Hedesletterne kan noget ganske tilsvarende iagttages. Selv i 
flade Heder kan en næsten umærkelig Sænkning i Terrainet 
efter en heftig Regn samle Vandet til hele Søer med nogle faa 
Tommers Vandstand over Moren, medens der i Omkredsen af 
disse Pletter intet Vand staar mellem Lyngen. Ved Udgrav
ning af saadanne Pletter fandtes tykkere Blysandslag og en 
meget mægtigere og haardere Al end i det omgivende Areal; 
navnlig naaede den nedre, lysere Al her langt dybere, og den 
var tættere og haardere end Omgivelsernes. 

Naar der altsaa er Tale saavel om Hedejordens Udvadsk
ning for Næringsstoffer som om dens Tilgængelighed for Træ
rødder, maa man regne med større Forskelligheder, end man 
almindeligt antager efter en mindre indgaaende Undersøgelse. 
Men man maa tillige erindre, at det ikke alene er det Kvan
tum af humussyreholdigt Vand, der i Aarets Løb trænger ned 
i Bunden, som er forskelligt fra Sted til Sted, men ogsaa 
L æ n g d e n af d e t T i d s r u m , i hvilket Jordsmonnet har været 
udsat for denne Paavirkning, og den Langsomhed, med hvilken 
Humusstoffernes endelige Omsætning til Kulsyre foregaar. Saa 
vidt de gjorte Iagttagelser rækker, maa man slutte, at den 
nedre lyse Al, der først ret erkendes paa dybere Profiler, naar 
Terrainet ikke er stærkt kuperet, er mere udbredt paa de gamle 
Heder paa Bakkeøerne end i de yngre Heder i den sidste Isbe-
lægnings store Morænedannelser i Midtjylland. 

Efter den nedre faste Als uregelmæssige Optræden og, i det 
mindste paa Bakkeøerne, ofte ringe horisontale Udstrækning 
vil den vel i Almindelighed næppe lægge Trærødderne alvor
lige Hindringer i Vejen i de ældre Bevoksninger, hvis Rødder 
vi ogsaa overalt har set søge ned gennem dens Aabninger til 
det nedre Forvitringslag. Men det er vel muligt, at dens Fore-
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komst ikke er ganske uden Skyld i de unge Kulturers Uregel
mæssighed, og hvor den naar en større Mægtighed, vil den 
næppe kunne brydes af de ved Hededyrkningen anvendte Kul
turredskaber1). I Hedesletterne er dette Lags Horisontalud
bredelse vistnok større end paa Bakkeøerne og dets Forekomst 
derfor farligere for Trækulturen; men herom foreligger næppe 
tilstrækkelig Oplysning. 

VIII. Bidrag til Hedebundens Biologi. 

Den for Grankulturen i Hedebunden ejendommelige og i 
økonomisk Henseende meget betydningsfulde lange Stillestaaen 
i Udviklingen af de unge Kulturer, forbunden med Bortdøen 
af Træernes øvre Del, som er skildret i Afsnit III, og som 
næsten overalt indtræder faa Aar efter Kulturernes Anlæg, er 
den Kalamitet, som al moderne Skovdyrkning i Heden har 
gaaet ud paa at bekæmpe. Mange forskellige Midler er blevne 
anvendte, og af disse har ingen vist sig virksommere end 
nogle Aars Dyrkning af Landbrugsplanter paa Jorden inden 
Plantningens Udførelse samt Grankulturens Blanding med Bjærg-
fyr. Paa en naturvidenskabelig Forstaaelse af dette Fænomen 
og paa Evnen til at anvende saadan Erkendelse beror først og 
fremmest Grandyrkningens Fremtid i de vestjydske Heder. 

Jordskorpens sammenbindende Organismer. Den første syn
lige Forandring, der foregaar med den bearbejdede Bund, sam
tidig med at Granerne bliver gule og standser i Væksten, er 
den, at Jordens øverste Lag i c. 1 cm Tykkelse bliver skorpet 
og tæt. At forskellige lavere Planter har deres Andel i denne 
Skorpedannelse, er allerede for længst Hedeskovbrugerne be
kendt 2 ) ; men en Undersøgelse af Forholdet mellem denne for 
det blotte Øje knap synlige Vegetation og Granernes Vækststands
ning er næppe udført. Det forsøgtes derfor til nogen Orien
tering i dette Spørgsmaal at foretage en Bestemmelse af de 
optrædende lavere Planter i Grankulturer af forskellig Alder 
og Beskaffenhed. 

*) Se herom f. Eks. HAUCH O. OPPERMANN: Haandb. S. 408—416, der 
giver en klar og fyldig Fremstilling af herhen hørende Forhold. 

2) Se ogsaa GRAEBNEH: Die Heide o. s. v., 1901, S. 88 ff. 
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I September 1908 sendte HELMS efter Anmodning fem 
c. 400 Kubikcentimeter store Jordprøver af denne Art til Be
handling. Lokaliteterne beskrives saaledes (Feldborg Distrikt): 

1) Afd. 46, plantet 1901, Reolpløjning med hannoveransk 
Plov, Granerne gule, Væksten standset. 

2) Afd. 84, plantet 1906, Arealet havde i 3 Aar baaret Ager
brugsplanter; Granerne i særdeles frodig Vækst. 

3) Afd. 89, plantet 1906, Undergrundspløjning; Granerne 
begyndt at blive gule. 

4) Afd. 84, plantet 1905, Reolpløjning med SACKS Reolplov; 
Granerne begyndt at blive gule. 

5) Afd. 55, plantet 1898, Reolpløjning; Planterne har været 
gule, men er nu i Færd med at komme til Vækst igen. 

Dette Materiale undersøgtes hurtigst muligt efter Modtagel
sen og afgaves derefter til Algologen Mag. EINAR LARSEN til 

Undersøgelse. Resultatet af disse to Undersøgelser stemmede 
meget nær overens og gengives her i sammentrængt Fo rm; 
Algerne er bestemte af Hr. LARSEN. 

I alle Prøverne fandtes det lille Mos Polytrichum pilosum, 
som først ses paa Hedebunden naar den er nøgen, men Over
fladen begynder at bindes sammen; for øvrigt erkendtes under 
Mikroskopet som sammenbindende Elementer følgende: 

1) Tæt Filt af Mosrhizoider, Mycel især Mycel med Øsken
celler, af Alger en Traadalge Ulothrix sp. (flaccidus?) og en en
cellet Alge, Gloeocystis vesiculosa Næg. 

2) Mosrhizoider, Mosprotonema, mindre Svampemycel, 
Ulothrix sp. (flaccidus?). 

3) Mosrhizoider, Mosprotonema, meget Svampemycel, især 
glasklart Mycel uden Øskenceller, Ulothrix (flaccidus?). 

4) Meget tæt Væv af Mosrhizoider og Svampemycel, især 
saadant med Øskenceller. 

5) Mosrhizoider, Mosprotonema samt Svampemycel, alt i 
store Masser, men især en overordentlig massevis Optræden af 
Ulothrix-Traade, som i den Grad opfylder Jorden, at deres Masse 
langt overgaar den i de andre Prøver. 

Af disse Optegnelser synes det vel værd at henlede Op
mærksomheden paa, at den Jord, der havde baaret Agerbrugs
planter, rummede mindst Svampemycel, og at den 10 Aar gamle 
Grankultur, der var i Færd med at komme i Vækst igen, ud
mærkede sig ved en overordentlig rig Algevegetation. 

Det forstlige Forsøgsvæsen, III. 8. Febr. 1910. 13 
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Denne sidste Iagttagelse kunde tyde paa en Aarsagsforbin-
delse mellem Algevegetationens Udvikling og de unge Graners 
Antagelse af en kraftig grøn Farve og dermed følgende fornyet 
Udvikling ved forøget Kvælstofernæring, da FRANK samt SCHLOE-

SING og LAURENT har paavist1), at der optages frit Kvælstof af 
en algebevokset Jord. Undersøgelsen gentoges derfor i samme 
Afdeling i Feldborg Plantage i 1909. I August udtoges 3 Jord
prøver under forskellige Belysningsforhold, men for øvrigt paa 
ganske ensartede Lokaliteter. Den ene af disse viste den samme 
massevise Optræden af Ulothrix-Traade som Prøverne fra for
rige Aar; enhver lille Jordpartikel i Overfladen var struttende 
fuld af disse Algetraade. I den anden af Prøverne optraadte 
Algen meget sparsommere og i en tredje, der var udtaget i tæt 
Skygge under en ung, frodig Grans overdækkende Grene, mang
lede Ulothrix ganske, hvilket naturligt forklares af Mangel paa 
Lys, der er nødvendigt for Udviklingen af en frodig Algevege
tation. Hvor vidt denne ved de den ledsagende Bakterier spiller 
en Rolle ved de unge Graners Kvælstofernæring i Hedekulturerne, 
naar Planterne efter længere Tids øjensynlig Kvælstof hunger atter 
grønnes og kommer i Vækst, fortjener herefter formentlig nær
mere Undersøgelse. 

I Birkebæk Plantages Gødningsforsøg, som er omtalte af 
Forf. i Supplementhefte til Tidsskrift for Skovbrug 1903 og af 
FR. W E I S i Det forstlige Forsøgsvæsen Bd. II, S. 278 o. flg., 
findes ensartet gødede Parceller, beplantede dels med Gran, 
dels med Gran og Bjærgfyr; i de første er Granerne gule og 
uden Topskud, i de sidste friske og i god Vækst. I Prøver 
fra disse to Lokaliteter undersøgtes de Organismer, som fandtes 
i Jordskorpen. 

I den rene Granplantning var Jorden noget, men ikke 
stærkt skorpet; de sammenvævende Elementer bestod ligesom 
i Prøverne fra Feldborgdistrikt af Mosrhizoider, Mosprotonema, 
Svampemycel med og uden Øskenceller og en mindre udbredt 
Algevegetation af en anden Form end de foran nævnte, meget 
lange, enkeltvis optrædende grønne Algetraade. Men desuden 
sammenvævedes Jorden her af den ret udbredt forekommende 
Hieracium pilosella, hvis meget lange og fine Rodhaar, næppe 

' ) HARALD R. CHRISTENSEN : Om Binding af Luftens frie Kvælstof, i Tids-
skr. f. Landbrugets Planteavl, Bd. 16, 1909, S. 326. 
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synderlig tykkere end en Del af det sammesteds voksende 
Svampemycel, synes at spille samme Rolle her som Mycelet 
for Jordskorpens Binding. 

I den unge Kultur af blandet Gran og Bjærgfyr, som i 
1908 omtrent havde naaet Mandshøjde, var Bunden dækket af 
et Lag af Bjærgfyrrenaale, 1—2 cm tykt og kun lidet sammen
hængende, idet de løst forbundne organiske Affaldsrester var 
sammenvævede af Svampemycel, blandt hvilket bemærkedes et 
groft brunt Mycel, der ganske lignede det af E. ROSTRUP fra 
Bøgemoren beskrevne Cladosporium humifaciens, udmærket ved 
Øskenceller. Jorden under dette Naalelag var uden egentlig 
Skorpedannelse; Mos saa lidt som Mosprotonema eller Alger 
fandtes, men kun det fine klare Mycel med Øskenceller, som 
saa almindeligt forekommer overalt i Hederne sammen med og 
paa Granrødderne. Desuden fandtes, dog ikke synderlig ud
bredt, et tykt brunt Mycel med kornet Overflade, lig det som 
af E. ROSTRUP i sin Tid bestemtes som Sorocgbe Resinæ Fr. 

Jordskorpens Beskaffenhed og dens organiske Liv udvikler 
sig derfor hurtigt paa forskellig Maade, hvor Granerne er blan
dede med Bjærgfyr eller plantede uden dette Træ, hvilket sand
synligvis ikke er uden Indflydelse paa den forskellige Udvik
ling af Kulturerne. 

Trærøddernes Forhold. I alle Prøvefladernes Jordbund 
iagttoges det, at Granernes Rødder strakte sig ned i Undergrun
den, ikke alene i det Lag, fra hvilket 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, ja endog 
Dele af Profiler. Meget almindeligt findes Rødder mellem 60 
og 100 cm fra Overfladen, vel oftest ikke rigt forgrenede, men 
dog udrustede med mange og fine Sugerødder. Hvor Jord
bunden er mindre fast og tæt lejret og fortrinsvis bestaar af 
Sand, fandtes stundom i det 1.3 m dybe Hul endnu næsten 
fingertykke Granrødder, overskaarne i Hullets Bund, hvilket 
tydede 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 mineralske 
Jord, viser dog den almindelige Forekomst af Rødder i saa 
stor Dybde, som foran anført, at den Del af Jordsmonnet, som 

13* 
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bidrager til den ældre Granskovs Ernæring, er langt større, 
vistnok almindeligt mindst 1 m mægtigt, stundom dobbelt saa 
meget, samt at den Del af Jordsmonnet, hvorfra Prøverne til 
Analyserne er tagne, i ethvert Fald for den ældre Skovs Ved
kommende, deltager i Bevoksningens Ernæring, Dette strider 
ganske imod GRAEBNERS Antagelse, idet han anfører, at Træ
rødderne i Hedejorden næsten helt er indskrænkede til de øverste 
30 cm1), hvilket for øvrigt ogsaa modsiges af F. ERDMANN2). 

En kendelig Indflydelse paa Røddernes Forgrening udøver 
dog Aldannelsen; thi i de eneste to Profiler, i hvilke kun en 
svag og tynd Rødjordsdannelse fandtes, nemlig Bon. I, Prøvefl. 
4, Afd. 14 i Stendalgaards Plantage og Profil III i Holt Plan
tage, fandtes det 23—25 cm mægtige Lag, der under Rødjords-
striben repræsenterer det nedre lysere Allag eller dets Plads i 
de andre Profiler, saa stærkt gennemvævet med Trærødder 
som ingensteds i de andre Profiler, alene med Undtagelse af 
Profilen i gammel Agermark i Høgildgaards Plantage (S. 132). 

Med Rødderne følger det paa Rodbarkens Overflade voks
ende fine Svampemycel ned i Jorden til Undergrunden; det er 
overalt fundet paa de fra det nedre Forvitringslag undersøgte 
Rødder. Af betydelig Interesse var det derfor at undersøge, 
om der i disse dybe Lag ogsaa finder Mykorrhizadannelse 
Sted, saa meget mere som GRAEBNER benægter dette, idet han 
anfører3), at »den nøje Undersøgelse har vist, at Rødderne un
der Alen ingen eller næsten ingen Mykorrhizer 'besidder, og 
altsaa er uvirksomme (untätig)«. Dette Billede af Hedebun
dens biologiske Forhold er ikke bestyrket ved de udførte Un
dersøgelser. 

Paa alle de tre her omhandlede Lokaliteter saavel som i 
Holt Plantage er der undersøgt Trærødder fra det undersøgte 
Jordbundslag, og overalt har de været forsynede med Mykor
rhizer. Af de under Arbejdet nedskrevne Optegnelser gengives 
her følgende til Oplysning om dette for Træernes Trivsel mu
ligvis betydningsfulde Forhold: 

»I Stendalgaard Afd. 31 Hul 1 fandtes Granrødder dybt i 
Jorden. De viser en meget langsom Vækst og en sparsom 
Forgrening, men Smaarødderne er utvivlsomme Mykorrhizer 

') GRAEBNER 1. c. S. 56. 
2) F. ERDMANN: Die norddeutsche Heide, Berlin, 1907, S. 44. 
3) GRAEBNER 1. c. S. 239. 



[197] 197 

med en ikke tyk Svampeskede. Hele Rodtrævlen er fulgt af 
og omgivet med et tæt, forgrenet Væv af fine, klare Svampe
hyfer med Tværvægge. Hyferne omspinder tæt de enkelte 
Sandkorn og sammenspinder dem med de fine Rødder. De 
tykke, brune Cladosporium-Hyfer, som er saa almindelige paa 
Rødderne i Morlaget, blev ikke fundne i de dybere Lag, der 
indeholder Rødder, men kun de fine farveløse Hyfer, dels med, 
dels uden Øskenceller«. Tilsvarende Iagttagelser er gjorte paa 
en stor Mængde fra andre Profiler udtagne Rødder. 

Jordbundens Svampe. Ved at forfølge denne Iagttagelse 
videre bemærkedes det, at fine, farveløse Mycelier fandtes ret 
udbredt i Jordbundens nedre Forvitringslag, hvorfra Prøverne 
til den kemiske Analyse var udtagne, og som tilsyneladende 
var ren mineralsk Bund; det Spørgsmaal maatte da opstaa, 
om denne Vegetation i de dybere Jordlag var naaet derned fra 
Overfladen med de efterhaanden nedtrængende Rødder, om 
disse altsaa selv ved deres Svampevækst bidrager til at fremme 
Forvitringen i Undergrunden. I saa Fald maatte den gamle 
urørte Hede være uden eller i det mindste yderst fattig paa 
dette organiske Liv. 

Til Belysning af dette Spørgsmaal undersøgtes et større 
Antal Profiler i gammel urørt Hedebund, hvilket gav det Re
sultat, at ogsaa her forekommer en Mikrokosme, fortrinsvis 
fint, farveløst Mycel, men hvortil endnu slutter sig mere spo
radisk optrædende Bakteriekolonier. Det fremgaar heraf, at 
naar først Granerne formaar at trænge gennem Allaget ned i 
den ikke af Humussyrer fast og tæt sammenkittede, men løsere 
Del af Bunden, saa forefinder de her et Lag, der ikke alene er 
rigere paa uorganisk Plantenæring end Laget over Alen, men 
som tillige er Sædet for et organisk Liv, der formodentlig er 
den væsentligste Bærer af de smaa Mængder af Kvælstof, som 
den kemiske Analyse viser, at det nedre Forvitringslag inde
holder. 

Til en Orientering i denne i Hedebunden forekommende 
Mikrokosmes Beskaffenhed blev der i 1908 foretaget en nær
mere Undersøgelse af Prøver fra 6 urørte Hedelokaliteter, dels 
paa Skovbjærg Bakkeø i Rind og Arnborg Sogne, dels fra 
Hedesletten i Sønder-Feldborg og Gludsted Statsplantager. Til 
Sammenligning med disse Hedelokaliteter undersøgtes Jord-
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bunden under den i foregaaende Afsnit beskrevne og afbildede 
Granholm i Holt Plantage, hvor Træerne uden Standsning var 
voksede frem (Fig. 20), samt i en c. 70aarig Granholm i Sønder-
Feldborg, der efter en lang Vækststandsning omsider var sluttet 
og havde naaet en Højde af 6—7 m, en lignende Størrelse som 
den, Granholmen i Holt Plantage havde naaet i 30 Aar. 

Ved Podning paa Ølurt-Agar og kvælstoffrit Mannit-Agar 
foretoges Undersøgelsen velvilligt af Prof. Dr. FR. W E I S og Mag. 
O. ROSTRUP. Under Henvisning til den nedenfor meddelte Be
retnings Detail skal her anføres, at Jordbunden under begge 
Granholme, sammenlignet med Hedelokaliteternes Bund, ud
mærkede sig ved et frodigt anaérobt Svampeliv, repræsenteret 
især ved den udbredte Forekomst af en Dematium-Form, der 
var fælles for begge Lokaliteter; til denne sluttede sig et goldt 
Mycel med Spiralsnoninger og et aerobt Mycel med dunagtig 
Karakter. Men desuden viste Jordbunden i Holt Plantages 
Granholm en langt rigere Svampevegetation end den i Sønder-
Feldborg, og den flere Steder livlige Vegetation paa kvælstoffrit 
Agar af Svampe fra Granholmenes Jord tyder paa, at disse rime
ligvis kan optage Luftens frie Kvælstof og i saa Henseende ikke 
alene er henviste til Jordlagets yderst sparsomme humøse For
bindelser (se Afsn. VI). 

Da der ved denne første Undersøgelse havde vist sig en 
bestemt Forskel paa Svampevegetationen i Granholmenes Jord
bund og i den urørte Hede, samt en Forskel paa Svampelivets 
Rigdom i Jorden under Granholmen uden Vækststandsning 
(Holt) og den med en overordentlig langsom Udvikling (Sønder-
Feldborg), foretoges i 1909 en ny Række Undersøgelser til 
Sammenligning mellem Jordbunden paa den første af disse 
Lokaliteter og forskellige andre. Hertil valgtes dels Jorden 
uden for Granholmen i Holt Plantage paa et Sted, hvor de 
30aarige Graner endnu staar gule og med udgaaede Topskud i 
en rig Lyngvegetation og ikke er mere end c. x/s m nøJe> dels 
Jorden i det ikke langt derfra beliggende Rind Egekrat med 
muldet Bund og en c. 7 m høj ren og sluttet Egebevoksning, 
dels endelig Jorden i en ganske isoleret lav Kratbusk i Rind 
Hede, under hvilken Bunden endnu ikke havde tabt Karakteren af 
Muld1). Medens Undersøgelsen i 1908 gjaldt Jordlaget under 

') Denne isolerede Kratbusk og dens Jordbund svarede aldeles til det 
Billede af en lignende Busk som findes i Forf. Studier o. Skovjord II, 1884, S. 33. 
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den nedre lyse Al eller dens Plads, altsaa det nedre Forvit
ringslag, fra hvilket Jordprøverne til de i Afsnit VI meddelte 
Analyser var tagne, valgtes til denne Undersøgelse Jordprøven 
ikke alene i det samme Lag, i 60 cm Dybde, men tillige i 30 
cm Dybde. 

Af disse Undersøgelser fremgik det, at Jordbunden uden 
for Granholmen i Holt Plantage var overordentlig meget fattigere 
paa Svampevegetation end Jorden i selve Granholmen, især i 
den slørre Dybde af 60 cm. Endvidere at Svampevegetationen 
i den frodige Granholms Jordbund, skønt noget sparsommere 
end i Jorden under Egebevoksningen i Rind Krat, dog var 
særdeles rig og havde ganske samme Karakter m. H. t. For
deling mellem 30 og 60 cm Dybde som her. Under Kratbusken 
var Svampelivet vel meget rigt, men havde trukket sig nærmere 
til Overfladen end i den gode Sandmuld i den sluttede Krat
bevoksning. Endelig viste det sig, at der blandt de fundne 
Svampearter (se nedenfor) fandtes meget udbredt en Del af de 
Former, som ifølge Undersøgelser af CH. TERNETZ, H. FRÖLICH 

samt LÖHNis og PILLAI1) er i Stand til at absorbere Luftens 
frie Kvælstof, saaledes Penicillium glaucum, Hormodendron cla-
dosporioides, Dematium pullulans m. fl. 

Spørges der nu, om denne Svampevegetation, som vi har 
fundet saa forskelligt udviklet ved Bundens ulige Evne til at 
fremme Granens Vækst, kan have nogen Betydning for denne, 
saa ledes Tanken hen paa Mykorrhizadannelsen. Den Rolle, 
som de ektotrofe Mykorrhizer spiller for Træernes Ernæring, 
er vel endnu et aabent Spørgsmaal, og man kan ikke med 
GRAEBNER uden videre erklære de Rødder for uvirksomme, der 
ikke er forsynede med Svampeskede; de opsvulmede friske 
Rodspidser af Granrodens Hovedakser er, som almindeligt for 
disse Dele af Trærødderne, uden Svampevækst og i Hedebunden 
som andetsteds ofte forsynede med korte, tykke Rodhaar i 
nogen Afstand fra Rodhætten; de maa derfor anses som fuldt 
funktionsdygtige. Men i Betragtning af den overordentlig store 
Udbredelse, som Svampeskeden har paa de fine Sugerødder af 
Graner, der trives vel2), og som maa optage den største Del 

x) H. CHRISTENSEN : Om Binding af Luftens frie Kvælstof (Tidsskr. f. 
Landbr. Planteavl, Bd. 16, 1909, S. 327—330). 

2) Paa de sygnende Granplanter i Hedemoren fandt Forf. enten ingen 
eller kun en yderst sparsom Mykorrhizadannelse (Om Bjergfyrrens Forhold 
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af deres Næring gennem Skeden og de fra denne udstraalende 
Hyfer, maa man formentlig vægre sig ved at anse Mykorrhiza-
dannelsen for ganske betydningsløs for Træernes Liv, om 
maaske ikke ved, som FRANK antog, at forsyne dem især med 
Kvælstof, saa dog muligvis ved efter GRAEBNERS Opfattelse 
(se S. 176) at bringe dem i intimere Forbindelse med Hede
sandets fineste Bestanddele. Det ligger nær at antage, at den 
Jordbund, i hvilken der udfoldes et rigere Svampeliv, er gun
stigere for Mykorrhizadannelsen end den, hvor Svampevegeta
tionen er sparsom og spredt. Det skal i denne Forbindelse 
anføres, at Mucoraceerne, der ifølge A. MÖLLER 1 ) og OSCAR 

HAGEM2) især spiller en Rolle ved Mykorrhizadannelsen, ikke 
fandtes paa de rene Hedelokaliteter, men derimod i Jorden paa 
Steder, der bar god Trævækst eller i umiddelbar Nærhed af disse. 

Angaaende Undersøgelsen af S v a m p e n e s Art og U d b r e d e l 
s e s f o r h o l d skal anføres følgende. 

I alt bestemtes Svampene i Hedebunden paa 10 Lokaliteter 
fra 11 forskellige Profiler, nemlig i 1908 følgende Lokaliteter i 
gammel Hede: 

/. Harreskov Hede v. Harreskov Plantage i Assing Sogn, Skov-
bjærg Bakkeø. 

2. Overgaards Hede (KRISTEN KJÆRS) Hede s. for Birkebæk Plan
tage i Arnborg Sogn, Skovbjærg Bakkeø. 

3. Nedergaards Hede (ANDERS NEDERGAARDS Hede) ø. for Holt 
Plantage i Rind Sogn paa Grænsen mellem Bakkeø og Flade. 

4. Sønder Feldborg Hede, Sønder Feldborg Plantage, urørt Hede
flade i Haderup Sogn. 

5. Gludsted Plantage, urørt Hedeflade i Eistrup Sogn. 
Endvidere i Granplantager (se ovenfor). 

6. Jorden under sluttet 30aarig Granholm i Holt Plantage i Rind 
Sogn. 

7. Jorden under sluttet 70aarig Granholm i Sønder Feldborg Plan
tage i Haderup Sogn. 

til Rødgranen i de jydske Hedekulturer, Tidsskr. f. Skovbr. Suppl. Kbhv. 
1903, S. 35). 

*) A. MÖLLER: Unters, üb. ein- u. zweijährige Kiefern im märkischen 
Sandboden (Zeitschr. f. Forst, u. Jagdw. 1903, S. 328 ff.). 

2) OSCAR HAGEM: Unters, üb. norwegische Mucorineen (Norske Vidensk. 
Selskabs Skr. 1907, Nr. 7, S. 21, 24, 43, 48). — JAROSLAV PEKLO fandt Peni-
cilliumformev mykorhizadannende (Beitr. z. Lösung des Mycorrhizaproblems, 
ßer. d. deutschen Bot. Gesellsch. Bd. 27, 1909, S. 245). 



[201] 201 

I 1909 undersøgtes endvidere følgende Bakkeø Lokaliteter 

(se ovenfor). 
S. Jorden under samme Granholm som anført under 6, men paa 

et andet Sted i denne. 
9. Jorden i en 30aarig Granplantning med Vækststandsning i Holt 

Plantage, Rind Sogn (se foran). 
10. Jorden under sluttet Eg i Rind Krat, Rind Sogn. 
11. Jorden under en enlig Kratbusk n. for Rind Plantage i Rind Sogn. 

Paa disse Lokaliteter aabnedes friske Profiler ved Gravning af 
store Huller 2 X l ' /a m • Firkant og l J / 2 m dybe; her udtoges 
straks Prøverne med størst mulig Forsigtighed for at undgaa frem
med Infektion. Paa det Sted i Jordvæggen, hvor Prøven skulde 
udtages, pudsedes Overfladen af med en i Flammen af en medbragt 
Spirituslampe steriliseret Metalske. Udsaaningen paa Stedet af Jord
partikler paa Mannit-Agar i steriliserede PETRi-Skaale og Udtagning 
af større Jordprøver foretoges med Metalredskaber, der umiddelbart 
før Benyttelsen steriliseredes paa samme Maade; Jordprøverne an
bragtes i sterile Reagensglas, der lukkedes med sterilt Bomuld; al 
yderligere Emballage var ligeledes steriliseret. Jordprøverne i Rea
gensglassene anvendtes til Saaningsforsøg i Laboratoriet. De i 1908 
tagne Prøver udtoges alle i 50 — 60 cm Dybde i de Jordlag, der 
ni. H. t. deres Beskaffenhed svarede til de Lag, i hvilke Jordprø
verne til de kemiske Analyser var tagne, medens der i 1909 udtoges 
Prøver saavel i samme Dybde som i 30 cm under Overfladen. 

Svampefloraen undersøgtes dels paa de under selve Prøveudtag
ning besaaede PETRi-Skaale med Lag af kvælstoffrit Mannit-Agar, 
dels paa Kulturer, der blev anlagte i Laboratoriet ved Udsæd fra 
de hjembragte Jordprøver. Af hver Prøve afvejedes 1 g Jord, der 
fordeltes i 9.5 cm3 sterilt Vand i FREUDENREicH-Kolber. Herfra er 
der foretaget Saaninger i PETRi-Skaale dels med Ølurt-Agar, dels 
med kvælstoffrit Mannit-Agar af saa store Mængder Vædske, som 
svarede til lj10 og Vioo a^ 1 Gram Jord. Skaalene henstilledes om
vendt i et Skab ved almindelig Stuetemperatur. De i disse Skaale 
fremkomne Vegetationer undersøgtes. Som nedenfor forklaret afbrødes 
Tællingen af de i 1908 fremkomne Kolonier for tidligt til, at deres 
Antal kan sammenlignes med Antallet, der fremgik af Besaaningerne 
i 1909; i førstnævnte Aar var det især Vegetationernes kvalitative 
Forhold, der søgtes oplyste; af sidstnævnte Aars Saaninger er der 
foretaget Tælling af fremkomne Kolonier. 

Undersøgelsen af Svampefloraen er godhedsfuldt udført af Hr. 
Professor Dr. "WEIS og Hr. Magister O. R O S T R U P i Forening; den 
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sidste skyldes Svampenes Bestemmelse og de golde Myceliers Be
skrivelse og Afbildning. Af den af disse to Forskere affattede Be
retning meddeles her et kort Uddrag. 

Som ovenfor anført var alle egentlige Hedelokaliteter langt 
fattigere paa Svampeliv end de træbevoksede. For de i 1909 under
søgte Lokaliteter gav Tællingerne følgende Resultat1). 

Loka
litets 
Nr. 

9 
8 

10 
11 

Antal Kolonier i 0.01 g Jord 

Mannit-Agar 

30 cm D. 

4 
19 
47 
77 

60 cm D. 

1 
55 
77 

0 

Ølurt-Agar 

30 cm D. 

4 
8 

38 
57 

60 cmD. 

3 
50 
27 

1 

I omstaaende Tabel S. 203 er givet en Oversigt over de paa de 
forskellige Lokaliteter fundne Svampe. Fælles for næsten alle Prø
verne er Penicillium glaucum og Hormodendron cladosporioides samt 
enkelte andre, hvis Sporer er almindelige i Luften, og for hvis 
Vedkommende i ethvert Fald delvis fremmed Infektion, trods al 
anvendt Forsigtighed, ikke er udelukket. Men desuden findes en 
Del andre Svampe, der alene kan hidrøre fra Jorden, især en Del 
golde Mycelier. Af disse har Mag. ROSTRUP meddelt de nedenfor 
(Fig. 21) gengivne Tegninger; af de til disse hørende Beskrivelser 
skal her anføres følgende, idet de enkelte Svampeformers Figur
numre er satte i Klammer. 

[1] Kultur paa Ølurt-Agar. Her danner denne Svamp et stærkt 
udviklet Luftmycel af tynde (gslt. 2.8—4.3 (/), meget svagt forgre
nede, brune Hyfer, der udmærker sig ved at danne talrige af 3—5 
Vindinger sammensatte Spiraler, som er 20—90 fx i Diameter. Hyp
pigt lægger en Mængde Hyfer sig op ad hinanden og danner tykke 
Strænge (indtil 21.5 ß i Gslt.). 

[6] Samme Art som [1] i Kultur paa Mannit-Agar. Her trives 
denne Svamp overordentlig frodigt; der er ikke bemærket Spiral
snoninger; men spredt i Substratet dannes tætte, sorte Nøgler af 
meget stærkt fortykkede, med store Oliedraaber opfyldte Hyfer. 

*) Kolonlerne paa Mannit-Agar er angivne som Middeltal af 2 Udsaa-
ninger undtagen for Lokalitet 9, hvor Tallene er Gennemsnit af 4 Saaninger. 
Kolonierne paa Ølurt-Agar er kun talte paa en enkelt Udsaaning for hver 
Prøve. 
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Fig. 21 . Golde Mycelier i Hedebundens nedre Forvitringslag. 275/x n. St. 
O. ROSTRUP del. 
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[2] Kultur paa Mannit-Agar. Hvidt Mycelium, bestaaende af 
farveløse Hyfer med stærkt grynet Indhold. Det mest karakte
ristiske ved dette Mycel er, at Celleindholdet som Regel samler sig 
til en stor Draabe paa de Steder, hvor en Hyfe er knækket over. 

Svampeformer 

Lokaliteternes Numre 

Ubevoksede 
Hedelokaliteter 

1 2 3 4 5 

Træbevoksede 
Hedelokaliteter 

9 7 6,8 10 11 

Penicillium glaacum 
Hormodendron cladosporioides 
Dematium pullulans 
Monilia Candida 
Oidium sp 
Fusicolla sp 
Fasidiam sp 
Tbruta-Arter 
Verticillium sp 
Mucoraceer 
Pachybasium sp 
Citromyces glaber 
Trichoderma sp 
Stysanus sp 
Golde Mycelier, ubeskrevne 

beskrevet som [1,6] 
"21 
3] 
4] 
'51 

X 
X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

[3] Kultur paa Mannit-Agar. Meget karakteristisk (ogsaa ma
kroskopisk) paa Mannit-Agar, hvor det trives godt. Myceliet farve
løst, dikotomt forgrenet, indeholdende talrige, store Oliedraaber, 
hyppig især paa de Steder, hvor Grenene udspringer. 

[4] Kultur paa Mannit-Agar. Makroskopisk let kendelig som 
spredte, hvide, paa omvendte PETRi-Skaale stærkt positivt geotropiske 
Fnug. Under Mikroskopet viser det sig at bestaa af farveløse, meget 
uregelmæssigt forgrenede, og i Tykkelse meget uensartede Hyfer, 
2—10 fi i Tykkelse. 

[51 Kultur paa Mannit-Agar. Farveløst, grenet Mycelium, der 
udmærker sig ved at danne talrige, kuglerunde, med Oliedraaber 
opfyldte og stærkt lysbrydende, saavel terminale som interkalære 
Clamydosporer, der er 8—13 fi i Diameter. 



[205] 205 

Foruden disse optraadte i Kulturerne enkelte andre, lidet karak
teristiske golde Mycelier. Men for andre i disse Jorder forekom
mende Svampe synes de anvendte Næringssubstrater ikke at have 
været gunstige. Saaledes er der i Kulturerne ikke fundet det ofte 
sammen med Trærødderne i de dybere Jordlag optrædende fine, 
klare Mycel med Øskenceller. 

Bakterierne. Ved Undersøgelsen i 1908 af Jordbundens 
Svampe, foretagne paa Vegetationer efter Udsæd af Jord paa 
Ølurt-Agar og kvælstoffrit Mannit-Agar, fremkom der paa det 
førstnævnte svagt surt reagerende Næringssubstrat kun faa og 
spredte Kolonier af Bakterier, der hurtigt dækkedes af den 
store Udbredelse, som Svampekolonierne fik paa denne fuld
stændige Næringsbund; disse Saaninger gav derfor kun et højst 
ufuldkomment Billede af Jordens Bakterieliv. Anderledes for
holdt sig Vegetationerne paa den neutrale kvælstoffri Mannit-
Agar, hvor Svampenes Vækst i Almindelighed var langsommere. 
Her iagttoges efter 7 Dages Forløb en meget iøjnefaldende For
skel paa Mængden af Bakterier i Jordbunden under den oven
for beskrevne Granholm i Holt Plantage og i de 6 Prøver fra 
Jordbunden i gammel Hede. I Prøverne fra de 5 Hedelokali
teter fremkom aldeles ingen Bakteriekolonier, i 1 et ubetydeligt 
Antal, svarende til 140 Kolonier i 1 Gram Jord; i Bunden 
under Granholmen viste der sig derimod en i Forhold hertil 
meget rig Bakterievegetation, svarende til 910 Kolonier pr. 
Gram Jord. Tællingen afbrødes saa tidligt, da Studiet i 1908 
nærmest gjaldt Svampene, og der er ingen Tvivl om, at en 
længere Vegetationstid havde givet langt højere Tal. Men disse 
Saaningsforsøg i Laboratoriet viste sig i det væsentlige at 
stemme med de Udsaaningsforsøg paa kvælstoffrit Agar, der 
var foretagne paa Stedet ved Prøvernes Udtagning. Denne 
fandt Sted i Dagene 12.—16. August og undersøgtes af Prof. 
W E I S d. 30. s. M., altsaa efter 14—18 Dages Vegetation. Det 
viste sig herved, at der fandtes Bakteriekolonier i alle Prøverne, 
men i Hedejorderne kun sparsomme eller svage; i Jorden fra 
Granholmen noteredes derimod »meget frodig Bakterievegeta
tion uden om næsten alle Sandkornene; tyder stærkt paa kvæl-
stofbindende Bakterier«. 

Til Supplering af denne foreløbige Undersøgelse foretoges 
derpaa i 1909 nye Prøveudtagninger med Udsaaning og Tælling 
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af Bakteriekolonier efter 14 Dages Vegetation fra de S. 194 
nærmere angivne Lokaliteter, nemlig Granholmen, Jordbunden 
under den sygnende Kultur umiddelbart uden for Holmen, 
Rind Egekrat og den isolerede Egepurre i Heden. Tællingen 
af disse Vegetationer paa kvælstoffrit Mannit-Agar (se for øvrigt 
S. 203) gav følgende Resultat pr. 1 Gram Jord. 

Prøvens Dybde Egekrat Kratbusk Granholm Hede 

30 cm 12800 86400 36000 6000l) 
60 » 22000 134000 46000 1200 

Hvor begrænset end denne Undersøgelse over Bakterielivet 
i Jordbunden paa de 10 angivne Hedelokaliteter er, saa beret
tiger den dog til den Antagelse, at den undersøgte Holm i Holt 
Plantage udmærker sig ved en langt større Rigdom paa Bak
terier end den gamle Hedebund og den Lokalitet, hvor Granerne 
i lang Tid er standsede i Væksten, medens Grunden under 
Granholmen m. H. t. Bakterielivets Udbredelse nærmer sig 
stærkt den muldede Bund under Egekrattet og Kratbusken, 
uagtet Mordannelse, Blysand og stærk Rødjordsdannelse (se 
Profilbeskrivelsen S. 132) tilsyneladende findes lige saa ud
præget under Granholmen som i den omgivende Hede. Da 
Undersøgelsen af Svampenes Udbredelse paa disse Lokaliteter 
gav et lignende Resultat, maa man være berettiget til at opfatte 
disse Iagttagelser saaledes, at der i Jorden under den frodige 
Granholm findes en Relikt af Muldens Mikroflora2), samt at 
det er denne, der har reageret paa Granernes Vækst, eftersom 
den mekaniske og kemiske Analyse af Bunden ikke ydede 
nogen Forklaring af Fænomenet. Det ligger nær at formode, 
at Granernes holmevis forskellige Udvikling i Ungdommen i 

J) To Prøver. 
2) Da Arealet til Holt Plantage i 1873 indkøbtes af Holt Bys Hede til 

Beplantning, stod der omtrent paa det Sted, hvor nu Granholmen findes, en 
høj og prægtig Ene, som saas i lang Afstand i det ellers træløse Areal. Den 
maa have været den sidste Levning af Underskov under Eg; det viste dens 
Form, der var ganske forskellig fra de lave Enepurrer, som af og til kan 
findes i Lyngen. Da Arealet Aaret efter blev opmaalt, var Enen stjaalet, saa 
at dens Plads ikke længere med Nøjagtighed kunde angives. Men det er dog 
sandsynligt, at den var et Vidnesbyrd om, at en Rest af Egeskov har holdt 
sig længere her end i de omgivende ganske træløse Heder. Stedets gamle 
Navn »Holt« peger i samme Retning. 
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Stendalgaards Plantage, som er skildret i Afsn. III (S. 78) har 
haft en lignende Aarsag. 

Hedernes forsvundne Egeskove har i de isolerede Kratbuske 
efterladt sig talrige Relikter, og Bunden under disse har al
mindeligt bevaret den muldede Karakter. I den nærmere be
skrevne Granholm finder vi saaledes et yderligere Stadium af 
Reliktdannelse, der kun omfatter den usynlige Del af Bundens 
vegetabilske Liv, medens den overjordiske fanerograme Flora 
ganske har antaget Hedevegetationens Karakter. Men denne 
Udvikling kaster Lys over Hededannelsens Væsen. 

Angaaende B a k t e r i e r n e s Art i de undersøgte Jorder har Pro
fessor FR. WEIS, der velvilligt har udført denne Del af Arbejdet, 
meddelt følgende: 

Azotobacler er ikke funden i nogen af Prøverne. Fremher
skende og overmaade hyppige er derimod nogle smaa, stavformige 
Bakterier, der nærmest maa henregnes til Radiobacter-Grwpi>en, og 
af hvilke der igen optræder to forskellige Former. 1) Den ene er 
vandklar; den danner store, hvælvede Kolonier paa den kvælstoffri 
Mannit-Agar. 2) Den anden er hvidlig, mælket; dens Kolonier 
hvælver sig ikke, og ved Stikkulturer synes den at vokse noget 
bedre i Dybden end foregaaende. 

Desuden forekommer jævnlig 3) en længere, tynd Stav, der 
danner ejendommeligt iriserende Kolonier, samt 4) i Prøverne fra 
Kratbusken paa Rind Hede en Form, der adskiller sig tydeligt fra 
alle de andre, ikke just i Formen, da ogsaa den er en tynd, ube
vægelig Stav, men i Voksemaaden. Paa PETRi-Skaale bliver Kolo
nierne kun ganske smaa; den vokser langsomt her og optraadte 
derfor sent; den dannede koncentriske Ringe. Men ved Overførelse 
paa Mannit-Agar i Stik vokser den godt og hurtigt i Dybden. Den 
er da aabenbart anaérob, og den skyldes den store Masse Kolonier 
i 60 cm Dybde under Kratbusken. 

Da alle disse Former vokser godt paa den kvælstoffri Mannit-
Agar, er de sandsynligvis alle kvælstofbindende, men i hvilket Om
fang maa afgøres ved særlige Undersøgelser. 

For øvrigt maa det tilføjes, at de fundne Bakterier langtfra vil 
repræsentere det samlede Antal eller alle forekommende Arter, men 
kun saadanne, der kan vokse paa et saa eksklusivt Substrat som 
den kvælstoffri Mannit-Agar. De egentlige Forraadnelsesbakterier 
eller Nitriflkationsbakterier kommer f. Eks. aldeles ikke frem her. 
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Svampenes og Bakteriernes Indflydelse paa Hedebunden. 
Til de foran meddelte Forsøg paa direkte Iagttagelse af Svampe
floraens og Bakterielivets Udbredelse i Hedebunden under dennes 
Forhold til Granernes Udvikling, Forsøg som dog ikke har 
kunnet bringes ud over et første orienterende Stadium, skal vi 
knytte nogle Bemærkninger om den Betydning, man er beret
tiget til at tillægge den Art Undersøgelser for Forstaaelsen af 
Hedebundens Natur. Vort Forsøg har været formet som Stu
dium af et enkelt typisk Tilfælde, Granholmen i Holt Plantage 
og dens Jordbund i Forhold til gammel Hedebund og Jord 
med slet Granvækst paa den ene Side, Kratmuld og Jord under 
den isolerede Kratbusk paa den anden. Men det Omfang, i 
hvilket man tør generalisere den ved dette Studium af det 
enkelte Tilfælde vundne Forstaaelse, vil afhænge af, hvor vidt 
den stemmer med den hele videnskabelige og praktiske Erken
delse angaaende herhen hørende Fænomener. 

I 1878 paaviste Forf. i »Studier over Skovjord I« Svampe
vegetationens Betydning for Morlagenes Dannelse og Beskaffen
hed og gjorde opmærksom paa den store Bestandighed, Mod
stand mod Destruktion, som udmærkede visse i Moren udbredte 
Svampehyfer. Uagtet der senere i dette Arbejdes Afsnit II i 
1884 ogsaa henvistes til Jordbundens bakterielle Liv (S. 144), 
var Kendskabet til Jordbakterierne dog endnu dengang saa 
ringe, at der maatte lægges en noget ensidig Vægt paa Muldens 
Egenskab af koprogen (HAMPUS V. POST) Dannelse, især under 
Indflydelse af Regnormenes blandende Virksomhed. Men siden 
dengang har Studiet af Svampene og især af Jordbakterierne 
taget et mægtigt Opsving, og en stor Række Forskere har aabnet 
Blikket for denne usynlige organiske Verdens eminente Betyd
ning for Jordbundens Beskaffenhed, saa at den nu maa gives 
en fremtrædende Plads i Studiet af de naturlige Humusformer. 

Vi skal da først minde om, at den gode Muld fremgaar 
som Produkt af den hurtige Omsætning af det organiske Livs 
Affaldsrester paa og i Jordbunden under livlig Adgang af Luf
tens Ilt (Eremakausis), medens Moren derimod dannes ved 
ufuldstændig Lufttilgang til de paa Jorden aflejrede organiske 
Masser, hvorved Destruktionsprocessen nærmest faar Karakteren 
af Forraadnelse (Putrefactio), samt at den første af disse natur
lige Humusformer reagerer alkalisk, neutralt eller kun svagt 
surt, medens den sidste er rig paa fri Humussyre. De sidste 
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Decenniers Undersøgelser har gjort det klart, at begge disse 
Hovedtyper paa Humusaflejringer væsentligst skyldes lave Orga
nismer, især Svampe og Bakterier. Disse optræder vel i veks
lende Mængde, men kan naa kolossale Antal og forekomme i 
Millionvis i 1 Gram Tørstof; deres Udbredelse i Bunden er 
størst i de øvre Lag; allerede i 1 m Dybde er deres Antal be
tydelig formindsket, og i 2 m Dybde findes de i Almindelighed 
ikke mere. Af disse Organismer optræder i Regelen Bakterierne 
i størst Mængde; men i Jorder med sur Reaktion bliver de 
fortrængte af Svampene, og de salpetersyredannende Bakterier 
finder ikke længere gunstige Betingelser for deres Trivsel1). 
»Særlig karakteristisk og i mere end een Henseende af Vigtighed 
er Kvælstoffets Forhold i de forskellige Huinusaflejringer, for 
saa vidt disses Beskaffenhed er behersket af ydre Indflydelser. 
Medens Kvælstoffet i de animale og vegetabilske Affaldsrester 
ved tilstrækkelig Adgang af Luften, tilstrækkelig Fugtighed og 
en passende Temperatur fuldstændig omdannes til Ammoniak 
og Salpetersyre, bliver Kvælstoffet, saa snart en af disse Fak
torer synker til et Minimum, ophobet i vanskelig omsættelige 
og for største Delen endnu ubekendte resistente Forbindelser«2). 
»Følgen heraf er, at Humusens Kvælstofindhold vokser, efter-
haanden som Formuldningsvilkaarene bliver ugunstigere og om
vendt« 3). Hedemoren indeholder derfor ogsaa en forholdsvis 
stor Mængde Kvælstof, hvilket hos os allerede er paavist af 
TUXEN 4 ) ; men kun en ringe Mængde heraf er assimilabelt, 
hvilket fremgaar af forskellige Undersøgelser5). »Til Betingel
serne for Dannelse af Mor hører, at den egentlige Formuld-
ningsproces ophører i disse Aflejringer, saa at Omdannelsen af 
Kvælstoffet til assimilable Forbindelser standser«6), 

') Angaaende de foran refererede Sætninger se især: WOLLNY: Die Zer-
zetzung der organischen Stoffe und die Humusbildungen, Heidelberg, 1897, S. 
82—90, og FR. W E I S : Bakterielivet i Jordbunden og dets Betydning for Jord
bruget (Tidsskr. f. Skovv. XVII, 1905). 

2) WOLLNY, 1. c. S. 221. 
a) Ibid. S. 222. 
4) Analyser af jydsk Hedejord, Tidsskr. for Skovbr. I, 1876, S. 284—285; 

Om Lyngskjoldens Udluftn. Ibid. II, 1877, S. 197. 
6) Saaledes FR. W E I S i Det forstlige Forsøgsv. I, S. 318—320; I, S. 287, 

290—291. 
6) VATER i Bericht üb. d. Hauptversamml. d. deutschen Forstvereins in 

Eisenach, 1904, Berlin 1905, S. 63. 
Det forstlige Forsøgsvæsen, III. 8. Febr . 1910. J 4 
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Med disse almindeligt anerkendte Sætninger1) til Udgangs
punkt vil vi henlede Opmærksomheden paa nogle specielle 
Undersøgelser over Svampes og Bakteriers Forhold i de humøse 
Aflejringer. 

I en omfattende Undersøgelse har saaledes E. RAMANN i 
1899 i Forbindelse med tre Medarbejdere givet Oplysning om 
Svampenes og Bakteriernes Mængde i Muld og Mor2). 

Medens der i godt udluftet, alkalisk eller neutral reagerende 
Muld er mange Bakterier og forholdsvis faa Svampe, synker 
Antallet af begge disse Grupper af Organismer i Jorden under 
de tætte Morlag, men begge forekommer dog i Bunden saavel 
under Muld som under Mor, og her maa forekomme Bakterier, 
hvis Livsfunktioner er tilpassede til et surt Substrat3), hvad 
der som bekendt ikke gælder Bakterierne i Almindelighed. 
Medens Svampenes Antal er mindst varierende under de to 
Humustyper, er Forskellen paa Bakteriernes Udbredelse der
imod meget anselig. Af 1 cm3 Jord under Morskjold bragtes 
22 000 Bakteriekolonier frem (4 Prøver), men under Sandmuld 

') Det skal dog anføres, at der under de naturlige Humusformers store 
Række findes særlige Typer, paa hvilke den ovenfor givne Karakteristik ikke 
ganske passer. HAUCH og OPPERMANN har saaledes i Haandbog i Skovbrug 
S. 27—29 beskrevet en højst interessant Humusart fra Ganneskov ved Bre
gentved, som hverken kan henføres under typisk Muld eller typisk Mor. 
Dens Karakterplanter er Muldens, men Convallaria majalis er dog særlig 
fremtrædende; den forekommer i langt mægtigere Lag end almindelig Bøge
mor, synes lige saa humusrig som denne og er betydelig tættere end Mulden. 
I denne Humusform har FR. W E I S paavist en anselig Mængde Salpetersyre 
(smig. D. forsti. Forsøgsv. I, S. 309). Efter at have haft en Prøve af denne 
Jord til Undersøgelse mener jeg, at den er nærmest beslægtet med de Aflej
ringer, der er beskrevne i »Studier o. Skovjord« I, S. 44—49 under Benæv
nelsen »Muldagtig Mor« eller »Insektmuld«, stærkt humøse, lidet sure og ret 
frugtbare Aflejringer, der ikke er blandede med den mineralske Jord af Regn
orme. Denne Humusform trænger dog til nærmere Undersøgelse og findes 
vistnok kun sporadisk i Danmark, men synes nær beslægtet med de meget 
udbredte, humøse Aflejringer i Alperne, som er nærmere studerede af W I L H . 
GRAF ZU LEININGEN (Naturw. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirthschaft, 1908) og 
af ham benævnt »Alpehumus«, der danner mægtige, godt sønderdelte meget 
humusrige Lag oven paa den mineralske Jord, og som besidder en ikke ringe 
Frugtbarhed. 

2) E. REMELÉ, SCHELLHORN, MAX KRAUSE u. E. RAMANN (Ref.): Anzahl u. 

Bedeutung der niederen Organismen in Wald u. Moorböden (Zeitschr. f. Forst-
u. Jagdw. 1899). Se for øvrigt ogsaa E. RAMANN: Bodenkunde, 1905, S. 116 ff. 

3) Til samme Resultat kommer FR. W E I S (Det forsti. Forsøgsv. II, S. 264). 
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246000 (6 Prøver). I det hele taget er Morbundens Vegetation 
af Svampe og Bakterier en anden end Muldens. 

Angaaende denne Mikrofloras Betydning for Jordbunden 
slutter RAMANN sig til den almindelige Opfattelse, at Bakterierne 
er virksomst ved den hurtige Destruktion af det organiske Af
fald, som foregaar ved Formuldningen, Svampene ved den 
langsommere, som er Skyld i Mordannelsen. Men tillige mener 
de nævnte Forskere, at visse af disse Organismer har Betyd
ning for Dannelsen af Humussyrerne, der sandsynligvis er af
hængig af bestemte Bakterier, saaledes som bekendt fra Æddike-
syregæringen, Mælkesyregæringen og lignende Processer. Hu
mussyrernes Dannelse ved Bakteriernes Virksomhed befordrer 
atter Svampevegetationens Udvikling. For øvrigt henviser RA
MANN Virkningen af Jordbakteriernes Livsprocesser til fremti
dige Undersøgelser. 

Som bekendt er det imidlertid, siden SCHLOESING og MÜNTZ 

i 1878 paaviste Salpetersyredannelsens biologiske Oprindelse i 
Jordbunden, af mange Forskere godtgjort, at Jordbakterierne 
har en eminent Betydning for de højere Planters Forsyning 
med assimilabelt Kvælstof. At disse Undersøgelser kun i ringe 
Grad omfatter Skovjorden, dertil synes Aarsagen især at have 
været EBERMAYERS og andres Paastand om, at Skovjord og 
andre raa og udyrkede Jorder overhovedet ikke indeholder 
Salpetersyre1), samt at man har ladet sig nøje med JULIUS 

SCHRÖDERS Angivelse af2), at Skoven ved de nu brugelige 
Driftsformer ikke vil mangle Kvælstof, der tilføres Jordbunden 
gennem Løvfaldet. At SCHRÖDER herved især har taget Hensyn 
til Forholdet i muldet Bund, synes ikke skænket tilstrækkelig 
Opmærksomhed3). Men efter at F R . W E I S har paavist, at der 
virkelig dannes Salpetersyre i Skovbunden, og at naturlige Hu
musformer af Morens Beskaffenhed maa antages at have sit 
Kvælstofforraad magasineret i en Form, der er vanskelig assi-
milabel for Træerne4), maa Interessen for Svampenes og Bak-

') Den herhenhørende Litteratur er refereret af W E I S (Om Salpetersyrens 
Forekomst o. s. v., 1. c. S. 259—265). 

2) J. SCHRÖDER: Forstchemische u. pflanzenphysiologische Undersuch-
ungen, Heft 1, Dresden 1878, S. 65. 

3) Se dog P. E. MÜLLER: Om Bjergfyrrens Forhold til Rødgranen i de 
jydske Hedekulturer, Kbhn. 1903, S. 53 (Tidsskr. f. Skovbr. Suppl.). 

4) P. E. MÜLLER o. FR. W E I S : Om Kalkens Indvirkn. paa Bøgemor (Det 
forsti. Forsøgsv. I, S. 318 ff.). 

14* 
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teriernes Betydning for Jordbundens Evne til at producere assi-
milabelt Kvælstof faa en lignende Betydning for Skovvegeta
tionen, som den allerede i lange Tider er blevet tillagt for 
Agerbrugets Kulturplanter. 

Angaaende den Rolle, som Svampene og Bakterierne maa 
antages at spille for Kvælstofforbindelsernes Beskaffenhed i 
Jorden, kan anføres en Udtalelse, som FR. W E I S knytter til 
sin Omtale af GERLACH & VOGELS Undersøgelser af en Gruppe 
Bakterier, der er i Stand til at oparbejde betydelige Mængder 
af Nitrater til Æggehvidestoffer og saaledes for en længere Tid 
lægge Kvælstoffet fast og unddrage Kulturplanterne det. »Denne 
Egenskab tilkommer utvivlsomt ogsaa mange af de Skimmel
svampe og andre Svampe, der forekommer almindeligt i Jord
bunden og navnlig spiller en stor Rolle i Hede- og Skovjord, 
f. Eks. i Bøgemor, hvor der jo kan ophobes store Mængder af 
Kvælstof i saadanne Forbindelser, at det synes for lange Tider 
at være unddraget Kvælstoffets almindelige Kredsløb«J). Alle
rede i 1903 havde Hollænderen VAN SCHERMBEEK i en Række 
Theses angaaende »Oedelandaufforstung«, som han forelagde 
den tyske Forstforsamling i Kiel, fremsat en lignende Tanke 2 ) ; 
men det synes først at være PAUL EHRENBERG i Breslau, der 
har gjort dette Æmne til Genstand for nærmere Undersøgelse 
ved kritisk Gennemgang og Sammenstilling af den herhen hø
rende Litteratur. Han drager den Slutning, at Svampene i høj 
Grad tjener til at tage Kvælstoffet ud af den naturlige Circula
tion ved at binde det i Æggehvideform, der vanskeliggør dets 
Omsætning til assimilable Forbindelser. Han resumerer sine 
Undersøgelser saaledes8): 

»Som Resultat af den foretagne Undersøgelse kan jeg her 
angaaende den ved biologiske Faktorer bevirkede Standsning i 
Kvælstoffets Circulation (»biologische Festlegung«) udtale, at 
der sandsynligvis maa tillægges Jordsvampene en langt større 
Rolle end Jordbakterierne ved denne Proces. Ved de (i EHREN-

BERGS Arbejde) anførte overordentlig vigtige Undersøgelser er 

x) FR. W E I S : Bakterielivet i Jordbunden o. s. v., 1. c. S. 119. 
2) Notiz zur Hauptversammlung des deutschen Forstvereins über Gegen

stand : Erfahrungen über die Oedelandaufforstung im Heidegebiet Norddeutsch
lands, Wageningen, 1903, S. 6. 

3) PACL EHRENBERG : Die Bedeutung des Ammoniakstickstoffs in der 

Natur, S. 242 (Mitteil. d. Landwirtschaftl. Instit. d. kgl. Universität Breslau, 
H. I—II, 1907, Bd. IV, Berlin, 1909). 
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den Betydning, der maa tillægges Jordsvampene for Kvælstoffets 
Ophobning i Æggehvideform, og det Omfang, i hvilket denne 
Fastlægning foregaar ved Kvælstoffets Kredsløb i Naturen, at 
anse for overordentlig stor, om end man maa afvente yderligere 
Undersøgelser til nærmere Belysning af Forholdet«. Dette ud
taler altsaa mere positivt FR. W E I S ' S ovenfor refererede An
skuelse og giver rimeligvis Forklaringen paa det af sidstnævnte 
Forfatter anførte Forhold, at Kvælstoffet i den gamle Mor synes 
at findes i Forbindelser, af hvilke de meget vanskeligt lader sig 
frigøre og bringe i Circulation, hvoraf kan sluttes, at Morlagets 
Alder og den Tilstand, i hvilken Kvælstoffet findes bundet i 
det, maa kunne have en afgørende Indflydelse paa dets Værdi 
i Kulturøjemedx). 

Under den tætte, sejge og sure Hedemor, i hvilken Svampe
mycelier sammenvæver Vegetationens Affaldsrester med den 
levende Lyngvegetations Rødder, forandres den oprindelige Jord
bunds øverste Lag paa en for Bakterielivet højst ugunstig Maade. 
Regnormene med deres skørnende og udluftende Arbejde for
svinder, Jorden bliver fast og tæt2) ; Humussyrerne udvadsker 
og bortfører de opløselige mineralske Stoffer og unddrager der
ved Bakterielivet de uundværlige Vækstbetingelser3); ved Jærn-
tveiltets og Lerjordens Bortgang forringes Jordens Absorp
tionsevne, og det fattige Blysand kommer til at indtage den 
mineralske Jords øverste Lag. Hver enkelt af disse Foran
dringer repræsenterer en for Bakterielivet ødelæggende Proces. 
Det bliver Svampeverdenen, der behersker den fuldt udviklede 
Hedebund og giver den sit Præg, og de klimatiske Forhold, 
der støtter denne Mikrofloras Udvikling, saaledes det vaade 
Efteraar, de vaade og milde Vintre (se Afsn. II) giver de lokalt 
virkende Processer Herredømmet over Landskaber og Vegeta-
tionszoner (GRAEBNER). 

Som et Udslag af denne Tilstand maa formentlig Granens 
Forhold i den typiske og fuldt udviklede Hedebund betragtes. 

J) Det forsti. Forsøgsv. II, S. 287. 
2) Den af Forf. i »Studier o. Skovjord«, II, S. 76 paaviste større Tæthed 

i Bunden under Mor end under Muld er af E. RAMANN bekræftet ved Bestem
melser af Jordens Porevolumen under Muld, samt tyndere og tykkere Morlag 
(Die Waldstreu o. s. v., S. 48). 

s) Angaaende Bakteriernes Behov af opløselige Salte se J H S . SCHMIDT o. 
FR. W E I S : Bakterierne, Kbhn., 1901, S. 87 ff. og FR. W E I S : Bakterielivet i 
Jordb. o. s. v., 1. c. S. 147 ff. 
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Dens ofte omtalte Sygdomsfænomen, Standsning i Væksten, 
Toptørhed og smaa gule Naale, har aldeles Karakteren af 
»Kvælstofhunger«, og da dette Fænomen er karakteristisk for 
Granens Udvikling paa gammel Hedebund, men næppe mærkes 
i unge Hededannelser, hvor W E I S har paavist en meget lettere 
Omsættelighed af Morens Kvælstof end i hin, saa er man, med 
de foran meddelte Erkendelser som Forudsætning, indtil videre 
berettiget til at slutte, at Sygdomsfænomenet virkelig er »Kvæl
stofhunger«, og at denne skyldes en i Tidernes Løb fremad
skridende Forandring i Bundens Mikrokosme, der har til Re
sultat, at Kvælstoffet i utilstrækkelig Grad bliver tilgængeligt 
for de højere Planter, der fortrinsvis trives paa den muldede 
Bund, og da især for de fleste Skovtræer. D e t t e F o r h o l d 
b l i v e r s a a l e d e s en af d e n t y p i s k e H e d e b u n d s for
n e m s t e b i o l o g i s k e K a r a k t e r e r og b l i v e r en p l a n t e 
g e o g r a f i s k F a k t o r af v æ s e n t l i g B e t y d n i n g 1 ) . Jo æl
dre Heden med sin mere og mere ensidigt udviklede Svampe
flora er, desto større Vanskelighed vil den frembyde for Skovens 
Tilbageerobring af Terrainet, desto større Vanskelighed vil den 
berede Bestræbelserne for gennem Kultur at omskabe Hede til 
Skov, og desto mere direkte maa de anvendte Kulturprincipper 
tage dette Forhold til Udgangspunkt. 

Praktiske Erfaringer. Som Bidrag til en kritisk Belysning 
af den foran staaende Sætning, som vore Undersøgelser for
mentlig har berettiget til at fremsætte, skal vi anføre nogle 
praktiske Erfaringer fra Hedekulturerne og Iagttagelser af be
slægtede Fænomener. 

Maa Granens Vanskelighed ved at trives paa den udviklede 
Hedebund opfattes som en Følge af «Kvælstofhunger« paa en 
naturlig Humusform, der mangler det for Granens Trivsel for
nødne Indhold af assimilabelt Kvælstof, saa bliver dette For
hold aldeles analogt med Bøgens Mangel paa Evne til at trives 
paa den gamle Bøgemor, hvor den efter faa Aars Liv gaar til 
Grunde med lignende Symptomer paa Kvælstofhunger, som 
Granerne viser i Heden. Men FR. W E I S og Forf. mener at 
have paavist, at dette Fænomen virkelig skyldes Kvælstof-

') I mere reserveret Form allerede udtalt af Forf. i 1903 (Om Bjerg
fyrrens Forhold til Rødgranen o. s. v., 1. c. S. 42). — Se for øvrigt Afsnit IX. 
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hunger1), og senere fortsatte, men endnu ikke offentliggjorte 
Forsøg bestyrker denne Slutning. 

Er vor Antagelse rigtig, at Granerne i den bedre Hede
bund, trods dens Magerhed, ikke mangler mineralsk Plante
næring, men assimilabelt Kvælstof, saa maatte dette kunne 
eksperimentelt paavises ved Dyrkningsforsøg. Saadanne er ogsaa 
anlagte af Forsøgsvæsenet 1903; uagtet de endnu ikke er modne 
til Afslutning, viser de dog i Forbindelse med andre i Hederne 
anlagte praktiske Forsøg, at Jordbundens Berigelse med Kalk, 
Kali og Fosforsyre ved Gødning med Kalk, Kainit og Thomas
fosfat ikke forhindrer, at Granerne bliver gule og standser i 
Væksten, men ved Tilføjelse af passende Kvælstofgødning faar 
en aldeles normal, ja endog en frodig Udvikling. 

FR. W E I S 2 ) har ved sine Undersøgelser over Salpetersyrens 
Forekomst og Dannelse i Skov- og Hedejord gjort det højst 
sandsynligt, at den almindelig anvendte Fremgangsmaade for 
at bringe Liv i sygnende Grankulturer, Jordbundens Bearbejd
ning mellem Granplanterne, hænger nøje sammen med de 
salpetersyredannende aerobe Bakteriers Krav til livlig Adgang 
til Ilt ved Jordskorpens Udluftning3). 

En anden af Hededyrkningens praktiske Erfaringer synes 
ligeledes at linde sin Forklaring ved den her fremsatte Op
fattelse, det er den Indflydelse, som nogle Aars Dyrkning med 
Landbrugsplanter, selv Kornsorter og uden Gødskning og Merg-
ling, har paa en efterfølgende Grankultur; denne viser efter en 
saadan Jordbehandling ingen Standsning i Væksten4). Der 
synes ved denne Fremgangsmaade ikke sket andet end, at en 
Vegetation af urteagtige Planter har bortført en Del af Jordens 
Næringsstoffer og har efterladt sine Rester og Rødder og Stubbe 
paa og i Jorden; den eneste Berigelse af denne, der har fundet 

') Det forsti. Forsøgsv. I, 
2) Det forsti. Forsøgsv. II. 
3) En noget anden Anskuelse om dette Forhold er gjort gældende af 

PFEIFFER, men hans Anskuelser synes ikke at have vundet Tilslutning. Se 
herom P. VAGELER: Die Bindung des atmosphärischen Stickstoffs. Braun
schweig, 1908, S. 61. 

4) Lignende Erfaringer synes man at have gjort i de nordtyske Hedeegne. 
Se herom O. v. BENTHEIM i GRAEBNER: Handb. o. s. v. S. 170, og ERDMANN: 

Heideaufforstung, Vortrag, geh. während der Provinzial-Ausstellung für Moor-
u. Heidekultur zu Osnabrück, 1908, S. 12. — At Dyrkningen af Landbrugsplanter 
med Gødning og Mergling giver de bedste Grankulturer er en almindelig Erfaring. 
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Sted, er altsaa disse Levninger af Kornafgrøden. Men nu viser 
nyere Undersøgelser og Forsøg af ubestridelig Stringens, at der 
til Udvikling af de aerobe, kvælstofbindende Bakterier hører 
ikke alene Jordbundens Udluftning, men tillige et vist Indhold 
af let omsættelige Kulhydrater1); Tilførsel af Sukker, Dekstrin 
o. desl., ja endog af Halm og Hakkelse til Jordbunden befordrer 
de kvælstofbindende Bakteriers Virksomhed i den Grad, at der 
lader sig analytisk paavise en Tilvækst i Jordens Salpetersyre 
og en tydelig Forskel paa Afgrødernes Størrelse. Det forekommer 
mig, saa længe ikke anden Aarsag til Virkning af Landbrugs
planter som Forfrugt for Grankulturerne kan paavises, at det 
foran anførte Forhold indeholder en direkte Forklaring paa 
dette Fænomen. Lyngfamiliens Planter angives at være rige 
paa Garvesyre og harpiksagtige Stoffer, der ogsaa findes i 
Mængde i Lyngskjolden2), og som vides at træde hindrende i 
Vejen for Formuldningen3), og som derfor sandsynligvis ikke 
yder Jordbakterierne den samme Adgang til let omsættelige 
Kulhydrater som en urteagtig Vegetation. 

Endelig skal henvises til Bælgplanternes og Bjærgfyrrens 
Indflydelse paa Grankulturerne i Hederne. 

I 1903 henledede Forf. ved Omtalen af Bjærgfyrrens en-
dotrofe Mykorrhizer Opmærksomheden paa en i 1902 publiceret 
Meddelelse af KOCH om Virkningen af perennerende Lupiner 
paa Granernes Vækst. I 1906 havde Forf. Lejlighed til selv at 
iagttage disse Kulturer i Statsskovene ved Ellwangen i Württem
berg (Distrikt Dankoltsweiler, Skovpart Merzenteich), og de her 
gjorte Iagttagelser var overordentlig overbevisende saavel om 
Lupinernes Indflydelse paa Granens Vækst, som om at denne 
Indflydelse virkelig bestod i Jordbundens Forsyning med Kvæl
stof. 

Jordbunden i denne store Skovstrækning (c. 2000 ha) er 
»Stubensandstein«, der forvitrer til en lys, hvidlig eller graalig, 
tæt sammenlejret og ret fast Sandbund, som dog vistnok inde
holder lidt Ler. Bevoksningen bestaar aldeles overvejende af 
Rødgran, men hist og her findes dog indblandet enkelte smukke 
Skovfyr, Ædelgran og Bøg. Rødgranens Vækst er i det hele 

x) Især Undersøgelser af KOCH i Göttingen, hvorom se f. Eks. HARALD R. 
CHRISTENSEN, 1. c. S. 314, og VAGELER, 1. c. 65. 

2) TUXEN: Om Lyngskjoldens Udluftning, 1. c. S. 193, 196. 
3) WOLLNY: Zersetzung d. org. Stoffe, S. 110, 112, 220. 
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taget langsom; men ved de gunstige klimatiske Forhold1) kan 
den dog paa de bedre Strøg naa en Højde af henved 33 m i 
en Alder af 100-120 Aar. 

Bunden gør Indtryk af at være overordentlig humusfattig; 
den er beklædt med et tyndt Mos- og Naaledække, hist og her 
maaske en tynd Granmor uden synlig Forandring af de neden
for liggende Lag. Ved de for Benyttelsens og Foryngelsens 
Skyld foretagne Renhugster forsvinder dette Humuslag ganske 
eller formindskes stærkt, og Foryngelsen foregaar saadanne 
Steder ikke uden Vanskelighed. I en 15—20aarig Plantnings-
kultur var vel enkelte Graner komne til Vejrs, men Resten 
stod endnu sygnende, næppe 2/3 m høje i en ret tynd og spredt 
Bundvegetation af Lyng- og Molinia-Tuer, der vel var høje, 
men almindeligvis ikke saa tætte, at de trykkede Granernes 
Udvikling. Denne frembød i en paafaldende Grad de samme 
Tegn paa Kvælstof hunger som den jydske Hedegran, gule Naale, 
tør lavbehængt Top og jævnlig Udvikling af Sideskud til Er
statning for ældre udgaaede Topskud. 

I disse Kulturer virker nu de paa enkelte Steder — dog 
ikke som Kulturforanstaltning — indsaaede perennerende Lupiner 
ganske overordentligt. Granerne viste mellem Lupinerne ikke 
alene alle Tegn paa en frodig Vækst med mørkegrøn Farve, 
lange Topskud og fyldig Benaaling; men der forekom tillige 
paafaldende mange Tilfælde af for rig Kvælstofernæring. Der 
bemærkedes vel ingen Baanddannelser (Fascialioner), men desto 
hyppigere var Forekomsten af en Art Polykladi, idet det tykke, 
sidste Aarsskud havde sat 3—5 i samme Plan staaende Ende
knopper, som havde udviklet sig til lige saa mange korte, tykke, 
blaagrønne Skud, en Abnormitet, som' sikkert kan tilskrives 
overdreven Kvælstofernæring2) ligesom Fasciationerne (HUGO DE 
VRIES). Jordbunden under Lupinerne var fortrinlig og skør 
Muld, uden for disse fast og meget humusfattig. 

Disse Iagttagelser tyder paa, at en meget humusfattig Bund, 
der frembringer Symptomer paa Kvælstofhunger hos de unge 
Graner, ved en tæt Vegetation af perennerende Lupiner kan 
forandres til en humusrig Bund af Muldtypen med Symptomer 

*) De klimatiske Forhold angaves saaledes: Højden o. H. 470—530 m, 
Aarets Middeltemperatur 7.5° C, Regnmængden 800 mm, Sommernedslag 450 mm, 
Vinternedslag 350 mm (smig. Afsnit II). 

2) Smig. Det forsti. Forsøgsv. Bd. I, S. 271—272. 
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paa rig Kvælstofernæring for Granerne. Og tilsvarende Iagt
tagelser er gjorte m. H. t. Granens Forhold til andre fleraarige 
Bælgplanter paa muldfattig Bund, saaledes af H. REUSS1) for 
Gyvelens Vedkommende, MATTHES2) for Alsikkekløverens. 

Det her berørte Forhold angaaende Granens Udvikling i 
en Vegetation af Bælgplanter paa muldfattig Bund gentager sig 
fuldkomment ved dette Træs Dyrkning sammen med Leguminoser 
i den sure Morbund i de midtjydske Heder. Ved de foran 
nævnte Forsøg af Statens forstlige Forsøgsvæsen er Bælgplanter 
benyttede som Kvælstofkilde; en Del yngre Forsøg er anlagte 
andensteds i Hederne, saaledes især af JOHS. HELMS paa Feld
borg Distrikt o. fl. De er endnu ikke afsluttede, for saa vidt 
Grankulturerne endnu ikke er lukkede over Bunden; men de 
har allerede nu afgivet et ganske ubestrideligt Vidnesbyrd3) 
om, at Jordbundens Berigelse med assimilabelt Kvælstof ved 
en tæt Vegetation af fleraarige Bælgplanter har ganske samme 
Virkning paa Granerne i den bearbejdede Hedebund, der inde
holder Lyngmorens kvælstofrige Humus, som i den foran 
skildrede kvælstof- og humusfattige Bund i Udlandets Skovegne. 
Der synes heri at ligge et vægtigt Argument for de ovenfor 
anførte Anskuelser om Mangelen paa assimilabelt Kvælstof i 
Hedebunden som en fremragende plantebiologisk Karakter. 

Den samme Virkning, som Bælgplanterne udøver paa 
Granerne i Hedebunden, har, som bekendt, Grankulturernes 
Blanding med Bjærgfyr, alene med den Forskel, at Virkningen 
af Leguminoserne er mere energisk og adskilligt hurtigere, da 
der allerede paa 1 eller 2 Aar kan tilvejebringes en sluttet 
Bundvegetation af Bælgplanter, medens Bjærgfyrrens Bedækning 
af Jorden kræver længere Tid, i hvilken der maa foretages 
gentagen Bearbejdning af Jordbunden for at vedligeholde dennes 
Porøsitet og andre gunstige fysiske Forhold. Til Det forstlige 
Forsøgsvæsens foran berørte Forsøg med Tilførsel af mineralsk 
Plantenæring, ved hvilke Granerne ikke undgaar Symptomerne 
paa Kvæltofhunger, uden at en Vegetation af Bælgplanter 

*) REUSS: Die Besenpfrieme (Spartium scopariam L.), die Amme(?) der 
Fichte (Weisskirchener forsti. Blätter, Heft II, Wien 1903). 

2) MATTHES i Bericht üb. d. 29. Versamml. Thüringer Forstwirte, Eisenach 1903. 
3) Disse Forsøg vil forhaabentlig være afsluttede om et Par Aar, og det 

er Planen til den Tid at gøre udførligere Rede for disse Forhold i Det forst
lige Forsøgsvæsen. 
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k o m m e r t i l , svarer aldeles Hedese l skabe t s Gødningsforsøg , i 

hvi lke Bjærgfyrren t r æ d e r i Bælgp lan te rnes S ted 1 ) . Vi rkn ingen 

af Bælgplan ter og Bjærgfyr paa de unge Graner er den s a m m e , 

og der er n æ p p e Grund til at a n t a g e , a t Aarsagen i kke ogsaa 

er den s a m m e , begge t i lvejebringer de t Næringsstof i Jo rd 

b u n d e n , som Granerne mang le r paa de gamle Heder , de t for

n ø d n e optagelige Kvælstof. P a a Hedeforskningens n u v æ r e n d e 

S t a n d p u n k t vil denne T y d n i n g n æ p p e k u n n e bes t r ides . 

Men angaaende M a a d e n , p a a hv i lken der ved Bjærgfyrren 

t i lvejebringes dette ass imi lab le Kvælstof i Bunden , er de r frem

sat forskellige Opfattelser. 

I 1903 henledede Forfatteren Opmærksomheden paa Bjærgfyrrens 
Mykorrhizadannelse2) og paaviste Tilstedeværelsen af saavel ektotrofe 
som endotrofe Mykorrhizer hos dette Træ. Det oplystes, at de 
endotrofe Mykorrhizer havde dikotom Vækst ligesom de yngre Knolde 
hos Leguminoserne, og der anførtes Sandsynligheden af, at disse 
dikotome Mykorrhizer spiller samme Rolle dels for Bjærgfyrren, dels 
for dennes Forhold til Granerne, som Knolde for de Ærteblomstrede. 

I 1906 har imidlertid den højt ansete Botaniker A. MÖLLER, 
Eberswalde, imødegaaet3) denne Opfattelse paa Basis af nogle af 
ham udførte Laboratorieforsøg. 

Efter at have erholdt Bjærfyrre-Frø fra Jylland, udplantede han 
i 1905 af Planter fra dette Frø 7 1 aarige Bjærgfyrreplanter i hver 
af 3 Blomsterpotter; Planternes Rødder var rigt besatte med Mykor
rhizer af begge Former. Potterne indeholdt udvadsket Sand, gødet 
med 2 p. m. trebasisk fosforsur Kalk. Af disse 3 Potter blev de to 
i Vegetationsperioden 1905 daglig eller hveranden Dag vandede med 
en Opløsning af Klorkalium og'svovlsurt Magnesia, den tredje med 
samme Opløsning, hvortil der var sat salpetersurt Natron, 20 g for 
hver 1 Vand. 

Planterne udviklede sig godt indtil Begyndelsen af August; der
efter blev Planterne i Potten med Chilesalpeter kraftigere og mørkere 
med længere Naale. Alle Planterne optoges i Oktober og analyseredes. 
Det viste sig herved, at en l aa r ig Plante indeholdt 0.0108 g Kvæl
stof, en 2aar ig uden Kvælstofgødning 0.0119 g og en 2aarig med 
Kvælstofgødning 0.0275. En 1 aarig Plante havde en Vægt af 0.442 g; 

*) Se P. E. MÜLLER: Om Bjergfyrrens Forhold til Rødgranen i de jydske 
Hedekulturer (Tidsskr. f. Skovbr., Suppl. 1903). S. 7. 

2) Ibid. 
3) Mycorhizen u. Stickstoffernährung (Berichten d. deutsch. Bot. Gesell

schaft, Bd. XXIV, 1906, S. 230). 
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en 2 aarig Plante uden Kvælstofgødning havde en Vægt af 1.8 g, 
med Kvælstofgødning 2.0 g. Planterne uden Kvælstofgødning havde 
altsaa forøget deres Kvælstofmængde og tiltaget næsten lige saa meget 
i Vægt som de gødede. Heraf drager A. MÖLLER den Slutning, at 
Mykorrhizerne ikke er i Stand til at bevirke Planternes Forsyning 
med Kvælstof. 

Hertil er at bemærke, at man ingenlunde kan slutte fra de 
meget smaa dikotome Mykorrhizer paa deres første Udviklings
stadier til den Rolle, de senere kan spille, naar de paa de fler-
aarige Planter er udviklede til de forholdsvis store Knolde, med 
hvilke Bjærgfyrrens Rødder ofte er ganske tæt besatte; og Analyserne 
af de 6 til 7, kun 5 og 6 cm store Planter forekommer mig over
hovedet et alt for lille Materiale til derpaa at begrunde den Slutning, 
som den ærede Forfatter har draget. Hans Forsøg forekommer 
mig kun at vise, at den næsten daglige Vanding med salpetersurt 
Natron gennem hele Vegetationsperioden har gjort Planterne lidt 
større og mørkere end uden denne Vanding og har forøget deres 
Kvælstofindhold; men dette maatte man paa Forhaand anse som 
et selvfølgeligt Resultat. Anden Slutning kan formentlig heller ikke 
uddrages af hans i 1903 offentliggjorte Forsøg1) af lignende Art. 

I Forbindelse med de foran anførte Forsøg, som Forf. paa det 
forstlige Forsøgsvæsens Vegne ha r anstillet over Grankulturernes 
Paavirkning af Kunstgødning, er der udført følgende praktiske For
søg2). 

I en nedlagt Planteskole ved Kolpensig i Gludsted Plantage fandtes 
8 Bede med yderst mager Jord , i hvilke der i 1902 var udpriklet 
§ Bjærgfyrreplanter (4 Bede) og § Rødgranplanter (4 Bede), til
sammen et Areal af 110.9 Kvadratmeters Størrelse. Hvert andet af 
disse Bede blev i Sommeren 1903 gødede med en Dosis pulveriseret 
Chilesalpeter, svarende til 55.2 Kilogram pr. ha , de følgende Aar 
med den dobbelte Dosis, fordelte i 4 Gange med 1 Maaneds Mellem
rum. Ved Udgangen af Vegetationsperioden i 1908 afklippedes den 
overjordiske Del af Planterne i de 4 Bede, 3/4 af Bjærgfyrreplanterne, 
2/8 af Granplanterne, af hver Art fra 1 Bed med og 1 Bed uden 
Kvælstofgødning, hvorefter Planterne vejedes. Resultatet var følgende: 

') A.MÖLLER: Untersuch, über ein- u. zweijähriger Kiefer im märkischen 
Sandboden (Zeitsch. f. Forst- u. Jagdw. 1903); se P. E. MÜLLER: Nogle nye 
Unders, ov. Skovtræernes Svamprødder (Tidsskr. f. Skovv., Bd. XVI, 1904 
B, S. 93 ff.). 

2) Disse Forsøg vil, ligesom de foran foreløbig kort refererede, blive gjorte 
til Genstand for udførligere Beretning, naar de er afsluttede. 
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Bjærgfyr Gran 
med uden med uden 

Chiles. Chiles. Chiles. Chiles. 
Planternes Antal 579 377 252 277 
Kilogr. pr. 100 Pit.. . . 27.3 33.2 34.6 19.4 

Bjærgfyrrenes Farve var ens mørkegrøn og sund paa Bedene 
med og uden Chilesalpeter; de havde altsaa ikke reageret for Kvæl
stofgødningen, medens denne havde forøget Granernes Vægt til næsten 
den dobbelte, foruden at de ikke gødede Granbede udmærkede sig 
ved gul Farve og korte Naale. Dette praktiske Forsøg viser altsaa 
det modsatte af A. MÖLLERS Laboratorieforsøg. Ingen af dem er 
dog hævede over Indvendinger, og foreløbig maa man blive staaende 
ved det Resultat, at der intet eksakt Bevis er leveret hverken for 
eller imod Bjærgfyrrens kvælstofsamlende Evne. Men tilbage staar 
som ubestridelig dette Træs Indflydelse paa Granerne og Analogien 
med Leguminosernes Virkning. 

Det ligger nær at spørge, om denne Indflydelse ikke kunde 
skyldes Jordbundens Forsyning med Kvælstof ved den af HENRY 1 ) 
paaviste kvælstofbindende Evne, som de Mikroorganismer, der lever 
paa nedfaldent Løv, besidder, og hvorfra der kan tilføres Jordbunden 
ikke ubetydelige Mængder af Kvælstof. Hertil maa bemærkes, at 
det vel er sandsynligt, at det tætte Lag af Bjærgfyrrenaale, som 
dækker Jorden i de sluttede Blandingskulturer, kan have denne Be
tydning, men Forholdene tyder ikke paa, at dette kan være Grunden 
til Bjærgfyrrenes første »Ammevirksomhed«. Dennes Indflydelse 
aabenbarer sig nemlig adskillige Aar, førend der i de endnu ikke 
lukkede Kulturer har dannet sig et kendeligt Lag af Naale paa 
Bunden, og følgende til Undersøgelse af denne Sag anstillede Forsøg 
tyder heller ikke herpaa. 

18 runde Kar af galvaniseret Jærnbl ik , 45 cm i Diameter og 
Dybde, nedgravedes i Hedebunden og fyldtes med en omhyggelig 
Blanding af udluftet Hedejord fra det øverste 45 cm tykke Lag. De 
var i 1903 tilplantede med § Frøbedsplanter af Gran; nogle Kar var 
gødede med Kalk, Kainit og Thomasfosfat, andre ugødede. I 1907 
havde de alle et ensartet, meget tarveligt Udseende, havde meget 
smaa Topskud og kor te , gule Naale. I Sommeren 1907 vandedes 
8 af disse Kar 3 Gange med 1 Maaneds Mellemrum med 2 g rent 
salpetersurt Natron, opløst i l l rent Brøndvand; de andre 8 Kar 
gaves samme Kvantum Vand uden Kvælstofstilskud. Allerede første 

x) HENRY: L'azote et la vegetation forestiére (Journ. d'agriculture pratique, 
Bd. II, 1897, S. 411). 
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Aar reagerede Granerne stærkt for Salpetergødningen, de fik frisk 
Farve og grønne Naale. Fire af de Kar, der ikke havde faaet 
Kvælstofgødning, belagdes i 1908 med et 7 cm tykt Lag frisk, af-
faldne Bjærgfyrrenaale, der holdtes fast paa Jorden ved en fin 
Staaltraadsfletning. Efter et Aars Forløb havde Granerne i disse 
Kar endnu samme Udseende som de tilsvarende Planter i de andre 
ugødede Kar; de havde ikke reageret for det ved Naalebelægningen 
muligvis tilvejebragte Kvælstof i Jorden saaledes som for Vandingen 
med Salpeter. 

Endnu er altsaa den Maade, paa hvilken Bjærgfyrrene tilfører 
Granerne i Hedebunden assimilabelt Kvælstof, et aabent Spørgsmaal; 
men der foreligger næppe noget, der med Sandsynlighed tyder paa, 
at det ikke skyldes Bjærgfyrrerøddernes Symbiose med Mikro
organismer, saaledes som Tilfældet maa antages at være for Legumi-
nosernes Vedkommende. 

Ledende Hedeskovsdyrkeres Anskuelser. — Som de jydske 
Heder i geologisk, klimatologisk og plantegeografisk Henseende 
kun udgør en nordlig Provins i det store nordvesteuropæiske 
Hedeland, hvis Grænser GRAEBNER vistnok i Hovedtrækkene 
har draget rigtigt, saaledes udgør ogsaa Jyllands Hedeskovbrug 
en Provins i dette Hedelands Befolknings Bestræbelser for ved 
Skovanlæg at bringe disse Heder i Kultur. Den danske Pro
vins har sine naturbestemte og historiske Ejendommeligheder, 
som man stadig støder paa ved at beskæftige sig med Hede
skovbruget paa fremmed Grund; men det er i høj Grad lære
rigt at se ud over Grænserne af vor egen Hedeprovins og blive 
bekendt med det store aandelige og materielle Arbejde, der 
navnlig i Landene syd for vort sættes ind paa Hedeskovbrugets 
Udvikling. Gennem en forholdsvis rig Litteratur og ved For
handlinger paa talrige Møder sammenarbejdes den videnskabe
lige Forskning med de praktiske Erfaringer til herskende An
skuelser om Hedernes Natur og Betingelserne for deres For
andring til Skov. 

Vi kan ikke komme ind paa et detailleret Referat af de i 
Litteraturen foreliggende tysk-hollandske Anskuelser om Hede
skovbrugets Maal og Midler — de foreligger for en stor Del 
i Beretninger om Mødeforhandlinger — men det maa anføres, 
at de i Hovedsagen gaar i samme Retning som den, dette Af
snit af vore Undersøgelser har ledet ind paa, ja flere af dettes 
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Slutninger findes allerede udtalte af tyske og hollandske Hede-
skovdyrkere som Anskuelser, opstaaede derved, at disse Mænd 
i deres praktiske Erfaringer har ladet sig vejlede af de senere 
Decenniers videnskabelige Forskning. Det synes især at være 
E. RAMANNS lange Række af fortrinlige Undersøgelser og WOLLNYS 

Humusstudier, som har paavirket de praktiske Hedeskov-
brugere. 

Det er maaske den hollandske Forstmand og Humusforsker 
VAN SCHERMBEEK

 1), der først har fremhævet Betydningen af, at 
Hovedformaalet ved Hedebundens Behandling er at frembringe 
ikke blot en vel bearbejdet Jord , men »ein garer Boden«, en 
Jordbund, i hvilken Mikroorganismerne har tilvejebragt den 
frugtbare Tilstand, i hvilken en velbehandlet Brakmark befinder 
sig, og fra forskellig Side har man sluttet sig til denne Op
fattelse. Mest direkte udtales dette dog maaske af den hanno-
veranske Forstmeister ERDMANN, GRAEBNERS dygtige Recensent, 
der paa et Møde i Osnabrück herom ytrede2): »Uden samtidig 
Tilbagevenden af det organiske Liv i Jorden, forbliver Jord-
bundsbearbejdningen kun en halv Forholdsregel.« »I Gen
indførelsen af Jordbakterierne har vi uden Tvivl et af de vigtigste 
Helbredelsesmidler for den syge Hedebund.« 

Men ogsaa den danske Hedeforsknings Klassiker, E. DALGAS, 

har fremsat Anskuelser, der for den Tid, da han skrev, betyder 
noget lignende som det, de senere Aars Undersøgelser har ført til. 
I sine forskellige Skrifter om Hededyrkning fremhæver han, 
som bekendt, gentagende, at den bedre Hedebund ikke er for 
næringsfattig til at bære brugbar Granskov; hvad det kommer 
an paa, er den sure Lyngskjolds Udluftning ved Bearbejdning. 
Hans teoretiske Forklaring til denne Anvisning, der gik ud paa, 
at man derved tilintetgør giftige Stoffer i Jordbunden eller 
»Lyngsurheden«, som er Aarsagen til Vanskeligheden ved Granens 
Kultur i Hederne, kan man vel ikke tiltræde; thi giftige Stoffer 
i Lyngskjolden er, saa vidt vides, ikke hidtil paaviste3), og det 
er let at overbevise sig om, at Granerne kan vokse godt i en 

') Erfahrungen üb. d. Ödelandaufforstungen im Heidegebiet Nordwest
deutschlands, o. s. v. S. 19. 

2) Heideaufforstung, Vortrag, geh. währ. d. Provinzial-Ausstellung f. Moor-
und Heidekultur zu Osnabrück 1908. 

3) C. F. A. TUXEN: Om Lyngskjoldens Udluftning (Tidsskr. f. Skovbr., Bd. II, 
1877, S. 187). 
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Jordbund med stort Indhold af fri Humussyre, saaledes i Bøge
mor1) . Men hans , for de praktiske Opgaver væsentligste An
skuelse, at Hedebundens Ufrugtbarhed mere er at søge i Over
laget end i den mineralske Undergrund, er derfor ikke mindre " 
rigtig. A. OPPERMANN har derfor ogsaa i sin Biografi af E. DALGAS 

med Rette fremhævet, at det væsentligste i DALGAS'S Syn paa 
Hedebunden var Kravet om »et sundt Ovre«2). Videre er vi 
ikke komne ved de sidste Decenniers Undersøgelser i Indland 
og Udland, og naar GRAEBNER i Modsætning dertil, vel uden at 
fornægte Lyngmorens ugunstige Egenskaber, dog lægger Hoved
vægten paa Bundens Magerhed, saa maa nærværende Under
søgelse tjene til Forsvar for E. DALGAS'S langt rigtigere For-
staaelse af Hedebunden. Vor Undersøgelse har ikke kunnet 
bringe Erkendelsen af Hovedtrækkene i Hedejordernes Ejen
dommeligheder videre end til at give en formentlig rigtigere 
Forklaring af E. DALGAS'S Opfattelse og saa at tilføje: »Et sundt 
Ovre« naas i den g a m l e Hedebund ikke ved Bearbejdning 
alene; d e t m e k a n i s k e A r b e j d e g ø r i og fo r s ig i k k e 
g a m m e l H e d e m o r t i l K r a t m u l d ; de t s k a b e r k u n en af 
B e t i n g e l s e r n e for M u l d e n s U d v i k l i n g . 

Synspunkter for Grankulturer i midtjydsk Hedebund. — 
Gennem det i Jyllands Hedeegne udførte store praktiske Arbejde 
har man fundet Midler til at overvinde Granens Vækststandsning 
og de i Forbindelse med denne staaende andre Sygdoms-
fænomener, i det mindste for en væsentlig Del, indtil de unge 
Bevoksninger har sluttet sig, hvilket er et meget stort økonomisk 
Fremskridt. Er vore foran udviklede teoretiske Anskuelser 
rigtige, er dette Fremskridt naaet ved i den første Del af Be
voksningens Liv at paavirke Jordbundens Mikroflora i en for 
Træernes Trivsel gunstig Retning. Men herefter opstaar det 
Spørgsmaal, om det vil være muligt, ved Anvendelsen af de 
givne teoretiske Erkendelser at finde Midler til en varigere For
bedring af Hedebunden ved dens Anvendelse til Skovdyrkning. 
Formaalet er givet i Egekrattenes Jordbund. I denne, der maa 

' ) Om Skovtræernes Forhold til Tilstedeværelsen af frie Humussyrer i 
Jordbunden, se ogsaa W. zu LEININGEN, 1. c. S. 166. 

2) DALGAS og Hedeplantningen, »Tilskueren« 1894, Særtr. S. 13. — HAUCH 
og OPPERMANN: Haandbog, S. 408. 
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anses som lige saa fattig paa mineralsk Plantenæring som de 
omgivende Heders dybere Forvitringslag, der ikke er udvadskede 
af Humussja-er eller fæstnede til haarde Allag, vokser som be
kendt Granen frodigt uden de Sygdomsfænomener, som er 
næsten uundgaaelige i den gamle Hedebund. Der maa da 
spørges: Hvad hører der til for at føre denne tilbage til den 
for Egeskovenes Jordbund, af hvilke Krattene er Levninger, 
karakteristiske Tilstand, og kan vor foran fremsatte Teori an-
gaaende Betydningen af Bundens Svampe- og Bakterieliv give 
Anvisning i saa Henseende. 

Hovedbetingelserne for Udvikling af et rigt Bakterieliv i 
Jordbunden til Befordring af en hurtig Omsætning af det 
organiske Affald under Dannelsen af det for de højere Planter 
i Almindelighed nødvendige assimilable Kvælstof er: 1) rigelig 
Adgang for Bakterierne af de for disse fornødne mineralske 
Forbindelser, især Kalk og Fosforsyre; 2) Ophævelse eller i 
ethvert Fald stærk Nedsættelse af Bundens Surhed; 3) let om
sættelige Kulhydrater og 4) livlig Gennemluftning af Jordbunden. 
Kan disse Betingelser tilvejebringes i Hedebunden? I den gamle 
Hede i dens naturlige Skikkelse mangler de alle. 

Hvad for det første Tilstedeværelsen af mineralsk Næring 
for Bakterierne angaar, da er disse Stoffer ved Overlagets Ud-
vadskning til Blysand bragte ned til det yderste Minimum, 
hvilket er paavist gennem talrige Analyser, danske og fremmede. 
Blysandsdannelser er saa uundgaaelige Ledsagerex) af den tætte, 
slet udluftede, sure, svampeopfyldte og bakteriefattige Morskjold, 
at de maa betragtes som to Produkter af samme Proces. Naar 
først Jordskorpen, begunstiget af Landsdelens Klima (GRAEBNER) 

og lokalt virkende Faktorer (Vind, Udtørring o. s. v.), begynder 
at blive ugunstig for Bakterielivet og begunstiger Svampenes 
Overherredømme, saa Bunden bliver fast, Dannelsen af Humus
syrer tager Overhaand, og Regnormene forsvinder, saa begynder 
Blysandsdannelsen, der ofte kan iagttages saadanne Steder som 

') Ogsaa paa rigere Jorder kan Mordannelsen fremkalde Blysandslag. 
Forf. har saaledes paavist dette for en Forvitringsbund paa Granit i Böhmer
wald (Studien üb. d. natürlichen Humusformen o. s. v., Berlin, 1887, S. 319), 
og MAXIMILIAN HELBIG har paavist det samme ved udførte Analyser fra en 
endnu rigere Forvitringsbund paa Granit fra Schwarzwald: Ueber Ortstein im 
Gebiete des Granites (Naturw. Zeitschr. f. Forst- u. Landwirtsch., Jahrg. 7 
1909). 

Det forstlige Forsøgsvæsen, III. 8. Febr. 1910. 15 
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en næppe centimetertyk Stribe under det organiske Affald. 
Dette betegner Udvadskningens Begyndelse og dermed Op
løsning og Bortførelse saavel af Kalk og Fosforsyre som af 
Kali og Magnesia til yderligere Ugunst for Bakterierne og Be
gunstigelse af Svampefloraens Overherredømme. Men efter-
haanden som denne Dannelse skrider frem, forsvinder mere 
og mere denne første Betingelse for det rige Bakterieliv, som 
er karakteristisk for den gode Muld. En af Aarsagerne til det 
gode Resultat, som Bearbejdningen af den faste og skorpede 
Jord medfører, er vistnok den, atter at bringe næringsrigere 
Jordlag frem til Støtte for Jordskorpens Bakterieliv. 

Men naar Blysandsdannelsen har naaet den Udvikling, som 
den har i vore gamle Heder, maa der kunne blive Tale om 
ikke alene ved Kalk at neutralisere den store Mængde Humus-
syre, men tillige ved Kunstgødning som Kainit og Thomasfosfat 
at give Bakterielivet den uorganiske Næring, som kræves til 
dets frodige Udfoldelse. Det turde være en Hovedgrund til, at 
Mergelen virker langt bedre i Hedekulturerne end kulsur Kalk, 
at der med Mergelen tillige tilføres Bakterierne de andre Stoffer, 
som de mangler i Bundens Overlag. FR. W E I S anfører1), at 
Kunstgødning, især Kali og Fosforsyre, virker maaske lige saa 
meget indirekte ved at understøtte Bakterielivet som direkte 
ved at tjene som Næring for Kulturplanterne. Men naar dette 
gælder de relativt gode, dyrkede Jorder, hvor meget større Be
tydning maa det saa ikke kunne faa i Hedens øverste ganske 
udvadskede Sand. 

Naar GRAEBNER især søger Aarsagen til Hededannelsen og 
Grunden til Hedernes Ufrugtbarhed for Skovtræerne i Bundens 
Udvadskning ved Humussyrer, da bliver dette Forhold, som 
tidligere anført, næppe af den Vægt, som GRAEBNER tillægger 
det, for Skovtræernes Forsyning med mineralsk Næring, da 
denne i Almindelighed vil kunne skaffes fra de dybere, rigere 
Jordlag; men det bliver af Betydning for Bakterielivet og der
ved for Bundens Indhold af optageligt Kvælstof. Var GRAEBNERS 

Anskuelse rigtig, vilde det af praktiske Grunde være haabløst 
at tænke paa Anvendelsen af Kunstgødning, der skulde berige 
det 1—2 m dybe Jordlag, hvorfra Træerne henter deres Næring, 
med de fornødne Mineralsalte. Men er det kun Bakterielivet 

') Bakterielivet i Jordbunden o. s. v., 1. c. Side 149. 
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i det øverste Jordlag, som man vil paaviike ved Tilførselen af 
Næringsstof, da bliver Opgaven næppe praktisk uoverkommelig 
og bør sikkert forsøges. 

En mere eller mindre fuldstændig Ophævelse af Hede
bundens sure Reaktion kan vel heller ikke anses for nødvendig 
for Trævegetationen, men vel for Tilvejebringelsen af Betingelserne 
for Bakterielivet i Jordskorpen. Den ved Hedekulturerne nu 
anvendte grundige Bearbejdning fremmer, som bekendt, denne 
Betingelse, der muligvis yderligere bør understøttes ved Kalk
ning. Men at Kalkning alene ikke er tilstrækkelig for den 
gamle Hedebund, naar ikke andre Næringsstoffer tillige tilføres, 
derfor foreligger allerede tilstrækkelig Erfaring. 

En anden Betingelse for et frodigt Bakterieliv i Bunden er 
Tilstedeværelsen af let omsættelige Kulhydrater, hvilket kræver 
en urteagtig Vegetation i Stedet for mordannende Planter. At 
Granernes Vækst i Græspletterne i Heden ofte foregaar udeu 
Standsning ligesom efter Dyrkning af Landbrugsplanter er 
vistnok Virkningen af denne Faktor. Bestræbelserne maa 
derfor gaa ud paa at forhindre Genindvandring af Lyngen og 
dens Ledsagere i de tilkultiverede Arealer, og det mangler ikke 
paa Vidnesbyrd om, at dette paa bedre Heder, især med friskere 
Bund, en Tid lang kan lykkes, navnlig ved Anvendelse af 
perennerende Bælgplanter. Men er først Grankulturen sluttet, 
saa findes der som Enehersker paa Arealet i dette Træ en 
anden mordannende Plante, der selv er i Stand til at frem
bringe Blysand og om end kun svagere Rødjordsdannelser. 
Uagtet Granmoren er langt mere godartet og rigere paa Bakterie
liv1) end den gamle Lyngmor, vil den dog i Længden lægge 
alvorlige Hindringer i Vejen for Tilvejebringelsen af Muld. 

Dette leder til Anvisning paa at blande Granen med Træ
arter, der ikke selv er mordannende, hvilket de sædvanlige Lys
træer, Fyrrearterne, Eg og Esp i Almindelighed ikke er; mor
dannende er vistnok heller ikke de vestjydske Egeskoves gamle 
Blandingstræ, Tilia parvifolia. Ved holmevis Indsprængning af 
disse Træer — af økonomiske Grunde kan der dog næppe blive 
Tale om andre end Fyrrearterne — paa en bearbejdet og gødet 
Hedebund, der tillader en blivende Vegetation af urteagtige 
Planter, vil man danne saa mange Arnesteder for en sund 

*) Ifølge nogle ikke offentliggjorte Forsøg af Forf. 
15* 



228 [228] 

Mulddannelse, at det hele Areal muligvis vil kunne paavirkes 
deraf. Vi kommer herved med vor Opfattelse til Udgangs
punkt til samme Slutning som den nyere tyske Hedeskovs-
dyrkning ad andre Veje1) er kommen til, Anbefaling af Hede
granskovens Blanding med Lystræer, men dog kun paa det Vil-
kaar, at Betingelserne for et livligt Bakterieliv er bragt til Veje. 

Hvad endelig den tredje Faktor angaar, de øverste Lags 
Udluftning, da kan denne i Længden kun skabes og vedlige
holdes ved Dyrelivets, navnlig Regnormenes Virksomhed. Forf. 
har vistnok først henledet Opmærksomheden paa Regnormenes 
Betydning for Hedebunden, men denne Betydning er nu i den 
Grad anerkendt, at GRAEBNER har kunnet udtale2): »Den i 
mange forstlige Kredse herskende Forestilling, at man ved en 
blot Bearbejdning af Jordbunden forinden Plantningen kan 
opnaa (»eine Gare«) en Braktilstand, er aldeles urigtig; uden 
en fuldstændig Forandring af Bundens Dyreliv opnaas den ikke. 
Hvor der ingen Regnorme o. s. v. findes, der er der i Jord
bunden »keine Gare««. Medens man ifølge Erfaringerne i dansk 
Hedeskovsdyrkning ganske kan slutte sig til GRAEBNERS Udtalelse 
om den utilstrækkelige Virkning af Bearbejdningen alene, vil 
vi forandre hans Sætning til, at hvor der i Hedejorden ikke 
findes gunstige Forhold for Bakterielivet, er ingen Braktilstand 
(»Gare«) opnaaelig; men denne v e d l i g e h o l d e s først og 
fremmest ved Regnormenes Arbejde, uagtet ogsaa Tilførsel af 
opløselige Salte kan bidrage til Jordskorpens Skørning3). 

Men ogsaa i Hederne kan Regnormene indfinde sig, naar 
Forholdene er dem gunstige. Herfor foreligger der Erfaringer 
fra Hedernes Planteskoler, hvor Forf. har iagttaget Regnormenes 

1) I det nordtyske Hedeskovbrug bliver Opgaven for saa vidt en anden, 
som Skovfyrren her er Hovedtræet, og dette søges blandet med Skyggetræer, 
hvortil der især anbefales de paagældende Hedeegnes gamle Løvtræer, Eg, Bøg 
og Avnbøg (O. v. BENTHEIM i GRAEBNERS Handbuch S. 166—170; ERDMANN : 

Heideaufforstung o. s. v., 1. c. S. 12, og fl.), medens en Blanding af Fyr og Gran 
synes at vække Betænkeligheder (RAMANN: D. Einfluss verschiedener Boden
decken auf die physikalischen Eigenschaften der Boden, Zeitsch. f. Forst- u. 
Jagdwesen, 1898, S. 483). 

2) 1. c. S. 190. 
3) RAMANN har paavist, at Jordbundens Tæthed, dens »Krümelstfuktur«, 

staar i Forhold til dens Indhold af opløselige Salte, saa at det øverste, ud-
vadskede Lag af Jordbunden kan være tættere end de dybere Lag (Waldstreu 
S. 64; Bodenkunde, 1905, S. 226). Ogsaa paa dette Forhold vil altsaa en 
Gødskning af Hedejorderne kunne faa en gavnlig Indflydelse. 
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Arbejde selv i ganske isolerede og smaa Planteskoler, der i 
nogen Tid har været bearbejdede og gødede med et saa magert 
Stof som Lyngtørvaske1). Man maa derfor antage, at heller 
ikke denne Betingelse for et frodigt Bakterieliv og en Om
dannelse af Hedebunden til muldagtige Humusarter vil være 
et uopnaaeligt Maal, i det mindste paa gunstigere Arealer. 

Disse kort skitserede Foranstaltninger, der fremtræder som 
naturlige Konsekvenser af vore Studier over Hedebundens Bi
ologi, anbefales til Hedeskovdyrkernes Forsøg. 

IX. Rødgranen som Skovtræ i de 
midtjydske Heder. 

I de undersøgte gamle Statsplantager paa Viborg og Feld
borg Distrikter har vi forefundet et fuldt udviklet Gran-Plante
samfund af fattigere Art end det, der findes paa de Lokaliteter, 
hvor Granen vokser frodigt, men dog af Udvikling og Vækst
forhold, der ikke staar tilbage for naturlige Granskove paa 
mindre gunstige Lokaliteter i andre Egne af Europa (Afsn. IV). 
Med Granen som den Plante, der giver dette Samfund Karakter 
og bestemmer dets underordnede Elementer, følger tillige disse, 
saaledes navnlig Bølgestænglet Bunke (Aira flexuosa) og i Be
voksninger af I Bonitet (Afsn. V) tillige Blaabær (Vaccinium myr-
tillus) og Skovstjerne (Trientalis europæa), medens kun den 
sidste er bleven tilbage i II Bonitets Bevoksninger. Disse 
Elementer af Granskovenes Bundvegetation findes vel ogsaa 
paa Hederne, men betragtes af Botanikerne som accessoriske 
Bestanddele2) og kan ikke renregnes til de egentlige Hedeplanter 
(A. MENTZ). Men endvidere findes her Planter, der særlig 
hører hjemme i Naaleskove, Linnæa borealis3), skønt meget 
sjælden (A. MENTZ), og Mosserne, Hglocomium parietinum, Hyp-
num crista castrensis m. f. (se S. 112). 

: ) Jfr. ogsaa C. JENSENS Iagttagelser fra Klelunds Plantage (Tidsskr. f. 
Skovvæsen 1897 A, Side 143). 

2) Angaaende de Bemærkninger, som findes i dette Afsnit om Hedernes 
Vegetation, har Forf. konfereret med Hr. Magister A. MENTZ, der er særlig for
trolig med de jydske Heders Flora; ved de Oplysninger, der skyldes ham, er 
hans Navn vedføjet. 

3) E. WARMING: Den danske Planteverdens Historie efter Istiden (Univ. 
Progr.) Kbhn. 1904, S. 15. 
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Historisk er disse Granskove et Kultursamfund; men det 
fremgaar af deres Anlægshistorie (Afsn. III), at Menneskenes 
Indgriben ikke har strakt sig meget videre end til Frøets Ud-
saaning; ved Menneskenes Hjælp er Granen vandret ind, men 
der er ikke ved Kunst i synderlig Grad skaffet Træet gunstigere 
Vækstbetingelser end dem, Lokaliteten i uberørt Tilstand frem
bød. De undersøgte Bevoksninger er jo nemlig fremkomne efter 
Saaning i smaa Huller (Stendalgaard og Ulvedal) eller i over
fladisk pløjede Striber (Feldborg); de Foranstaltninger, som 
Skovkulturen senere har truffet paa disse Arealer ved Efter-
bedring og Udhugst, kan kun have bevirket en større Ens
artethed i de unge Bevoksninger og en raskere Vækst, men kan 
ikke have haft Betydning for selve Gransamfundets Grund
læggelse og for dets Hævden af Pladsen i Kampen med Rivalen, 
Lyngheden. 

Trods det ringe Indgreb i Naturforholdene, som den be
grænsede og overfladiske Behandling af Jordbunden som For
beredelse til Saaningen repræsenterer, maa man dog ikke under
vurdere dens Betydning. Paa den bornholmske Lynghede i 
Almindingen er der skabt prægtige Granskove alene ved Ud-
saaning af Granfrø i Lyngen (de »FASTINGSKE« Kulturer i 
Østre Indlæg); enhver erfaren Hedeskovbruger vil bevidne, at 
denne Fremgangsmaade for den virkelige gamle og urørte jyd-
ske Lynghedes Vedkommende vilde forblive ganske resultatløs. 
Ikke desto mindre forynger Granskoven sig naturligt i de gamle 
Statsplantager og bevidner herved dette Plantesamfunds Evne 
til at bevare Herredømmet; men dette foregaar kun paa Steder, 
der ikke er dækkede af gammel Lyngskjold. Af saadanne skal 
anføres Granskovens egen urørte Bund, dækket af en lys og 
ikke tæt Granmor, bevokset med Mos, i hvis Tæppe der fore
kommer spredt i enkelte Eksemplarer de øvrige foran nævnte 
Bundplanter. Fremdeles de Steder paa Ryddepladser, hvor 
Jordbunden er blevet saaret og Frøet kan falde i den mineral
ske Bund, samt endelig de naturligt sammenblæste, mindre 
Kytter, som jævnlig findes i Hederne. 

Denne sidste Art Lokaliteter frembyder særlig Interesse. 
De store aabne Indsande med ofte anselige Klitter og store af-
føgne Flader bestaar saa væsentligt af den raa Hedebunds 
dybere Lag, at Granen almindeligvis ikke trives her. Men 
mangfoldige Steder i Hederne forekommer Smaakytter i For-
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bindelse med mindre afføgne Strækninger, i hvilke Vinden ikke 
har rodet mere op i Jordbunden, end at de sammenføgne Kytter 
bestaar af det øverste Jordlag, der for største Delen er paavirket 
af Vegetationen. I disse mindre Kytter vokser Granen for
træffeligt, og i dem vandrer den ud ved Selvsaaning, uagtet 
Jorden her ikke kan bestaa af andet Materiale end det, hvoraf 
den urørte omgivende Hede bestaar, i hvilken det ofte koster 
den største Møje og store Kulturofre at faa Granen til at slaa 
an. Nogle af de smukkeste Granpartier i Høgildgaard Plantage 
findes paa saadanne smaa og lave Kyttepartier, og i Kompedals 
Plantage er lignende Arealer rigt forsynede med naturlig Op
vækst af Gran fra de tilstødende ældre Naaletræbevoksninger. 
Men ind i den gamle, urørte Hede vandrer Granen ikke1); kun 
Bjærgfyrren, enkelte Steder tillige Skovfyrren, formaar her at 
saa sig selv, og Bjærgfyrren kan i den gamle Hede vokse ret 
frodigt i Vejret. 

Der er altsaa i de midtjydske Heder skabt et virkeligt leve
dygtigt Skovsamfund med Granen som Hovedtræ og ledsaget af 
de for dette Naaletræsamfunds tarveligere Varianter karakteristi
ske Bundplanter, et Samfund hvis Dannelse kun i yderst ringe 
Grad har været støttet af Kulturen og som vistnok uden saadan 
Hjælp kunde være indvandret paa de bedre Dele af Hederne, 
navnlig paa de unge Hededannelser. Der opstaar derfor det 
Spørgsmaal: Hvorfor er Granen ikke et naturligt forekommende 
Træ i disse Heder, da den dog forekommer spontant i Landene 
nord, øst og syd for os; hvad er det for Faktorer, som har 
holdt den borte, indtil Mennesket skred ind, og navnlig: har 
Jordbunden noget hermed at gøre? Vi kan ikke slutte denne 
Undersøgelse over Granens Forhold til Jordbunden i de jydske 
Heder uden at have prøvet paa en Besvarelse af dette Spørgs
maal, der maa belyses ved Materiale fra Plantegeografien. 

Efter den norske Forsker J. HOLMBOE2) meddeles om-

*) En enkelt Undtagelse er dog kommen til Forf.s Kundskab. WØLDIKE 
meddeler, at der i den store, til Frederiks Præstegaard hørende Hede findes 
adskillige enlige, selvsaaede Graner, der sikkert stammer fra den ved selve 
Præstegaarden anlagte gamle Plantage. Om Jordbunden paa de Steder, hvor 
disse Graner findes, er kun oplyst, at det er »bedre Hede« med høj Lyng. 

s) JENS HOLMBOE: Planterester i norske torvmyrer (Skr. udg. af Vidensk. 
Selskab i Christiania, 1903, mathem.-naturv. Kl.). 
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staaende Kortskitse over Redgranens naturlige Udbredelse i 
Europa og de tilstødende Dele af Asien. 

Dette Kort ledsager J. HOLMBOE med følgende korte Over
sigt over Granens Udbredningsforhold: 

»Som bekendt er det ved de senere Aars Undersøgelser af 
A. T. GLØERSEN, A. G. NATHORST, R. SERNANDER og flere Forskere 
godtgjort, at Granen først i en geologisk megen sen Tid er ind
vandret til vor Halvø. Granens hele nuværende Udbredelse 
viser, at den er et østligt Træ; Tyngdepunktet i dens Udbredelses-

Fig. 22. Grauens Udbredelse i Europa (det punkterede Areal). 
Efter J. HOLMBOE. 

omraade ligger i Sibirien og Rusland. I Mellemeuropa var den 
i interglacial Tid et almindeligt Skovtræ og var mod Nord ud
bredt til Danmark (N. HARTZ); men under Istiden blev den 
ganske fortrængt fra Europa norden for Alperne, og først i en 
sen postglacial Tid, efter at Egevegetationen havde naaet sin 
største Udbredelse, har den paany trængt frem fra Øst.« »Alt 
tyder paa, at Granen endnu ikke har naaet en saa stor Ud
bredelse i vort Land, som Klimatforholdene muliggør.« 

Uagtet ikke ethvert Punkt af denne korte Oversigt over 
Granens Indvandring i den nordvestlige Del af Europa endnu 
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staar uimodsagt — hvortil vi senere skal komme tilbage 
— saa er det dog den almindeligst antagne og har vundet 
Tilslutning i den mest udbredte skandinaviske Fremstilling 
af Vegetationshistorien, saaledes af GUNNAR ANDERSSON1), hos 

os af EUG. WARMING2) og er optaget i vor forstbotaniske 
Litteratur3). 

De Undersøgelser, gennem hvilke man har naaet til denne 
Forstaaelse, og som er nedlagt i den rige Litteratur, som dette 
interessante Æmne har fremkaldt, falder i to Grupper, dels 
Studier af Planterester i Moserne og i Aflejringer af Kildekalk, 
dels plantebiologiske Iagttagelser. De første omfatter Tydning 
af Dokumenter af høj Værdi angaaende Indvandringsveje for 
Granen Og Indvandringstiden; men uagtet Metoden for slige 
Undersøgelser er udviklet til stor Fuldkommenhed, især af 
GUNNAR ANDERSSON, er disse Dokumenter dog ikke altid lette 
at læse, og Tydningen har af og til fremkaldt Tvivl, især om 
Indvandringstiden4). De plantebiologiske Iagttagelser beskæftiger 
sig derimod med Indvandringsmaaden, og Materialet til For-
staaelsen af denne er vel for største Delen samlet af Botanikere, 
men finske, svenske og norske Forstmænd, saaledes især BLOM

QVIST5), HOLMERZ og ÖRTENBLAD6), E . H E N N I N G 7 ) og GLØERSEN8) 

har leveret et vægtigt Bidrag til denne Del af Undersøgelsen 
ved lignende Iagttagelser som de, der i 1857 ledede til VAUPELLS 

Skildring af Bøgens Indvandring i Danmark; sidst har det 

') Svenska växtvärldens historia, i korthet framställd, 2. Uppl. Stock
holm, 1896, S. 62—68; — Die Entwicklungsgeschichte der skandinavischen 
Flora (Resultats scientifiques du Cougrés international de Botanique, Wien, 
1905, udg. af R. v. WETTSTEIN u. J. WIESNER, Jena, 1906). 

2) Den danske Planteverdens Historie efter Istiden (Univ. Prog.), 1904, 
S. 53. 

3) O. G. PETERSEN: Forstbotanik, Kbhn., 1908, S. 236—237. 
*) Se saaledes SERNANDER: Die Einwanderung der Fichte in Skandinavien, 

S. 89—94 (ENGLER: Bot. Jahrb . f. system. Pflanzengeschichte u. Pflanzengeogr., 
Bd. XV, Leipzig, 1893) — og N. O. HOLST: Postglaciale tidsbestämningar, 
S. 18—19 (Sverriges geol. undersökn. Ser. C Nr. 216, Stockholm, 1909). 

5) Finlands trädslag, II , Granen, 1883 (Finska forstforeningens med
delanden Bd. III). 

6) SERNANDER, 1. c. S. 8. 
7) Forstligt botaniska studier i Jemtland 1888 (Tidsskr. f. Skogshus-

hållning. Aarg. 17, Stockholm, 1889). 
8) Vestlandsgranen og dens Indvandringsveie (Den norske Forstforenings 

Aarbog, 1884, Kristiania, 1884). 
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svenske forstlige Forsøgsvæsen ved H. HESSELMAN og GUNNAR 

SCHOTTE ydet meget betydningsfulde yderligere Bidrag hertil1)-
Gennem disse Undersøgelser lærer man Granens Forhold 

til andre Træer under Paavirkning af Klima og Jordbund at 
kende; spredte Iagttagelser af tilsvarende Art kan vel gøres i 
Danmarks Kulturskove; men de paagældende naturlige Faktorers 
storartede Virkninger i plantegeografisk Henseende vil først til
fulde forstaas gennem Studier i Naturskove af den Udstrækning, 
som det finsk-svensk-norske Skovland besidder. Frugtbarest 
for vor Undersøgelse synes det at være at kende Granens Op
træden i Naturskovene i de Landskaber, der i klimatisk Hen
seende ikke ligger de jydske Heder for fjernt. Hertil kan an
befales, foruden GUNNAR ANDERSSONS korte Oversigt, GLØERSENS 

Iagttagelser fra Norge, SERNANDERS fra Mellemsverrig, HESSEL

MAN og SCHOTTES fra Halland, Smaaland og det nordlige Skaane, 
R. HULTS 2 ) fra Blekingen og BLOMQVISTS fra det sydlige Fin
land, alle fortræffelige og indgaaende Undersøgelser over Granens 
Forekomst og Forhold til andre Træer. 

De nævnte Forfattere skildrer Granen som uovervindelig 
under ikke ekstreme Jordbunds- og Klimaforhold i Kampen 
med det andet Naaletræ, Fyrren, som det har fundet som For
løber i det nordvestlige Europas Skove, samt med alle de Løv
træer, det har mødt paa sin Vej fra Øst til Vest nord for Bøgens 
Nord- og Østgrænse. 

Den indgaaende og lærerige Skildring af Kampens Gang 
paa de forskellige Lokaliteter, som navnlig HULT og SERNANDER 

meddeler, skal ikke refereres her. Vi vil kun gennem dem 
søge at vinde Forstaaelse af Aarsagerne til, at Granen er standset 
paa enkelte Steder under sin Indvandring for derved, om muligt, 
at faa Oplysning om, hvad der har bevirket den store Bugt, 
som Granens Vestgrænse danner, og i hvilken netop Danmark 
ligger. 

At klimatiske Indflydelser har sat Granens Udbredelse 
Grænse imod Syd og Nord og har bestemt den Højde over Havet, 
til hvilken den er naaet paa Bjærgene, maa vel anses som 

l) Granen vid sin sydvästgräns i Sverige (Skogsvårdsforeningens tidskr. 
1906). 

2 Blekinges vegetation, ett bidrag tili växtformationernas utvecklings-
historia (Meddelanden af Societas pro fauna et flora fennica, Helsingfors, 1885). 
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sikkert. Men af stor Betydning for den Plads, der er givet den 
som Skovtræ i Midt- og Vestjylland, vilde det være at kende 
Aarsagen til, at den paa den nordlige 2/3 af sin Vestgrænse ikke 
naar Havet. Et Blik paa den foran staaende Kortskitse vil 
straks rejse det Spørgsmaal, om det ikke er Havets Nærhed, 
som Granen skyer. 

Dette modsiges dog bestemt af de norske Undersøgelser. 
GLØERSEN viser ved sikre Iagttagelser, at Aarsagen til, at Granen 
er et saa sjældent Træ i det vestenfjældske Norge, er den, at 
den endnu ikke er naaet saa vidt paa sin tusindaarige Vandring 
fra Sverrig gennem Kjølens Passer. Den findes i det sydlige 
Norge lige ned til Havkysten fra Øst indtil henimod Mandal1) 
og gaar i Egnen omkring Trondhjem ikke alene ud til Kysten, 
men endog til Øerne uden for Fastlandet. Vintertemperaturen 
ved Norges af Skagerak beskyllede Kyst er betydeligt over 0°, 
og Vinter-Isotermen 0° følger Norges Vestkyst til over 65° nord
lig Bredde2); Brønø, der ligger paa 65° 28 ' n. B., noget nord
ligere end Granens Kystforekomst i Nordre-Trondhjem Amt3), 
har4) endnu en Vintertemperatur af kun - j - 0.6°, hvilket ikke 
er synderlig mindre end Midtjyllands ( H - 0 . 4 ° ) . Desuden er 
Nedbøren overordentlig stor og overgaar langt Jyllands. Trond-
hjemsegnen, hvor Granen naar Kysten og Skærgaardens Øer, 
har mellem 900 og 1000 mm 5 ) , medens Jylland kun har mellem 
650 og 700 mm. Vesterhavets Nærhed ved Midtjyllands Gran
egne og disses vaade og milde Vintre kan derfor næppe anses 
for nogen Hindring for, at Granen kan blive skovdannende her 
ligesom i det vaade og milde Vestnorge, hvorom der fra for
skellig Side er ytret Frygt, som for øvrigt vore Kulturanlæg i 
Jylland tjener til at imødegaa, for saa vidt man kan slutte fra 
en enkelt Generation af Træ. GLØERSEN slutter sin Undersøgelse 

x) I det sydvestlige Hjørne af Norge, Jæderen i Stavanger Amt, hvor 
Granen endnu ikke er naaet hen, og som nu er ganske skovløst, indtil Hede
plantningen her er paabegyndt ligesom i Jylland, er Skovene rimeligvis tidligt 
gaaede til Grunde og bestod af de samme Træarter som i Vestjylland, nemlig 
Asp, Birk, Fyr, Eg og Æl (A. W. BRØGGER, Vistefundet, En ældre Stenalders 
Kjøkkenmødding fra Jæderen, Stavanger, 1908). 

2) ALEX. BUCHAN, Atlas of Meteorology, 1899. 
3) GLØERSEN, 1. c. S. 57. 
4) H. MOHN, Klima-Tabeller for Norge, I. Luftens Temperatur, Kristiania, 

1895. 
5) Nedbørsiagttagelser i Norge, udg. af d. norske meteorol. Instit. 1908. 
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(1. c. S. 134) med at udtale: »Havde Granen saa sandt haft 
fornøden Tid, havde den nok naaet Stavanger- og Bergenskysten 
og dannet tætte Skove der.« — For øvrigt fremhæver han , at 
den umiddelbare Paavirkning af Havstormene, hvor der ikke 
er Læ for disse, skader Granens Trivsel i Norge, ligesom hos 
os1). 

At Granens Sydvestgrænse i Svérrig gaar gennem Halland 
og det nordlige Skaane, skyldes ogsaa, ifølge en Række svenske 
Undersøgelser, at den paa sin Vandring ikke er naaet videre i 
sin Fremtrængen fra Nordøst, samt muligvis til Dels, at den 
paa sin nuværende Sydvestgrænse har mødt et andet sent ind
vandret Skyggetræ, Bøgen, som ikke har været den saa let at 
besejre som Landets ældre Skovtræer. Men at Granen dog 
ikke findes som eneherskende Skovtræ paa den skandinaviske 
Halvø inden for dens Vest- og Sydgrænse skyldes forskellige 
Forhold i Kampens Gang, som det vil være nyttigt at lære 
nærmere at kende. 

GLØERSEN2) udtaler (1. c. S. 50): »Under Granens Udbredelse 
over Landet har Jordbundsarten visselig spillet en vigtig Rolle, 
men ingenlunde den vigtigste. Granen gør tydelig Forskel, men 
naar sure Myrer undtages, vrager den egentlig ingen Jord- eller 
Bjærgart. Den findes lige saa ofte paa Sand- som paa Ler
grund, paa Gnejs- og Granitbund som paa let opløselige Skifre; 
men Væksten og Frodigheden retter sig selvfølgelig meget efter 
Næringsstoffets Rigelighed« (S. 44). »Alene de hyppig fore
kommende M^Te kan den ikke udstaa; paa disse hersker 
Furuen alene« (S. 57). »Men i Egne, hvor den finder Jord
bunden og Lændet efter Ønske, udbreder den sig i store, tætte 
Masser og kan da fortrænge Furuen og samtlige andre inden
landske Træarter ved sin Overskygning.« Kun paa den magreste 
Jord kan Fyrren holde Stand. I Norges sydvestlige Hjørne, i 
Lister Fogderi, skriver GLØERSEN, at Fyrren er omtrent ene-
raadende, og dens »Evne til at nøje sig med daarlig Jord, 
daarligt Lænde og ondt Vejr har ydet den uvurderlig Bistand« 
(S. 82). 

') Jfr. HAUCH og OPPERMANN: Haandbog o. s. v. S. 401. 
2) GLØERSENS her nævnte Arbejde findes ret udførligt refereret af E. DALGAS 

i Hedeselskabets Tidsskrift (Nordlands-Rødgranen) 1884, S. 177, hvor ogsaa 
Uddrag af BLOMQVISTS Meddelelser om Granen findes. 
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For Finlands Vedkommende fremhæver ogsaa BLOMQVIST 

Granens Erobring af al bedre, friskere, ja endog fugtig Jord, 
og hvor Muldlaget er gunstigt, er den eneherskende, medens 
Fyrren forekommer paa de tørreste Sandheder og Flyvesands-
strækninger og saaledes har en virkelig Steppenatur« (1. c. 1881 
S. 8). »Efter som de frugtbarere Jorder næsten overalt bliver 
optagne af Granen, maa Fyrren nøjes med Sandjorderne, som 
med Undtagelse af vore faa Lerjordssletter danner den over
vejende Del af hele Landets Skovjord« (1. c. 1881 S. 11). 

En mere detailleret Undersøgelse over Gangen i den Kamp, 
der giver Granen Sejr i de forskellige ældre Skovsamfund, i 
hvilke den søger at vandre ind, finder vi i den rige svenske 
Litteratur, navnlig hos SERNANDER, HULT samt HESSELMAN og 
SCHOTTE. 

SERNANDER viser, at Bundvegetationen i den oprindelige 
Fyrreskov paa forskellige Steder, der synes at staa i Forbindelse 
med Lokalitetens Grad af Friskhed og Frugtbarhed, kan antage 
især to Hovedformer. Enten dækkes Bunden af Lav — fortrins
vis Rensdyrlav — med Lyng og Revling (Calluna og Empetrum), 
hvilket synes under Henvisning til BLOMQVISTS Skildringer at 
maatte være de tørreste og magreste Sandjorder (SERNANDERS 

Pinetum cladinosum og Cladinetum ericosum, 1. c. S. 11 o. fl.)-

Her1) er Fyrreskoven i lys Stilling Slutningsformationen, der 
ikke tillader Granen at besejre den. Eller Fyrreskovens Bund 
kan dækkes af Mosser, især Hylocomium-Arter (SERNANDERS 

Pinetum hylocomiosum, 1. c. S. 12); i dette Mostæppe spirer 
Granfrøet let og Træet udvikles godt; der dannes efterhaanden 
en Blandingsskov af Fyr og Gran, og denne slutter med at 
blive Eneherre. I Hovedtrækkene bliver Kampens Udfald det 
samme i de andre Plantesamfund paa tør eller frisk Bund; 
Blandingsskove af Fyr og Birk, Birk og Asp, ja endog af Pil 
og Graaæl fortrænges efterhaanden og bliver rene Granskove 
(1. c. S. 18). Ogsaa paa de vaade Jorder, »Löfkärr« (1. c. S. 28) 
kan Birk og Æl fortrænges af Gran og blive til >Grankärr«; 
men paa de egentlige Moser, »Tall-myrar«, danner Fyrren 
Slutningsvegetation (1. c. S. 26), her spiller Granen ingen Rolle. 
Endelig kan ogsaa de frugtbareste Jorder, der i Mellem- og 

*) Om Humusformen i disse Skove, se det svenske forstlige Forsøgsvæsens 
interessante Meddelelse i Skogsvårdsforeningens tidskrift, 1909, S. 251. 
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Sydsverrig er optagne af de s. k. »Löfängar«, udelukke Granen 
(1. c. S. 33). Bevoksningen her bestaar af Ask, Ælm og Eg 
med et rigt Bunddække saavel af Buske som frodige og høje 
Urter, og denne yppige Vegetation forhindrer Granen i at trænge 
ind. Endelig formaar Bøgen, hvor dens Østgrænse støder 
sammen med Granens Vestgrænse, at stoppe dennes Udbredelse; 
»Granen finder her for første Gang en den fuldkommen jævn
byrdig Medbejlerinde« (1. c. S. 19). 

HULTS interessante og indgaaende Skildringer af Granens 
Indtrængen i andre Plantesamfund i Blekingens kalk- og ler
fattige Jordbund af løs Konsistens og dannet af Glacialaflejringer 
paa Granit og Gnejs (1. c. S. 167), i hvis Dale der ofte findes 
store Sandbanker med magert og fint Kvartssand, blandet med 
smaa sorte Glimmerblade, frembyder mange Tilknytnings
punkter til foranstaaende korte Gengivelse af SERNANDERS Iagt
tagelser. Hvad der i HULTS Arbejde især er af Interesse for 
vor Undersøgelse, er Vegetationens Udvikling i Blekingen paa 
nøgen Bund. Her indvandrer først et Vegetationstæppe af 
magre Græsser, »Grusbakkevegetationen« (1. c. S. 186), især 
Agrostis vulgaris, Festuca ovina, ofte tillige Hvidkløver i For
bindelse med en rig Vegetation af henimod 40 andre Blomster
planter, der alle er karakteristiske ogsaa hos os for den tørre 
og muldfattige Bund. Paa magre Jorder omdannes denne Græs
mark til en Lynghede, »Ljungmo«, der ofte er rig paa Mosser, 
i hvilke Fyr og Gran kommer let frem. Men desuden findes 
her endnu bevaret en stor Del af de Blomsterplanter, der er 
karakteristiske for den muldfattige Bund, og som ganske fattes 
i Vestjyllands gamle morklædte Heder. Disse blekingske Heder, 
i hvilke Granen let vandrer ind, viser sig herved analoge med 
dem, der findes paa Bornholms Højlyng, og som ved den 
Lethed, med hvilken Granen ogsaa her breder sig fra de kunstigt 
anlagte Granskove, paa en saa afgørende Maade skiller sig fra de 
jydske Lyngheder. Blekingens aarlige Nedbørsmængde ligger 
imellem 470 (umiddelbart ved Kysten) og 550 mm (det indre af 
Provinsen)1); Bornholm har 557 mm 2 ) mod Hedernes 652 mm 

J) H. E. HAMBERG: Om skogarnes inflytande på Sveriges klimat, IV. Neder-
börd, PI. i (Bih. t. Domänstyrelsens berättelse rörande skogsväsendet f. 1895, 
Stockholm, 1896). 

2) I Statsskoven Almindingen paa Bornholms midterste Højland er dog 
Regnmængden 633 mm. ifølge Meteorologisk Instituts Meddelelse (Driftsplan 
for Bornholms Distrikt af 1904). 
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(S. 17), og begge Egne ligger saa langt øst for GRAEBNERS øst
lige Grænse for den egentlige Lynghede, at man maaske i Jord
skorpens Beskaffenhed, naar man gaar ud fra GRAEBNERS Op
fattelse, tør se et Udslag af Forskellen paa de klimatiske 
Forhold i Jylland og i Blekingen - Bornholm. Paa Bornholms 
Højdeplateau, Almindingen, hvor Graniten i Almindelighed er 
dækket af tynde Lag af sandede og grusede Glacialaflejringer, 
findes almindeligt udviklet Blysand og Rødjord under Lyng
skjolden, men kun i lidet mægtige og faste Lag; især er Rød
jorden, saa vidt vides, ingensteds udviklet til virkelig Al. Da 
det er bekendt andensteds fra, at der ved stort atmosfærisk 
Nedslag godt kan udvikle sig stærke Blysands- og Allag paa 
rig Granitbund (se S. 225 Anm.), under meget ondartede 
Morlag, kan man næppe tillægge Jordbundens oprindelige 
Næringsværdi Aarsagen til Arealets Tilgængelighed for Skov
træerne, men maa søge Grunden hertil i Morens Beskaffenhed. 

Størst Interesse for vor Undersøgelse har HESSELMAN og 
SCHOTTES Arbejde. »De mod Granens Indvandring mest mod-
standskraftige Plantesamfund er paa den ene Side Lynghederne, 
paa den anden Bøgeskovene«J) (1. c. S. 476). Disse Forfatteres 
Skildring af Granens Udbredelse imod Sydvest, især i Halland, 
er fortrinsvis lærerig derved, at den viser, at der er to Slags 
Lynghede, der i saa Henseende er meget forskellig, en nemlig 
i hvilken Granen let vandrer ind, og en der spærrer Vejen ab
solut for dens Udbredelse. Den første udmærker sig ved sin 
Mosrigdom ligesom SERNANDERS Pinetum hylocomiosum; det er 
især Hylocomium parietinum, der som i vore vellykkede jydske 
Hedeplantager udgør Bundvegetationen. Den anden derimod 
skildres af Forfatterne saaledes: »Paa de rene og de lavbegroede 
Lyngheder, hvor Mosserne ikke indgaar i Lyngens Bund
vegetation, eller hvor denne udgøres af Lavarter, der er Humus
laget stærkt tørveagtigt og af blaasort Farve. Humussyrerne 
virker her som en Gift for Granen, og Planternes Udviklings
mulighed forhindres« (S. 467). »Denne Form af Hede fore
kommer sædvanlig kun paa smaa Arealer; den synes at kunne 
holde sig længe, og i Jorden under saadan Hede træffes al
mindeligvis Al. Denne Hedetype ligner de jydske Heder paa 

') Se om disse ogsaa GUNNAR ANDERSSON: Några drag ur de svenska 
skogarnes historia (Skogsvårdsforeningens tidskr., 1903). 
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»Fladerne« (S. 475), med hvilket Udtryk disse Forfattere næppe 
udelukkende har ment de egentlige Hedesletter; i ethvert Fald 
forekommer denne Hedetype hos os som bekendt ogsaa paa 
Bakkeøerne. 

Den Vegetation, som disse Forfattere angiver som typisk 
for de to Arter af Lynghede (S. 466—467), viser med Sikkerhed, 
at den, i hvilken Granen let vandrer ind, svarer til vore unge 
Hededannelser, hvor Granen kan gro uden stærkere Jordbunds-
bearbejdning eller Blanding med Bjærgfyr; her findes, foruden 
Ørnebregne og forskellige Mosser, især Hylocomium-Arter, end
videre Potentilla erecta, Achillea millefolium, Campanula rotundi-
folia, Succisa pratensis, Arnica montana, Trifolium medium o. fl. 
(1. c. S. 467). Ifølge Oplysning fra A. MENTZ forekommer dog 
af disse Planter Potentilla erecta, Arnica montana og Succisa 
pratensis lige saa godt paa vore ældste Heder som paa de 
yngste. 

Paa lo nær hinanden beliggende Lokaliteter er iagttaget 
(S. 468), at Granen let vandrer ind i en Hede med foran an
førte Vegetation, men standses af en Hededannelse, i hvilken 
Plantedækket bestaar af Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, 
Myrtillus nigra, Molinia coerulea, Carex sp., Cornus suecica, Poten
tilla erecta og Trientalis europæa1). Jordbunden bestaar her af 
8 cm Lyngmor over Blysand og Rødjord. Det fremgaar derfor 
af disse Undersøgelser, at Granen ikke naturligt indvandrer paa 
den typiske gamle Hedebund, saaledes som vi kender den i 
Vestjylland, men vel i de unge Heder, hvor ogsaa hos os Gran
kulturen er let. »I Bohuslen, Vestergötland og det nordlige 
Halland falder i Almindelighed Granens Vestgrænse sammen 
med Skovenes Grænse ud imod de i disse Landskaber alminde
lige Lyngheder«2). »I det mellemste og sydlige Halland, Smaa-
land, Skaane og Blekingen udbreder Granen sig sjældnere direkte 

') Ifølge A. MENTZ'S Meddelelser er Forekomsten af Myrtillus nigra og 
Cornus suecica ikke Kendetegn paa en Hedetype, hvor Granen vanskeligt vil 
kunne vandre ind i de jydske Heder. 

2) Disse Heder i Bohuslen og det nordlige Halland, der ifølge H. E. HAM
BERG (1. c. PI. 4) har samme Nedbør som de jydske Heder, mellem 630 og 700 
m m , eller 100—160 mm mere end gennemsnitlig for Sverrig (HAMBERG 1. c. 
S. 10), henregner RAMANN til samme »klimatische Bodenbildung« som de jydske 
og nordtyske Heder (Bodenkunde, 1905, S. 406, Kort S. 394). — WARMINGS Be
tegnelse for hele dette Hedelandskab, »den baltiske Lynghede« (Plantesamfund, 
1895, S. 201), er næppe betegnende og er derfor ikke benyttet her. 
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paa de udstrakte Lyngmarker, men spreder sig imod Vest sæd
vanligvis i Fyrre-, Bøge- og Birkeskove« (S. 485). 

Det foranstaaende korte Uddrag af de finske, svenske og 
norske Undersøgelser over Granens sejrrige Vandring fra Øst 
og Nordøst ind over den skandinaviske Halvø har vist os, at 
de fleste Plantesamfund, som Granen under naturlige Forhold 
har faaet at kæmpe med paa sin Vej, er bukkede under i 
Kampen. Som uovervindelige har i store Træk kun vist sig 
Fyrreskoven paa den magre, tørre, lavbevoksede Sandbund samt 
paa de sure Mosestrækninger og Lyngheden i sine mest ud
prægede Former; endvidere de frugtbareste og friske Jorder, 
som i Almindelighed er indtagne til Dyrkning, men af hvilke 
mindre Partier dog endnu er tilovers i Sverrig som de herlige 
»Löfängar«1) med den frodige Bundvegetation under Eg, Ask 
og Ælm, nærmest, om end ikke ganske, svarende til vore Ege
skove paa Leret2), samt endelig Bøgeskoven. Den foreliggende 
anselige Række af plantebiologiske Iagttagelser over dette Æmne 
synes at maatte gøre dette Resultat ubestrideligt. 

Ikke desto mindre findes der Iagttagelser, der kan tyde 
paa, at hele denne Indvandringsteori er tvivlsom, idet der 
er fundet Gran i Moser i Landskaber, hvor Granen efter den 
nævnte Teori først senere skulde være trængt ind. Som Eks
empel paa disse skal nævnes den S. 233 anførte Meddelelse af 
N. O. HOLST, i hvilken flere Tilfælde af denne Art nævnes. 
Der skal i den Anledning bemærkes, at — ganske afset fra 
de anførte Iagttagelsers Værd, som vi ikke skal søge at be
dømme — enkelte isolerede Fund af denne Art ikke kan veje 
synderligt i Rækken af de talrige Mosefund, der bekræfter den 
foran omtalte Indvandring, lige saa lidt som de bekendte isolerede 
Fund af Bøg i Moser i Danmark, som især skyldes EMIL CHR. 

HANSEN, HARTZ, A. JESSEN og E. ROSTRUP3) , kan veje op imod de 
talrige Moseiagttagelser, hvoraf man maa slutte sig til Bøgens 
sene Indvandring her i Landet4), en Indvandring, der er fort
sat helt ned i den historiske Tid og endnu næppe er sluttet5). 

a) Se HENRIK HESSELMAN: Svenska löfängar i Skogsvårdsforen. tidskr. 1905. 
2) Se f. Eks. C. VAUPELL: De danske Skove, Kbhn. 1863, Kapitel 2 og 5. 
8) Se WARMING 1. c. S. 51/ 
4) Denne Anskuelse er ogsaa udtalt af GUNNAR ANDERSSON i 1906 (»Die 

Entwicklungsgeschichte der skandinavischen Flora« 1. c. S. 90). 
s) I Danmark vil der i vore Dage kun undtagelsesvis være Lejlighed til 

at iagttage Bøgens naturlige Indvandring i Egeskove, der ikke er behandlede 
Det forstlige Forsøgsvæsen, III. 10. Febr. 1910. \Q 
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Men det forekommer nærværende Forfatter, at man ved Drøftel
serne af disse Spørgsmaal ikke har lagt tilstrækkelig Vægt 
paa de plantebiologiske Forhold, der nødvendigvis, som foran 
berørt, maa give de to nævnte Skyggetræer Sejr, hvor Jord
bunden tillader dem at gro. En Udvikling i omvendt Retning 
eller Granens sporløse Forsvinden fra en Skovegn, i hvilken 
den engang har sat sig fast, maa anses for overordentlig usand
synlig i Betragtning af dette Træs Forhold til andre Vækst
samfund1). Men der er vel heller ikke Grund til at tvivle om, 
at saavel Granen som Bøgen har forekommet tidligere paa 
isolerede Pletter, inden den store samlede Invasion har præget 
store Landstrækningers Skovnatur. HESSELMAN og SCHOTTE an
giver saaledes et ret bredt »Pionerbælte« for Granen foran dens 
Sydvestgrænse i det sydlige Halland og nordlige Skaane, og 
GUNNAR ANDERSSONS Oplysninger om Bøgeskovenes nuværende 
Udbredelse i det sydlige Sverrig giver Fingerpeg i lignende 
Retning2). 

Endnu maa nævnes en sidste Faktor, som kan stoppe Granen 
paa dens Vandring, og som har været overordentlig virksom, det 

af Forstmænd; men Eksempler gives dog. I de jydske Hedeegne er som be
kendt Bøgen kun paa faa Steder vandret ind i de gamle Egeskove, af hvilke 
Krattene er Levninger; men i de østligste af disse Krat kan endnu i vore 
Dage ses en saadan Indvandring. Drager man en Foraarsdag efter Bøgens, 
men inden Egens Løvspring fra Silkeborg over Funder Bakke mod Vest, 
passerer man den dybe Hededal, hvis Affald mod Øst er bevokset med det 
store og smukke Hørbylunde Krat, der i en lang Strækning kan overses fra 
de modsatte Højder, og som paa denne Aarstid viser de spredte lysegrønne 
Bøgekupler over den endnu vinterlige Egeskov. Bøgen er her i Færd med at 
vandre ind fra de c. 1 Mil mod Øst beliggende Silkeborg Skove, og den vil 
med Tiden berede Hørbylunde Krat den samme Skæbne som Silkeborgs for 
et Par Aarhundreder siden udstrakte Egeskove (VADPELL) har lidt; det vil 
blive ren Bøgeskov. 

*) Forf. kan lige saa lidt som i sin Tid J. J. STEENSTRUP (Geogn.-geol. 
Unders, af Skovmoserne Vidnesdam og Lillemose o. s. v., Kbhn., 1842, S. 69) 
og CHR. VAUPELL (Bøgens Indv. i de danske Skove, Kbhn., 1857, S. 62) fæste 
Lid til de i ældre Litteratur (se især Landhusholdningsselskabets Amts-
beskrivelser og J. BANGS Oversættelse af C. P. LAUROP: Om Opelskning af 
Birketræer o. s. v., Viborg, 1821, Fortale) optagne Meddelelser om Forekomst 
af Gran i danske Tørvemoser, for saa vidt der her er Tale om postglaciale 
Moser. — VAUPELL fremsætter i »Bøgens Indvandring i de danske Skove« S. 62 
samme Betragtning som ovenfor udtalt til Støtte for sin Anskuelse om, at 
Granen aldrig har været vildtvoksende i Danmark. 

2) Några drag ur de svenska skogarnes historia (Skogsvårdsforen. tidskr. 
1903, S. 18—21; Entwicklungsgeschichte o. s. v. S. 89). 
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er Mennesket. At dette ved Skovrydning til Agerbrug og andet 
forsætligt Indgreb kan standse Skovtræernes Udbredelse, er en 
Selvfølge; men de ufrivillige Skovødelæggelser ved Brande turde 
være de betydningsfuldeste. Alle de foran citerede Forfattere 
skildrer denne Faktors Indflydelse paa Naaleskovenes Udbredelse 
som meget indgribende, særlig for Granen, og overordentlig ud
bredt. Skovbrandene er Granskovenes værste Fjende i de om
handlede nordiske Naturskove, ikke alene fordi de fortærer 
Bevoksningerne, men især fordi Indvandringen paa et afbrændt 
Terrain i Almindelighed maa begynde paa ny med Birk og Fyr 
som de første Kolonister; først naar"disse atter har beredt 
Bunden, kan Granerne igen vandre ind og blive herskende i 
Terrainet. 

Betragter man med disse plantebiologiske Iagttagelser i Er
indring Slettelandene syd for Østersøen og vest for Granens 
Vestgrænse, da forekommer det mig, at der kastes Lys over de 
Forhold, som har fremkaldt den store Bugt i østlig Retning, 
som Granens vestlige Grænse i den nordlige Del af Europa ud
viser, og som bringer Danmark uden for dette Træs nuværende 
naturlige Voksekreds. 

Slettelandene syd for Østersøen dannes af et Moræne
landskab1) omtrent parallelt med denne og en Fortsættelse af 
Jyllands »Højderyg«; syd for delte Morænelandskab følger lige
som i Jylland et Bælte af Sanddannelser og syd for dette mellem 
det og Bjærgene en Række Løssdannelser med Steppedyr (KRAUSE, 

WARMING 1. c. S. 43 Anm.). 
I dette udstrakte Landskab bemærker man for det første, 

at Østgrænsen for den fra Sydvest2) indvandrede Bøg ligesom 
i det sydlige Sverrig paa det nærmeste falder sammen med 
Grænsen for den fra Øst indvandrede Gran, der fra Egnene 
mellem Kønigsberg og Danzig gaar imod Sydvest. Disse to 
om Herredømmet i Skovene kæmpende Skyggetræer, disse 
»jævnbyrdige Rivaler« paa Jorder af Mellembonitet mødes her 
hver fra sin Side3) og holdes omtrent i lige Grad borte fra 

x) Se f. Eks. WAHNSCHAFFES Kortskitse i Die Oberflächengestaltung des 
norddeutschen Flachlandes (gengivet i K. RØRDAMS Geologi og Jordbundslære, 
Bd. I, 1908, S. 380). 

2) ALFRED DENGLER: Die Horizontalverbreitung der Kiefer (Pinus silvestris 
L.), Neudamm 1894, S. 93 (Mitteilungen aus dem forsti. Versuchsw. Preussens). 

3) DENGLER, 1. c. S. 104, 107. 

16* 
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den side Lerbund, hvor Egen med dens tætte Underskov (Sver-
rigs »Löfängar«) bevarer Herredømmet, som fra den tørre Sand
bund, som de ikke kan tage fra Fyr1) og Birk, samt fra den 
morklædte Hede og den sure Tørvebund. Om disse Land
skabers naturlige og oprindelige Skovvegetation har det preussi
ske forstlige Forsøgsvæsen offentliggjort en af ALFRED DENGLER 

foretagen omfattende og interessant Undersøgelse2). Det er »i 
Hovedsagen den magre Sandbund, der har bevaret Skovfyrren 
for Indtrængen af andre Træarter og har sikret den Eneherre
dømmet paa vide Strækninger« (S. 107); men hvor Jordbunden 
er bedre, er det i Mark-Brandenburg Bøgen, i Schlesien og 
Østpreussen Granen, som vandrer ind og erobrer Terrainet. 
At Granen paa de bedre Jorder i det nordtyske Sletteland ikke 
er naaet saa langt imod Vest som i Sverrig og Norge, deri har 
altsaa sandsynligvis, naar man erindrer Iagttagelserne over 
disse to Træers indbyrdes Kamp i Sydsverrig, Bøgen en væsent
lig Del3). Men at der saavel øst som vest for denne Fælles-
grænse kan forekomme en >Pionerzone«, som svenske Forskere 
har paavist for Granen i Sverrig, og som kan forklare enkelle 
isolerede Fund af naturlig Rødgranskov i Nordtyskland i større 
Afstand fra Weichselen, vil umiddelbart forstaas4). 

For øvrigt findes Granen næsten ikke som naturligt Skov
træ i hele dette Landskab med dets udstrakte Moser, dets af 
GRAEBNER nærmere paaviste egentlige Hedegebet og de øst her
for forekommende, for en stor Del tørre Sandjorder, hvor 
Fyrren har beholdt Herredømmet. Det er netop Lokaliteter af 
denne Art, som Granen er gaaet uden om paa sin Vandring 
ned gennem den skandinaviske Halvø. Den har fulgt Bjærgene, 
som omkranser den nordtyske Slette mod Syd, og som har 
deres nordligste Udløber i Harzen, hvorfra der, plantegeografisk 
talt, ikke er nogen lang Vej til den jydske Halvø. 

Der kunde være Anledning til at spørge, om der ikke nord 
for Harzens Granskove skulde findes Spor af en naturlig 

*) Om Granens Forhold til Fyr paa tør, muldblottet Sandbund, se ogsaa 
HAUCH og OPPERMANN: Haandbog o. s. v. S. 403, Fig. 124. 

2) A. DENGLER, 1. c. 
3) Om Granens og Bøgens Eksistenskamp i Tysklands Naturskove se 

SCHRÖTER U. KIRCHNER: Lebensgeschichte d. Blutenpflanzen Mitteleuropas, Bd. I, 
1, 1908, S. 103. 

4) ,Ifr. HOLST, 1. c. S. 18—19 Anm. 
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»Pionerzone« ligesom foran den fremtrængende Gran i Syd-
sverrig. CONWENTZ har leveret Materiale til Belysning af dette 
Spørgsmaal1), idet han i den sydlige Del af Lüneburger Hede 
hen imod Celle paa 5 Lokaliteter har fundet gamle Gran
bevoksninger, der efter alt at dømme var naturlige og ikke 
fremkaldte ved Menneskehaand. Paa alle 5 Steder var Jord
bunden et for Gran ganske mærkeligt, nemlig sumpet Terrain2), 
der foruden med Gran ogsaa var bevokset med Fyr, Bøg, Eg, 
Esp, Ilex, Rhamnus frangula; Træstammerne var rigt begroede 
med Vedbend og under Træerne en frodig Bregnevegetation. 
Lokaliteten synes nærmest at svare til SERNANDERS »Grankärr« 
fra Finland og Sverrig (1. c. S. 28) og synes opstaaede ved 
Granens Indvandring i »Löfkärr«, hvor Jordbunden i det hele 
taget er bedre end paa »Tallmyrarne«. Ligeledes har C. A. 
W E B E R 3 ) en Række Angivelser for Granens naturlige Fore
komst paa flere Steder i den sydlige Del af Sletten mellem 
Elben og Bjærgene. Han mener at kunne slutte af Mosefund, 
at »Granen er indvandret i disse Egne betydelig senere end 
Fyrren, Egen og Ællen« (S. 327). RAMANN angiver ogsaa, at 
Bøgen er kommen til Nordtysklands Diluvialegne før Granen; 
»denne optraadte sidst paa Skuepladsen«4). I Betragtning af 
dette Træs Natur og Evne til ved sin skyggegivende Evne at 
kunne erobre Terrainet fra alle lysere Træarter, naar Vokse
stedet kun tillader det at udvikle sig, maa man formentlig være 
berettiget til, netop i dets sjældne Forekomst i den sydlige Del 
af Hedegebet og paa saa ekstreme Voksesteder, at betragte dets 
Optræden her som en »Pionerzone«, det ikke har kunnet ud
vide yderligere, navnlig ikke over Moserne og Hederne mod 
Nord. 

CONWENTZ anfører, at den bekendte Hedeforfatter BORGGREVE 

har udtalt, at Granen i hele den nord for Harzen beliggende 
Del af Nordtyskland ikke forekommer naturligt, og at FOCKE 

') Die Fichte im norddeutschen Flachland (Rer. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. 
Bd. XXIII, 1905, S. 220). 

ä) Om Granens Forekomst paa den Art Lokaliteter se WILLKOMM: Forsti. 
Flora in Deutschl. u. Oest., 1875, S. 83. 

3) Ein Beitrag zur Frage nach dem Endemismus der Föhre u. Fichte in 
Nordwestdeutschland während d. Neuzeit (Abh. herausgeg. v. naturwissensch. 
Verein zu Bremen, Bd. XIV, Bremen, 1898, S. 322). 

4) Bodenkunde, 1905, S. 408. 
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angiver, at Granen noget nord for Nienburg (ikke langt fra 
Hannover) ikke længere forynger sig naturligt. 

Efter Iagttagelserne fra den skandinaviske Halvø tør man 
maaske af det foran anførte slutte, at Granen fra Harzen under 
Vandringen mod Nord er blevet spærret af de Moser og Heder, 
som indtager disse Landskaber, ligesom de højere Bjærgrygge 
mellem Sverrig og Norge har spærret for Granens Vandring, 
der kun har kunnet foregaa gennem Passerne, i hvilke dette 
Træs Fremmarsch saa at sige er sket Fod for Fod eller i 
mindre Spring. Heraf maa sluttes, at Granens Ikke-Forekomst 
i Jylland har sin Grund deri, at den ikke paa sin Vandring 
fra Syd har kunnet naa at lægge den cimbriske Halvø under 
sit Herredømme, ligesom det af de svenske Undersøgelser synes 
med Klarhed at fremgaa, at den paa sin Vandring fra Øst 
endnu ikke har naaet de danske Øer. Der er derfor heller 
ingen Grund til at antage, at hverken Jyllands eller Øernes 
Natur er Granen imod, fordi den ikke forekommer naturligt 
d e r , hvor for øvrigt Jordbundens Beskaffenhed tillader den 
at gro. 

Denne Opfattelse er af Betydning for Forstaaelsen af, hvad 
der kan kaldes Landets naturlige Skovvegetation. GRAEBNERS 

forstlige Medarbejder, den ansete hannoveranske Forstmand 
OTTO v. BENTHEIM, tager saaledes Ordet for1), hvad der synes 
at være den herskende Anskuelse blandt det nordtyske Hede
skovbrugs Ledere (EMEIS, QUAET-FASLEM o. IL), at man i Hedeskov
bruget, saa vidt muligt, bør tilstræbe en »Tilbagevenden til 
Landets naturlige Skovformer, hvilket vil sige Eg, Birk, Hvidæl,« 
»ja endog Bøg og Avnbøg,« som foreløbig skulde indbringes 
ved Blanding i Naaletrækulturerne. Den nordvesttyske Hedes 
Skovformer3) er nemlig i det væsentlige de samme som de 
jydske, i ethvert Fald bestaar de væsentligst af Løvtræer og 
skiller sig alene fra vore ved spredte mindre Forekomster af 
Skovfyr som Relikter af den oprindelige epiglaciale Skov; lige
som i Jylland er disse Heder overstrøede med Kæmpehøje3) og 
er derfor sandsynligvis af samme Alder og Oprindelse som hine. 
Man er dog af disse Relikter fra en Løvtfævegetation ikke be
rettiget til at slutte, at denne er mere »naturlig« end et Træ, 

') GRAEBNER, 1. c. S. 168. 
2) DENGLER. 1. c. S. 50. 
3) SARAUW, S. 115. Se længere nede. 
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der endnu ikke er indvandret, og som i Lokalitetens nuværende 
Tilstand lige saa lidt er i Stand til at indvandre, som Løvtræ
relikternes Træarter er i Stand til at tilbageerobre det tabte 
Terrain, hvilket Eg, Bøg og Birk er ganske ude af Stand til 
paa den gamle typiske Hedebund. 

Efter dette Referat af, hvad Forf. har formaaet at oplyse 
om Granens Indvandringshistorie i de Danmark nærmest om
givende Egne, skal vi søge at belyse Udviklingen af den for 
Granen i Jylland i naturlig Tilstand ubeboelige Hedebund1). 

Skovlandets tidligere Udbredelse. Det er nu omtrent 25 Aar 
siden, at E. DALGÅS gennem sin interessante Artikelrække, »For
tids- og Fremtidsskovene i Jyllands Hedeegne«2), formaaede 
mere end nogen tidligere Forfatter at gøre det sandsynligt, at 
de jydske Hedelandskaber i Fortiden har været smykkede med 
udstrakte Skove, og at disses Forsvinden først og fremmest 
skyldes Menneskets forsætlige og uforsætlige Ødelæggelser, be
gunstigede af den magre Jordbund. De Vidnesbyrd, paa hvilke 
han støttede sine Slutninger, var først og fremmest Skov
vegetationens »Relikter«, de isolerede Skovlevninger og Krat
partier i Hedeegnene; men for øvrigt byggede han sine An
tagelser hovedsagelig paa historiske Data, dels skrevne Doku
menter, dels Overleveringer af anden Art, samt paa Stednavne, 
der tyder paa tidligere Tilstedeværelse af Skov eller Træ; ved 
Undersøgelser over Kæmpehøjenes Forekomst søgte han at 
komme til Forstaaelse af, hvorfor Skovene synes forsvundne 
tidligere i nogle Egne end i andre. 

Den store Betydning, det har for Forstaaelse af Hedebundens 
Karakter, at kende noget nærmere til de Forhold, under hvilke 
denne for vort Land gigantiske og økonomisk dybt indgribende 
Forandring af store Landstrækningers Natur er foregaaet, op
fordrer til at fortsætte de Undersøgelser, som DALGAS har ned
lagt i det nævnte Arbejde. At fortsætte Eftersøgning af hisloriske 

*) Forf. har til den givne Fremstilling ikke kunnet benytte de Bidrag til 
Hededannelsens Natur og Udvikling, som indeholdes i NILS SCHAGER: De syd-
svenska ljunghederna ("Ymer«, årg. 29, haft. 3, 1909), da nærværende Af
handling var skrevet og største Parten sat, inden den nævnte Afhandling kom 
mig i Hænde. 

2) Hedeselskabets Tidsskrift 1883, 1884, 1885. 
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Dokumenter, som den nævnte Forfatter ikke har benyttet, turde 
dog kun frembyde ringe Interesse; derved kunde man næppe 
komme videre end til at fremdrage enkelte nye Detailler, der 
ikke væsentligt vilde tydeliggøre det Totalbillede, som DALGAS 

har tegnet. Derimod vil der være Grund til at søge at anvende 
Resultaterne af nyere naturvidenskabelig og arkæologisk Forsk
ning til fortsatte Forsøg paa at forstaa de nu skovløse Heders 
Vegetationshistorie. 

De g e o l o g i s k e U n d e r s ø g e l s e r over Danmarks Dannelses-
historie, som hovedsagelig skyldes den sidste Menneskealder1), 
kan formentlig tjene til at kaste noget Lys over Hededannelsens 
Alder i forskellige Egne, hvor DALGAS alene maatte støtte sig 
til historiske Data. Paavisning af den sidste store Nedisnings 
Omraade i Danmark2) viser os, at Overfladen i de jydske Hede
landskaber har en forskellig Alder, idet de vestjydske Bakke
øer ikke var dækkede af Isen, da de store Hedesletter dannedes, 
men henlaa som et bart Forland foran »den baltiske Isstrøms« 
sidste store Opholdslinie i Jylland, udsat i lange Tider for et 
barsk Klimas Indflydelse, hvis Stormfuldhed har efterladt sine 
Mærker i de sandslebne Sten, som er saa almindelige her, og 
hvis Jordbund har været paavirket af et raat Klima og en lav 
Temperatur, medens Landet øst for Gletscherranden endnu var 
dækket af Isen. Da denne forholdsvis hurtigt svandt bort, 
fremkom øst for den nævnte Gletscherrand en ny Jord3) , mindre 
udskyllet end Hedesletternes, mindre forvitret og omtumlet end 
Bakkeøernes; men det er netop Hedesletter og Bakkeøer, der 
udgør Hovedmassen af de vestjydske Heder. 

Betragter man med denne Kundskab som Forudsætning 
E. DALGAS'S Fremstilling af det fordums Skovlands Historie i 
den høje Del af Vendsyssel og paa »Højderyggen«, saa kan man 
ikke undlade at bemærke en Samhørighed imellem Udstræk
ningen af den baltiske Isstrøms efterladte nye Jord og dennes 
Vegetation helt ned i en sen historisk Tid. 

*) Litteratur, se N. V. USSING: Danm. Geol., 1904, S. 338 o. flg. 
2) Ibid. S. 215 o. flg. 
3) T. WESTERMANN: Undersøgelser over Typer af danske Jorder, Kbhn. 

1902, synes ogsaa at have lagt Vægt paa, om Overfladelagene er dannede af 
den første eller anden Nedisning; thi Profilerne deles derefter i to Grupper, 
maaske efter Anvisning af C. F. A. TUXEN (se S. 6). 
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DALGAS slutter sin Fremstilling af Skovenes Udbredelse »i 
Vendsyssels Højland og paa Højderyggen syd for Limfjorden« 
med den Angivelse1), »at der i den historiske Tid og langt ind 
i Middelalderen har strakt sig en mægtig, flere Mile bred Skov-
stribe langs jydske Aas og Højderyggen, lige fra Eskjærskov 
til Kongegrænsen. Den har kun været afbrudt af en større 
Lysning paa begge Sider af Limfjorden mellem Hammerbakker 
og Gravlevbakker«. 

De nyere geologiske Undersøgelser viser nu , at denne 
»Lysning« for en stor Del har været nedsænket under Havfladen 
i den ældre Stenalder (Littorinasænkningen)2), og en nærmere 
Gennemgang af DALGAS'S Detailundersøgelser oplyser, at Vest
kanten af dette Skovbælte i Hovedtrækkene falder sammen 
med den sidste Nedisnings Hovedopholdslinie i Midtjylland og 
det tilhørende Morænelandskab, i ethvert Fald paa de nærmere 
studerede Strækninger, nemlig mellem Dollerupknuden og Seb-
strup (USSING) samt mellem Randbøl og Vamdrup (A. JESSEN)

 3). 
Jordbunden øst for denne Linie er ikke konstant bedre end 
paa Vesterlandets Bakkeøer (f. Eks. Jorden i Skovene ved Hald, 
flere Skovstrækninger ved Silkeborg og ved Randbøl), men 
Overfladelagene er yngre og har en anden Dannelseshistorie 
end Bakkeøerne og Hedesletterne. 

Vest for dette sammenhængende Skovbælte kan DALGAS 

derimod kun angive spredte Skove; og vest for den samme 
Grænselinie, taget i store Træk, er Jordbundens Lyngskjold al
mindeligvis af en saadan Natur, at den ikke uden særegne For
anstaltninger tillader Granen at vokse, hvorimod Morlagets Be
skaffenhed i selve Skovbæltet og øst for dette i Almindelighed 
ikke hindrer Granens Vækst ved simpel Plantning. Der synes 
saaledes at foreligge en Forbindelse mellem Jordsmonnets Ud
viklingshistorie og dets Forhold til Skovvegetationen, som op
muntrer til nærmere Studium. 

Fremdeles har A r k æ o l o g i e n kastes Lys over Hede
dannelsens Alder. 

I 1875 havde EMEIS paavist, at der var Heder i Holsten, 

x) Fortids- og Fremtidsskovene, o. s. v., 1884, S. 28. 
2) Kortbladene Aalborg og Nibe, 1. c. S. 168. 
3) Ibid. S. 88. 
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dengang Urindvaanerne byggede deres Gravhøje1), og i 1884 
oplyste nærværende Forf., at der i de jydske Hedeegne fandtes 
Gravhøje, som var byggede af Lyngtørv2); i 1898 optog G. SARAUW 

dette Æmne til omfattende Undersøgelse. I dette for Forstaaelsen 
af Hedens Udviklingshistorie vigtige Arbejde3) giver han nærmere 
Oplysning om 48 Høje eller Højgrupper med c. 100 undersøgte 
Enkelthøje, der alle utvivlsomt er byggede paa gammel Hede
bund med Al, eller som er dannede af Lyngtørv. 

Saa godt det lader sig gøre efter denne Forfatters topo
grafiske Notitser om de enkelte Høje samt af den paa S. 83 i 
hans Afhandling givne Kortskitse, er der her forsøgt at gruppere 
disse Fund efter de forskellige Overfladedannelser, paa hvilke 
de er beliggende, idet vi forbigaar de to eneste Fund nord for 
Limfjorden4). Begynder vi i Egnene syd for Limfjorden fra 
Nordvest, finder vi5) først paa 

Bakkeøen, der paa Kortet i DALGAS'S Geogr. Billeder kaldes 
L i m f j o r d s B a k k e p a r t i e t , 2 Høje, hvis vestlige Del med 
Klosterheden og Kronheden dog af USSING henregnes til den 
Hedeslette, som begrænses af Nissum Fjord mod Øst. 

Paa S k o v b j æ r g B a k k e ø findes 9 Høje og Højgrupper 
med 16 Enkelthøje fra Stenalderen (Nr. 28, 30, 33, 37, 38), 3 
Enkelthøje fra ældre Broncealder (34, 35), samt 2 uden An
givelse af Tid (29, 38). 

For A a d u m - V a r d e eller Ø l g o d Bakkeø angives 1 Sten-
aldersgrav (39). 

Paa den store, sydlige H e i n s v i g - H j e r t i n g e B a k k e ø 
er undersøgt 7 Højgrupper med 27 Enkelthøje fra Stenalderen 
(Nr. 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47) og kun 2 fra Bronzealderen 
(2 af de 17 Høje under Nr. 41). 

Paa Halvøens vestlige Bakkeøer, der under den baltiske Is-

') C. EMEIS : Waldbauliche Forschungen und Betrachtungen, Berlin, 1875, 
S. 105. 

2) Studier over Skovjord, II (Tidsskr. f. Skovbr. Bd. VII, S. 141). 
3) GEORG F. L. SARAUW: Lyngheden i Oldtiden, Iagttagelser fra Gravhøje 

(Aarb. f. nord. Oldkyndighed og Historie, R. II, Bd. XIII, 1898). 
4) Om Skovforholdene i Vendsyssel før og efter den store Landsænkning 

i Littorinatiden, se A. JESSEN: Danm. geol. Unders. R. I, Nr. 10, 1905, S. 118—120, 
168—169. 

5) Der er i det følgende kun nævnt de ældste Grave i hver Høj, hvilket 
er af Betydning for Tidsbestemmelsen. I mange Høje er der oven over de 
ældste Begravelser fundet yngre, til hvilke der ikke er taget Hensyn her. 



[251] 251 

strøms store Opholdslinie langs Højderyggen har ligget blottede 
for Is og nøgne for Vegetation eller som arktiske Tundraer, er 
altsaa bestemt 53 Enkelthøje i 17 Højgrupper. Af disse tilhørte 
44 Stenalderen, 7 ældre Bronzealder, 2 ubestemt Alder. Alle 
disse Høje findes spredte omkring paa Bakkeøerne og følger 
ikke bestemte Linier. 

Dette Forhold forandres, naar vi undersøger Højene øst for 
de store Hedesletter og Smeltevandsdalene fra den baltiske Is-
strøms sidste store Opholdslinier langs Halvøens Højdepartier 
og langs Vestranden af DALGAS'S sammenhængende Skovbælte; 
thi her er Gravene i Hovedsagen knyttede til bestemte Terrain-
forhold. 

Vi finder da først 7 Højgrupper med 20 Enkelthøje, der 
alle knytter sig nær til G r æ n s e n af S k o v b æ l t e t og de 
ves t for d e t t e b e l i g g e n d e H e d e s l e t t e r og S m e l t e -
v a n d s d a l e mellem Skjernaaens Udløb i Sønder-Omme Hede
slette og Rigsgrænsen (Nr. 23, 24, 25, 26, 27, 42, 48). Medens 
Stenaldershøjene var de langt overvejende paa de vestlige Bakke
øer, bliver nu Bronzealdersgravene de hyppigste; der findes 
nemlig i disse 7 Højgrupper 11 Bronzealdershøje og 9 Sten
aldershøje, et Forhold der bliver endnu mere iøjnefaldende, jo 
længere vi kommer mod Øst. 

Den næste Gruppe Høje (Nr. 18, 20, 21) findes i den I n d -
s æ n k n i n g i M i d t j y l l a n d s H ø j d e p a r t i v e s t for H o r s e n s , 
hvor Skjernaas og Gudenaas Kilder findes, og som danner et 
Défilé igennem det tidligere skovklædte Endemorænelandskab 
mellem Smeltevandsfloddalene paa begge Sider af dette1). To 
af Højene (Nr. 18 og 20) er Stenaldershøje, Nr. 21 bestaar af 
4 Bronzealdershøje. Af disse var Nr. 18 særlig interessant, 
fordi den viste, at Jærnudsmeltning af Myremalm allerede er 
foregaaet i Oldtiden »i Folkevandringstiden eller noget tidligere, 
kun faa Aarhundreder efter Chr. F.«. 

Øst for det midtjydske Højdeparti findes langs G u d e n a a -
d a l e n og den af HARDER paaviste Horsensgletschers Isrand2) 
med de foran denne liggende Smeltevandssletter et System af 
9 Højgrupper, nemlig, naar man begynder med den, der nær-

*) Se f. Eks. Højdekort over Jylland i FALBE-HANSEN og SCHARLING: Danm. 
Statistik, Bd. I, 1885. 

2) POUL HARDER: En østjydsk Israndslinie (Danm. geol. Unders. R. II, 
Nr. 19), 1908. 
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mest slutter sig til de foregaaende, Nr. 19, flere Stenaldershøje; 
endvidere naar man følger Gudenaaen mod Nord 5 Bronze-
aldershøje (Nr. 17, 16, 12, 10, 5) og paa et Sted 7 Stenalders-
høje (Nr. 11), samt langs Horsensgletscherens Smeltevandsdal 
2 Bronzealdershøje (Nr. 14 og 15). 

Endelig skal anføres, at SARAUW angiver en Høj i Viborg 
Hedeplantage, sydvest for Viborg. Graven var fra »den ældre 
Bronzealder eller maaske fra Stenalderens Slutning«. Det paa
gældende Terrain indeholder vældige Aldannelser og udgøres 
ifølge USSING af en sekundær Smeltevandsdal med tilhørende 
mindre Hedeslette (Danm. Geol. S. 261, Fig. 78). 

De øvrige af SARAUWS Høje paa Hedebund, Nr. 3, 6, 7 og 8, 
ligger i Nærheden af aabne Steder, nemlig lille Vildmose, det 
nordlige Mols1), Hvalpsund og Hjelm Hedeflade. Fra de egent
lige Hedeflader er ingen Høje undersøgte; »ude paa selve 
Fladerne aftager Gravhøjenes Antal stærkt, hvilket er en væsent
lig Grund til Mangelen af Iagttagelser« (SARAUW, 1. c. S. 121). 

Hvad der af SARAUWS Detailbeskrivelse af de enkelte Fund 
vækker særlig Opmærksomhed, det er Beskrivelsen af Allaget, 
paa hvilket Højen hviler, eller som er gennembrudt for at 
skaffe Plads til Graven. De fleste af Højene er nemlig opførte 
paa stærkt udviklet Al, haard Al eller endog mægtig Al. For 
at denne skal have kunnet udvikle sig, maa Hededannelsen 
være begyndt lange Tider i Forvejen, og ved lange Tider før 
den yngre Stenalder naar man tilbage til ukendte Perioder af 
Halvøens Udviklingshistorie, sandsynligvis til den ældste post
glaciale Tid. SARAUW anfører, at det næppe vil være muligt 
at skaffe Oplysning om den ældste Tid efter Menneskets Ind
vandring, saaledes næppe fra den ældre Stenalder. Men det 
synes dog, at Paavisning af tyk og fast Al under yngre Sten-
aldersgrave peger langt tilbage, ofte vistnok ud over meget 
lange Tidsafsnit. 

SARAUW fremhæver det behandlede Materiales Ufuldstændig
hed; »de beskrevne Høje udgør kun en ringe Del af samtlige 
i Jylland undersøgte Gravhøje« (S. 121). Selvfølgelig kan man 
ikke slutte længere, end Materialet tillader; men efter hvad der 
foreligger, maa man dog sikkert antage, at, da man formentlig 
med SARAUW maa forudsætte, at det er usandsynligt, at Højene 

*) Jfr. HARDER: 1. c. Tavle 1 og 5. 
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er anlagte i Skov eller Krat, saa maa de vestlige Bakkeøer 
have indeholdt Hedepartier, spredte over deres hele Udstræk
ning; øst for de store Hedesletter, langs Randen af DALGAS'S 

Skovbælte, har Hededannelsen i Oldtiden strakt sig over Skov
bæltets vestlige Affald mod Smeltevandssletterne og Dalene 
med deres magre og udvadskede Jordbund og rimeligvis i 
Hovedsagen træløse Overflade; øst for Skovbæltet har den 
Række mindre Smeltevandsdale, der har udviklet sig ved Guden-
aaens nuværende Løb og langs »Horsensgletscheren«, rummet 
lignende skovløse Strækninger, paa hvilke Hededannelsen har 
udviklet sig. Af alle de af SARAUW anførte Høje falder, saa 
vidt skønnes, alene den mærkelige Borum Æshøj, 13 km VNV 
for Aarhus, uden for de her nævnte Systemer af Dalstrøg med 
mager Sandbund, Søer eller Moser1). 

Endelig skal blandt arkæologiske Bidrag til Belysning af 
Hedernes Alder henvises til SOPHUS MÜLLERS i 1904 udkomne 
Afhandling: Vej og Bygd i Sten- og Bronzealderen2). Af denne 
Undersøgelse fremgaar det ligeledes, at en stor Del af Midt- og 
Vestjylland maa have været blottet for Skov i den yngre Sten
alder (se især S. 58—64). Af særlig Interesse for nærværende 
Arbejde er Paavisning af Grænsen mellem Skovland og Hede i 
den Egn, i hvilken en Del af vore Jordbundsundersøgelser er 
foretagne, nemlig Plantagekomplekset ved Stendalgaard. Det 
viser sig nemlig, at der langs Østsiden af Havredals Plantage 
i den Linie fra Nord til Syd, i hvilken USSING har lagt sin Is-
randslinie, og hvor vor Undersøgelse tillige har fundet Grænsen 
for gammel Hedebund, der har SOPHÜS MÜLLER paavist en 

mærkelig Højrække, strækkende sig over */2 Mil i nord-sydlig 
Retning, for største Delen bestaaende af Sten aid ersgrave. S. 18 
hedder det: »Hvor Højrækken strækker sig, ligger omtrent 
»Skellet mellem Hedefladen og Bakkelandet. Mod Vest breder 
»Heden sig i stor Afstand med kun enkelte Gravhøje hist og 
»her, adskilte ved vide Mellemrum, og snart ophører de ganske 
»ind over Alheden; mod Øst er der Bakker, Sænkninger og 
»Mosedrag med mange strøgvis forekommende Gravhøje. Det 
»skulde siges, at Rækken ligger just ved Grænsen mellem den 
»i Oldtiden bebyggede og den ubeboelige Grund. Der var her 
»en Passage mellem det bakkede og skovklædte Land, der ikke 

») Jfr. S. 258 Anm. 
2) Aarbøger f. Nord. Oldkynd. og Historie, R. II, Bd. XIX, 1904. 
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»frembød gode Betingelser for den gennemgaaende Færdsel, og 
»den øde Hede, som med endnu mere Grund blev undgaaet. 
»En gammel Kørevej løber jævnsides med Højrækken.« 

Direktør, Dr. SOPHUS MÜLLER, der har henledet Forf.'s Op

mærksomhed paa denne Højrække, har givet Adgang til at 
meddele hosstaaende Kopi, Fig. 23, af den Del af National
museets Originalkort, som omfatter Plantagerne1) Ved paa 
dette Kort at indlægge USSINGS Israndslinie og vore Prøveflader, 
vil Forholdet mellem de forskellige iagttagne Forhold tydelig
gøres. Det vil ses, at Højlinien mod Nord følger Israndslinien; 
men længere imod Syd i Stendalgaards Plantage tager Oldtids-
bebyggelse og Vej et østligere Forløb, medens de Arealer, i 
hvilke vi har fundet den urørte Hedebund vest for USSINGS 

Linie, ogsaa synes at være uberørte af Oldtidens Beboelser. Den 
ene af Kortets Oldtidsveje gaar netop over Prøveflade N, hvis 
Jordbund ikke alene viste Forhold, der var meget forskellige 
fra den typiske Hedebund, men som tillige havde umiskende
lige Præg af indtil 60 cm Dybde at være ganske forstyrrede 
Dannelser. Jordbunden har her endnu bevaret Minder om 
Oldtidsbebyggelsens Paavirkning. 

Endelig er der ved b o t a n i s k og p l a n t e g e o g r a f i s k 
F o r s k n i n g ydet væsentlige Bidrag til Forstaaelse af Hedernes 
Dannelseshistorie, siden DALGAS udkastede sin Skitse af Hede
egnenes Fortidsskove og mente at maatte slutte, at den langt 
overvejende Del af Hedelandskaberne havde baaret Skov, der 
var forvandlet til Hede væsentligst som Følge af Menneskets 
Ødelæggelser. 

I denne Anskuelse har DALGAS haft Meningsfæller blandt 
Udlandets Forskere af Rang, saaledes for Sverrigs Vedkommende 
af ALB. NILSSON2), for Tysklands af BORGGREVE3), KRAUSE4), til 

Dels GRAEBNER5) O. fl. Men en modsat Opfattelse er ogsaa 

') I S. MULLERS Afhandling findes S. 18, Fig. 13, et Kort over en væsentlig 
nordligere Del af denne Linie, og denne Figur er gengivet i »Hedebogen«, 
Viborg, 1909, S. 15. 

2) ALB. NILSSON: Sydsvenska ljunghedar (Tidskr. f. skogshushållning, 
Stockholm, 1901, S. 27). 

3) B. BORGGREVE: Heide und Wald, Berlin, 1879, S. 43. 
4) E. H. L. KRAUSE: Die Heide (A. ENGLER: Bot. Jahrbücher f. System., 

Pflanzengeschichte und Pflanzengeogr., Bd. 14, Leipzig, 1892, S. 539). 
5) P. GRAEBNER: Handb. d. Heidekultur, Leipzig, 1904, S. 50 ff. 



Fig. 23. Generalstabens Kort 1 : 20000, reduceret til omtrent halv Størrelse, 
hvorpaa indlagt Oldtidsgrave (for Tydeligheds Skyld forstørrede c. tre Gange) 
efter Nationalmuseets Kort. Formodet Oldtidsvej (SOPHUS MÜLLER). Den 
røde Linie N. V. USSINGS »Isrand under Hedeslettens Dannelse« (se S. 10). 
De røde Kryds angiver Prøvefladerne med de S. 115—119 beskrevne Jordbunds-

profiler, det nordøstligste Prøveflade N. Smig. Fig. 2, S. 11. 
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gjort gældende; saaledes udtaler E. RAMANN1) sig — ligesom i 
1884 nærværende Forf.2) — skarpt imod, at Heden kan opstaa 
alene ved Menneskets Kulturindgreb, uden at der samtidig 
foregaar dybt indgribende Forandringer i Jordbunden som 
Virkninger af naturlige Faktorer. 

Alle synes nu dog at dele DALGAS'S Anskuelse om, at store 
Skovstrækninger er forsvundne i Jyllands nuværende Hedeegne. 
De foran anførte arkæologiske Undersøgelser viser imidlertid, 
at Tidspunktet for Begyndelsen af Skovenes Undergang i ethvert 
Fald maa rykkes meget længere tilbage i Tiden, end DALGAS 

ansaa for almindeligt, og man vil nu tvivle om, at DALGAS har 
Ret i at antage, at ved Hedernes Dannelse er et over næsten 
hele Halvøen sammenhængende Skovland gaaet til Grunde. 

Omtrent samtidig med DALGAS'S Arbejde udkom Forf.'s 
Undersøgelser: »Om Muld og Mor i Egeskove og paa Heder«, 
hvori der gjordes den Opfattelse gældende, at det maa anses 
for »højst sandsynligt, at Hededannelsens Begyndelse ligger i 
en meget fjern Tid, selv paa Bakkeøerne, især i Vestjylland, og 
at der næppe lader sig rejse væsentlige Indvendinger imod den 
af FORCHHAMMER ofte udtalte Anskuelse, at en Del af Hederne, 
navnlig af Hedefladerne, i det mindste paa større Strækninger, 
aldrig har været skovbevoksede, men at den postglaciale Vegeta
tion umiddelbart har fortsat sig i Hedevegetationen paa disse 
Vestjyllands magreste Sandjorder.«3). I 1887 blev der Lejlighed 
til at gentage4) denne Anskuelse efter en Meddelelse af E. 
WARMING om Jordbunden i Grønlands Heder og Pilekrat: »Et 
meget interessant Bidrag til Forstaaelse af Jordskorpens Be
skaffenhed under et arktisk Klima er leveret af Prof. WARMING, 

efter hvis Iagttagelse Grønlands Hedebund er dækket af et 
tørveagtigt Lag, medens de tætte og lave Pilekrat paa de bedre 
Lokaliteter endog i Mellemgrønland har en løs, muldagtig Over
grund, beboet af Regnorme.«5) I Tundramarkerne i Grønland 

J) E. RAMANN: Bodenkunde, 1905, S. 421. 
2) Tidsskr. f. Skovbrug, Bd. VII, S. 195 ff. 
3) Tidsskr. f. Skovbrug, Bd. VII. S. 163, 196. 
4) Nachtrag i den tyske Udgave af »Studier over Skovjord«, Stud. üb. die 

natürlichen Humusformen, Berlin, 1887, S. 321. 
5) Oprindelig velvillig mundtlig Meddelelse fra Prof. E. WARMING, senere 

offentliggjort af ham i »Om Grønlands Vegetation« S. 32 (Meddelelser om 
Grønland, Hft. 12, Kbhn. 1888). 

Det forstlige Forsøgsvæsen, III. 12. Febr. I910. 17 
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finder vi saaledes allerede den samme Forskel paa Morbund 
og Kratmuld, som vi kender fra Nutidens Heder i Jylland. 

Til den her fremsatte Opfattelse af Hededannelsens Alder 
har senere SARAUW1) og WARMING2) sluttet sig, og A. OPPERMANN 

udtaler sig i lignende Retning3). I 1904 anfører WARMING der
for ogsaa om Levningerne af Tundramarken i Jylland følgende4): 
»Tundramarken som Samfundsform er forsvunden fra vor Natur, 
men en Del af dens Arter lever endnu paa Hederne og i Moserne. 
Den gamle Tundramark udviklede sig videre og vist dels til 
Lynghede, dels til Steppe og Krat.« Af Tundraernes Plante
verden er saaledes indgaaet i Hedernes Vegetation de højnordi
ske Arter5) Arctostaphylos uva ursi, Vaccinium uliginosum og 
vitis idæa, Empetrum nigrum o. fl. (WARMING 1. c. S. 29). 

») 1. c. S. 124. 
3) 1. c. S. 29. 
3) DALGAS og Hedeplantningen, »Tilskueren« 1894, Særtr. S. 20; HAUCH 

og OPPERMANN: Haandbog, S. 34. 

*) 1. c. S. 27. 
5) Er disse eller nogle af disse Arter at opfatte som egentlige Relikter 

fra tidligere herkende Plantesamfund, der under senere Tiders Klima, Jord
bundsforhold og Vegetation har manglet Evnen til at erobre nyt Terrain, men 
som er blevne tilbage som Rester af Tundraernes Vegetation paa Steder, 
hvorfra nye Plantesamfund ikke har knnnet fortrænge dem, saa vil man af 
deres nuværende Udbredelsesforhold kunne faa Vink om Hedens Forekomst 
gennem det postglaciale Tidsrum. Man kunde saaledes især fæste Op
mærksomheden paa Arctostaphylos's Optræden i de jydske Heder; den findes, 
som bekendt, næsten ikke i Danmark uden for disse Landskaber (jfr. f. Eks. 
JOH. LANGE: Haandbog i den danske Flora, 2. Udg., 1856—59, S. 290). Forf. 
har til Oplysning om Melbærrisets Forekomst og Udbredelse søgt nærmere 
Underretning ved Henvendelse til A. MENTZ, der af sine Optegnelser har givet 
Meddelelse om en Række Findesteder for Arctostaphylos og om dens Ud
bredelse paa disse. Sammenstilles hans Lokalitetsangivelser, kan man i Korthed 
udtrykke Plantens Forekomst saaledes: Melbærriset er almindeligt i de gamle 
Heder vest for USSING-JESSENS sidste Opholdslinie for Indlandsisen i Jylland; 
men desuden findes den spredt paa de tørre Sydhælder og vindudsatte Sydvest-
hælder nær Toppene af de høje, forblæste Bakker i Morænelandskabet øst fol
den nævnte Isrand, ikke derimod i de her forekommende lavere liggende 
Hedepartier eller i de flade Heder. Paa min F'orespørgsel har A. MENTZ 
svaret: »Jeg tror, at Forekomstforholdet bør ses som af Dem udtrykt, men det 
bør underbygges med endnu flere Findesteder samt Oplysninger om Ikke-
Forekomst af Arctostaphylos«. Skulde saadanne fortsatte Undersøgelser be
kræfte denne Optræden af den nævnte Tundrarelikt , da vilde deraf kunne 
sluttes, at en sammenhængende Skovvegetation aldrig helt har fortrængt 
Tundraens Flora og dennes Arvtager, Heden, fra de Landskaber, der var be
liggende foran, vest for, Isranden. Fra Morænelandskabet øst for den baltiske 
Isstrøms sidste Hoved-Opholdsgrænse, altsaa fra de Landskaber, fra hvilk 
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Men mellem Tundraernes Tid og Skovenes Indvandring 
skulde ligge en Steppetid, der ved omfattende Undersøgelser er 
paavist for Tysklands Vedkommende, og som der ogsaa er 
fundet Spor af i Jylland1). WARMING slutter saaledes, at »vi i 
Vendsyssels vestlige Del engang har haft en Natur, der ligner 
den i Sydøsteuropas og Vestasiens Stepper, en tør og varm 
Sommer, kolde Vintre, aaben Mark uden Trævækst, en Vege
tation mest af Urter«. Det forekommer mig dog tvivlsomt, 
om man kan tiltræde denne Slutning af den højt ansete For
fatter, hvorved en kontinuerlig Udvikling fra Tundratidens 
Vegetation til Hedernes vilde faa en mærkelig Afbrydelse. 

A. NEHRING, der har Fortjenesten af at have paavist og 
nærmere studeret Sporene af en mellemeuropæisk Steppetid, 
drager en skarp Grænse imellem Sibiriens og det østlige Rus
lands subarktiske Stepper og de sydrussiske3), til hvilke E. 
WARMING henviser. De subarktiske Stepper, som vel maa an
tages at have fulgt Tundraerne i Danmark, er nemlig ikke 
træløse, og NEHRING fremhæver, at man danner sig et ganske 
falsk Billede af den subarktiske Steppe, naar man forestiller 
sig den uden Trævækst. Paa Grundlag af en Række For
fatteres Beskrivelser af disse Egne og særlig efter v. MIDDEN-

DORFF påaviser han Overgangen fra den i Vegetationstiden 
stadig vaade Jordbund i Tundraen til Steppens overvejende 
tørre Bund (S. 54) og anfører, at disse Stepper indeholder be
tydelige skovklædte Strækninger, der ligeledes efter MIDDEN-

DORFF (S. 57) især bestaar af Birke- og Fyrreskove, som dels 
fra Skovregionen strækker sig ind i det sibiriske Steppeland
skab, dels danne øformige Strækninger i dette. Men foruden 
Birk og Fyr forekommer endvidere i disse Skove Egen (Quer-
cus pedunculata), Asp, Pil og Lind samt Poppel, altsaa, naar 
undtages den sidste, alle Træer, der har hørt eller endnu hører 
til vore vestjydske Heders Trævegetation. 

Isen forholdsvis hurtigt smeltede bort og snart afløstes af Steppe og Skovland, 
med andre Ord fra DALGAS'S midtjydske sammenhængende Skovbælte, maa 
Tundrarelikterne være blevne helt fortrængte undtagen paa nogle vindudsatte 
og tørre Bakketoppe, som Skovvegetationen sandsynligvis aldrig har formaaet 
helt at tage i Besiddelse. — Dette Forhold fortjener vistnok nærmere Under
søgelse. 

x) E. WARMING, 1. c. S. 47. 
2) A. NEHRING: Ueb. Tundren u. Steppen der Jetzt- u. Vorzeit, Berlin, 

1890, S. 47. 
17* 
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Lyngen er ifølge Undersøgelser i vore Tørvemoser (HARTZ) 

meget gammel i Jylland og havde indfundet sig allerede før 
Trævæksten (WARMING 1. c. S. 28). Med vort Kendskab til 
dens Forhold paa de jydske Sandjorder tør man derfor sikkert 
antage, at den allerede i Steppetiden har udbredt sig i Jylland 
paa de Arealer, som Skovene ikke bedækkede1), og dermed 
maa allerede i dette Tidsafsnit af de jydske Heders Historie 
Hedebunden med dens Aldannelser, der vanskeliggjorde, mange 
Steder umuliggjorde Skovstrækningernes videre Udbredelse, have 
udviklet sig. 

I vor Betragtning af SARAUWS Kæmpehøje paa Hedebund 
er vi komne til den Erkendelse, al deres Fordeling i Terrainet 
var en anden paa de vestlige Bakkeøer end i Egnene øst for 
de store Hedesletter; her fulgte de visse, ret skarpt begrænsede 
Strøg, der stod i Forbindelse med geologisk paaviselige Ejen
dommeligheder i Overfladedannelserne, hist fandtes de ret 
jævnt spredte over hele Landskaber. Tiden for disse Højes 
Dannelse henlægger SARAUW (S. 123) til c. 1500 Aar før vor 
Tidsregning, altsaa mellem 3 og 4000 Aar tilbage i Tiden, og 
danske Arkæologer angiver fremdeles denne Tidsbestemmelse 
for den yngre Stenalders Slutning2) og lægger dette Tidsrums 
Begyndelse henved 5000 Aar før Nutiden, medens svenske og 
norske Forskere lægger den endnu et Aartusinde længere til
bage3). Men naar allerede i disse fjerne Tider Oldtidsgravene 
er byggede paa stærke Aldannelser, maa disses Begyndelse, som 
foran bemærket, føres endnu lange Tidsrum længere tilbage. 
For Forstaaelsen af den gamle Hedebunds Alder vil det være 
af Interesse at faa en Forestilling om, hvor stor en Del af den 
postglaciale Periode, regnet til Nutiden, dette Tidsrum udgør. 

USSING anfører: »Mellem Istidens Slutning og vore Dage ligger 
der et Tidsrum, der maa anslaas til langt over 10000 Aar«4), 

x) WARMING I. c. S. 44. 
2) S. MULLER: Forhistoriske Tider i Europa, 1904 (»Verdenskulturen«, 

Bd. II, redig. af AAGE FRIIS, Kbhn. Christiania). 
3) OSCAR MONTELIUS angiver Begyndelsen af den yngre Stenalder til 

»mere end 6000 Aar før Nutiden« (Kulturgeschichte Schwedens, Leipzig ] 906, S. 
65), og GUNNAR ANDERSSON ansætter under Henvisning til den norske Geolog 
BRØGGER dette Tidspunkt for det sydlige Skandinavien til 5800 Aar (Entwick
lungsgeschichte o. s. v., 1. c. S. 93). 

*) Danm. Geologi, 1904, S. 273. 



[261] 261 

og K. RØRDAM1) angiver den postglaciale Periodes Længde 
til 30—60000 Aar. Nyere svenske Forskere kommer der
imod til lavere Angivelser. Paa Basis, især af Tørvemose
undersøgelser beregner den svenske Forsker HOLST 2) den post
glaciale Periodes Længde til henimod 7000 Aar, idet han m. 
H. t. de forhistoriske Tidsrums Aldersbestemmelser nærmer sig 
til de danske Arkæologer. 

De sidste svenske Undersøgelser kommer imidlertid til en 
noget større Længde af dette Tidsrum. D E GEER har nemlig 
i 19083) paa Basis af geologiske Iagttagelser beregnet den Tid, 
der medgik til Indlandsisens Bortsmeltning, til 5000 Aar, og 
GUNNAR ANDERSSON har i 1909 benyttet denne Angivelse til nye 
Undersøgelser over Tidsbestemmelser for Forandringer i Klima 
og Vegetation i det sidste Afsnit af Kvartærtiden. Han skriver4): 
»Vi ved, at Isens Smeltning og dermed den ældste Indvan
dring af en arktisk Flora og en Skovvegetation medtog, rundt 
regnet, 5000 Aar ( D E GEER). Endvidere begyndte den Periode, 
i hvilken Mennesket optraadte som Jorddyrker« (den yngre 
Stenalder) »efter at den spontane Vegetations Udvikling prak
tisk talt var fuldbyrdet. Denne Periode kan med taalelig 
Sikkerhed ansættes til 6000 Aar; men Mennesket har levet her 
betydelig længere som Jæger- og Fiskerfolk«. Denne sidste 
Periode ansætter han til 15000 Aar, saa at det hele Tidsrums 
Længde bliver omtrent 26000 Aar, hvilket ret vel stemmer med 
at søge Aarsagen til Istiden i Forandringer i Jordaksens Hæld
ning mod Ecliptica. For dette lange Tidsrum af 15000 Aar 
mellem Isens endelige Forsvinden og den yngre Stenalders 
Begyndelse findes dog næppe egentlige Holdepunkter, og man 
maa derfor være forberedt paa at se disse Beregninger modi
ficerede. Dette er nu allerede sket ved D E GEERS nyeste Forsk
ningsresultater, der dog endnu kun findes i rent foreløbig Med
delelse, men hvoraf man tør slutte, at Tidsrummet fra Isens 
Bortsmeltning til Nutiden for Danmarks Vedkommende næppe 

*) Geologi og Jordbundslære, Bd. II, 1909, S. 170. 
2) 1. c. S. 74. 
3) G. DE G E E R : On the late Quaternary time and climate (Geol. Foren. 

Forhandl. Bd. 30, H. 7, 1908, S. 459). 
*) GUNNAR ANDERSSON : The climate of Sweden in the late-quaternary 

period (Sveriges Geol. Undersökn. Årsbok 3, 1909, Nr. 1, S. 39). 
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vil naa mere end Halvdelen af det ovenfor angivne af GUNNAR 

ANDERSSON anslaaede Tidsrum1). 
Hvor divergerende end altsaa de herskende Anskuelser om 

den postglaciale Tids Længde er, saa synes dog de nyeste, paa 
eksakte Undersøgelser grundede Forskningsresultater at tyde 
paa, at denne Periode ikke er længere end, at de vestjydske 
Heder med deres Aartusinder gamle Aldannelser og deres an
selige Levninger af højnordiske Plantesamfund virkelig kan 
have deres første Oprindelse i den subarktiske Vegetation, der 
afløste Tundramarken. 

Men det fremgaar tillige af den foran anførte Udvikling, 
at det maa anses for meget sandsynligt, at de vestlige Bakkeøer, 
i hvilke endnu spredte Skovrelikter i Form af Smaakrat fore
kommer, og hvor ligeledes spredte Vidnesbyrd om ældgammel 
Hededannelse findes jævnt fordelte i Landskabet, gengiver Ho
vedtrækkene af den subarktiske Steppes Fordeling af Skove og 
Heder2), medens Hedesletterne med deres meget faa Skovrelikter 
og ligeledes yderst sparsomt forekommende Oldtidsgrave i det 
væsentlige endnu har bevaret den skovløse Hedes Karakter 
lige fra den Tid, da Lyngen fortrængte det meste af den arktiske 
Tundras Vegetation, men dog tillod enkelte Former, saaledes 
navnlig den magre Hedes fremtrædende Planter, Melbærriset 
og Revlingen, at beholde en betydelig Udbredelse paa Bunden 
til den Dag i Dag. 

Tilovers for DALGAS'S udbredte Skovland i Vest- og Midt
jylland bliver da kun Morænelandskaberne 0 . for den baltiske 
Isstrøms Hovedopholds-Linie, der viser sig at være et Landskab, 
i hvilket Oldtidsgravene paa Al følger dets vestlige Yderkanter 

x) I December 1908 skriver D E GEER (on late Quaternary time o. s. v., 
1. c. S. 463), at man maa haabe, at det vil lykkes at bringe Tidsbestemmel
serne for Indlandsisens Bortsmeltning paa eet Sted i Forhold til andre Mærke
punkter i dens tilbagegaaende Bevægelse i Forbindelse med vor nuværende 
Kronologi. Dette Haab synes allerede opfyldt ved denne Forskers fortsatte 
Undersøgelser, idet han i sin Tale som Rektor ved Indvielsen af Stockholms 
Højskole d. 6. December 1909 kunde udtale, at Indlandsisens Kant for c. 9000 
Aar siden stod, hvor Højskolen nu ligger (Referat af Indvielsesfesten i »Stock
holms Dagblad« 7. Decbr. 1909). 

2) DENGLEBS Angivelse (1. c. S. 85) af de gamle Fyrreskoves gruppevise 
Optræden i det nordtyske Hedelandsskab og SARAÜWS Bemærkninger (1. c. S. 
114—115) om Gravhøjenes Forekomst paa Hederne i Holsten og Hannover 
leder Tanken hen paa en lignende Oprindelse af disse Hedestrækningers na
turlige Vegetationsform som Vestjyllands. 
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samt visse Linier langs yngre Smeltevandsdale og nogle isole
rede Bakketoppe1). Disse Landskaber ses at svare til det af 
DALGAS paa Basis af historiske Dokumenter paaviste sammen
hængende Skovbælte »paa Højderyggen S. for Limfjorden«. 

Vi tror heraf at turde slutte, at der til de midt- og vest-
jydske Overfladedannelsers forskellige Udviklingshistorie, der er 
paavist af Geologerne, svarer en forskellig Vegetationshistorie, 
der erkendes ved Sammenstilling af arkæologiske og plantegeo
grafiske Iagttagelser. Men heraf vil tillige kunne sluttes til 
Plantedækkets forskellige Indflydelse paa Jordskorpen, der har 
været bestemmende for Hededannelsens Alder og Beskaffenhed. 

For vor særlige Undersøgelse i dette Arbejde har denne 
Opfattelse af Forholdene den Betydning, at man ifølge den i 
vore Skovanlæg i Hederne byder Granen som Jordbund og 
Vækstlokalitet ikke alene fordums Skovland, som i den historiske 
Tid er omdannet til Hede, men tillige ældgamle Hededannelser, 
som i deres naturlige Beskaffenhed er Granen absolut imod, 
idet dette Træ paa sin Vandring fra østligere og sydligere Egne 
under naturlige Forhold (HESSELMAN O. SCHOTTE) standses af 
slige Jordbundsformer. Vi har ikke, som DALGAS antog, med 
et af Menneskene ødelagt ældgammelt Skovland at gøre, der 
ved menneskeligt Arbejde atter vil kunne bringes tilbage til 
sin oprindelige Tilstand. Dette Billede kan kun delvis være 
rigtigt. Opgaven er derimod at bringe en ganske ny Vegeta
tionsform ind paa Landstrækninger, i hvilke nogle Strøg vel bærer 
Minderne om gammel Skovvegetation, men af hvilke betydelige 
Partier i Aartusinder har modstaaet Skovenes egne Bestræbelser 
for at erobre Terrainet. 

X. Tilbageblik. 
Naar man færdes over de vidtstrakte midt- og vestjydske 

Heder med deres ensformige brune Lyngdække, og naar man 
følger Plovfuren, der aabner de overalt ensartede Profiler gen
nem Hedemor, Blysand og den øvre mørke Al, da faar man 
Indtrykket af en Dannelse, der er stivnet i saa lidet varierende 

x) jfr. S. 258 Anm. 
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Form, som den levende Natur kun sjældent antager paa større 
Arealer. 

Vi har set, at dette Indtryk af Heden i Ordets egentligste 
Forstand er overfladisk. Heden er ikke mindre rig paa Varia
tioner end andre Dannelser, der fremgaar af de mest forskellige 
livløse Kræfter i deres indbyrdes Brydning, af det organiske 
Livs brogede Samvirken og Kamp og af forløbne Aartusinders 
forskellige Udviklingshistorie fra Plet til Plet. Uensartet har 
de mægtige Gletschere, som dannede vor Jordbund, aflejret sine 
Bjærgfragmenter i Sand, Grus og Sten; forskelligt har Luft og 
Vand senere sønderdelt og omlejret dette Materiale, saa at dets 
for Planterne brugbare Mineralstoffer paa ringe Afstande kan 
variere stærkt i Mængde. Aflejringsmaade og senere Processer 
har snart pletvis, snart paa større Strøg skabt faste Lag i Jord
bunden, gennem hvilken Trærødderne vanskelig trænger ned, og 
den sejge og tætte Lyngtørv huser og dækker over en Mikro-
kosme, der bestaar af en ukendt Hærskare af Former med 
uendelig forskellige Livsbetingelser og Livsprocesser. 

Lyngheden anses af Plantegeograferne ofte som en »Slut-
ningsformation»; men Heden er en Vegetationsform, der selv 
er Omdannelse undergiven, og det afhænger af det Stadium af 
Udvikling, hvortil den er naaet, om den vil vise sig modstands-
kraftig i Kampen mod andre Plantesamfund, saaledes ogsaa 
imod Skovvegetationens Indvandring. Om Heden bliver en 
Slutningsformation synes i den Vækstzone, i hvilken vort Land 
er beliggende, især afhængig af det øverste Jordlags Tilstand, 
der atter er Resultatet af den herskende Mikrokosmes Karakter 
under Paavirkning af de raadende livløse Faktorer; gradvis 
Omdannelse i Jordskorpens biologiske Forhold vil udøve sin 
Indflydelse paa Jordbunden fra Plet til Plet paa enhver 
given Tid. 

Allerede Forskellighederne i Hedernes naturlige synlige 
Flora lader ane, at ulige Processer har været herskende paa 
hvert Sted. Men naar en ny Planteform som Granen bringes 
ind i, eller søger at vandre ind i Heden, da kan den give større 
og synligere Udslag for de Forskelligheder, som Hedebunden 
rummer. Den bliver som et Reagens for Ejendommelighederne 
paa hver Plet, og det bliver Forskerens Opgave at lære, hvad 
det er, som Reaktionen betyder i hvert Tilfælde. GRAEBNER, 

der særlig fremhæver Hededannelsens mangeartede Natur, an-
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fører derfor ogsaa, at »først naar alle Videnskaber med lige In
tensitet arbejder sammen«, vil man vinde frem til Forstaaelse og 
derved naa til faste Udgangspunkter for det praktiske Arbejde med 
Hedens Kultivering; til denne Anskuelse maa man slutte sig. 

Naar der i det foregaaende er fremsat visse Synspunkter 
for Forstaaelse af Hedebundens Ejendommeligheder, kan der 
derfor ikke være givet nogen udtømmende Oplysning om Be
skaffenheden af det interessante, men overordentlig sammen
satte Fænomen, som Heden og dens Jordbund udgør. Der er 
kun som Resultat af Undersøgelserne fremsat, hvad man kalder 
Arbejdshypoteser angaaende nogle enkelte, væsentlige Forholds 
Natur og Betydning. Det maa haabes, at disse Hypoteser 
findes egnede til fortsat Prøvelse ad eksakt Vej og gennem 
deres Anvendelse i Praksis. 

Med disse Forbehold fremsættes nedenfor Undersøgelsens 
Resultater. 

De henved 100 Aar gamle Bevoksninger i Statsplantagerne 
paa Hedeslettens grusede Randzone ved Karup Flades nord
østlige Grænse, Bevoksninger hvis Udvikling kan sammenstilles 
med III, IV og V Bonitets Bevoksninger i Mellemeuropa, og 
hvis Vækstforhold ikke skønnes at komme under Grænsen for 
en økonomisk forsvarlig Skovdrift, synes frembragte paa en 
Jordbund, hvis Indhold af mineralske Næringsstoffer vel er 
svingende, men som gennemsnitlig maa anses for en meget 
næringsfattig Bund, der yder Granerne en sparsommere Adgang 
til de uundværlige Næringsstoffer i opløselig Form, end man 
almindeligvis anser for fornødent for denne Træart. 

De undersøgte Bevoksninger paa Feldborg Distrikt, hvis 
Jordbund er nærmere beslægtet med Hedesletternes i Alminde
lighed end de foran nævnte, viser Vækstforhold, der næppe 
naar Granbevoksningernes af V Bonitet i Mellemeuropa, og 
som med den ved dem anvendte Kulturmetode skønnes at 
komme under Grænserne for økonomisk forsvarlig Skovdrift. 
Jordbunden, der har frembragt disse Bevoksninger, har vel 
ikke vist sig gennemsnitlig fattigere paa de i Saltsyre opløse
lige mineralske Næringsstoffer end Jordbunden for de bedre 
Bonitetsklasser, men indeholder langt mindre end disses Bund 
af Finjordens mindste Bestanddele under 0.1 og 0.01 mm Korn
størrelse, og Jordens Skeletdele er fattigere paa Bjærgfragmenter 
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af »ældre Eruptiver« end de Jorder, som har frembragt bedre 
Vækstforhold for Granen. 

Hvor Jordsmonnet ikke er dannet af Hedesletternes vand-
sorterede, ensartet udslæmmede og udvadskede Sand eller allu
viale Sanddannelser af lignende Oprindelse og Ensartethed — 
hvilke ikke har været inddragne i Undersøgelsen — egner 
derfor den kemiske Jordanalyse, saa vidt man tør slutte af de 
udførte Arbejder, sig næppe til Bonitering af Hedebundens 
Evne til at frembringe en økonomisk forsvarlig Granvækst. 
Det er paa den petrografiske Analyse, paa Skelettets Forvit-
ringsgrad og paa Mængden af Finjordens mindste Bestanddele, 
at Hovedvægten bør lægges. Men foreliggende ældre Analyser 
(TUXEN) af Jordbund fra Hedesletten viser dog saa langt ringere 
gennemsnitligt Indhold af opløselig mineralsk Plantenæring, at 
man foreløbig maa antage, at der i den stærkt udslæmmede 
Fladebund kan findes Arealer, der er meget fattigere paa op
løselige Stoffer end Feldborg-Bunden, og som derfor vil vise 
sig alt for tarvelige til at kunne ernære en Granbevoksning. 

En Forklaring af det Fænomen, at Granvækstens Bonitet 
staar i nærmere Forhold til Jordbundens mekaniske Sammen
sætning end til dens Indhold af i Saltsyre opløselige Mineral
stoffer, er muligvis at søge i den af GRAEBNER fremsatte Opfat
telse angaaende Hedeplanternes Næringsoptagelse, at denne i 
større Udstrækning, end Tilfældet er ved andre Plantesamfund, 
foregaar ved Røddernes direkte Opløsning af de fineste Mine
raldele end ved Optagelsen af de i Jordvandet opløste Elementer. 
En fremtidig nærmere Prøvelse af denne Opfattelses Rigtighed 
vil være af stor Betydning for Hedevegetationens Fysiologi. 

Den til Sammenligning med de tre Granboniteters Jordbund 
foretagne Undersøgelse af en Bakkeø-Lokalitet viser en mindst 
lige saa varierende Jordbund som den, der fandtes paa de 
bedste Boniteter i de gamle Statsplantager, og gennemsnitlig 
kan den ikke siges at staa tilbage for disses Jordbund. Men 
den længere Periode, i hvilken Bakkeøen har været udsat for 
Forvitring og Udvadskning og dens Overflade har været om
tumlet af Vinden, synes at have fremmet Jordskorpens For
vitring, hvilket især giver sig til Kende ved pletvis større Rig
dom paa Finjordens mindste Bestanddele og ved ringere Kalk
mængde i den forvitrede Del af Jordskorpen. 

Bundens fysiske Beskaffenhed, især dens Fasthed, har 
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derimod en afgjort Indflydelse paa Trævæksten. Vi har fundet, 
at de ringere Vækstforhold paa Bonitet II end paa Bonitet I 
til Dels maa skyldes de ved selve den oprindelige Materialaf-
lejring dannede faste Grus- og Stenlag nær ved Overfladen 
(»Stenal«), der ligesom andre haarde Lag i Bunden (den nedre 
lyse Al) synes at vanskeliggøre Trærøddernes Udbredelse. 

Den øvre, mørke Al er vel kun der, hvor Tilstrømning af 
større Mængder af humussyreholdigt Vand har fundet Sted i 
de bakkede Heder, saa fast, at den bliver en Hindring for Træ
røddernes Nedtrængen til de dybere liggende og næringsrigere 
Dele af Bunden. Almindeligvis synes den ikke at berede Træ
vegetationen nogen alvorlig fysisk Hindring og vil som oftest 
blive brudt og oppløjet ved de nu anvendte Metoder for Træ
kultur i Hederne. 

Anderledes forholder sig den nedre lysere Al, der ofte naar 
en stor Mægtighed og kan gøre Bunden utilgængelig for Træ
rødderne indtil 3/4 m under Overfladen, pletvis endog dybere. 
Den synes fortrinsvis at forekomme i de gamle Heder, og dens 
Optræden staar derfor muligvis i Forbindelse med Hededan
nelsens Alder. Hvor den er iagttaget inden for vor Under
søgelses Omraade, har den kun haft ringe horisontal Udstræk
ning, men optræder i mangfoldige Smaaøer paa den forskel
ligste Bund. Det maa antages, at ældre Bevoksninger for største 
Delen vil kunne sende deres Rødder ned gennem Mellemrum
mene mellem dette Jordlags tætte og faste Partier, men hvor 
det optræder i større Udstrækning og forekommer til saa stor 
Dybde, at det ikke brydes af Kulturredskaberne, maa det dog 
utvivlsomt kunne lægge en taalelig Trævækst afgørende Hin
dringer i Vejen. Da det især er den Del af Jordsmonnet, i 
hvilken den nedre Al optræder, som huser den største Del af 
de gamle Bevoksningers Rodnet paa den alfri Bund, bliver den 
nedre Als Forekomst af fremragende Betydning for Lokalitetens 
Evne til at bære økonomisk forsvarlig Skovdrift. 

Den meddelte Undersøgelse af de gamle Plantagers Historie 
viser, at de, trods deres nu ret ensartede og gode Bevoksnings-
former, har gennemløbet ganske de samme Udviklingsstadier, 
som de nye Kulturer frembyder, nemlig Standsning af Væksten 
i ofte lange Perioder, Bortdøen af Topskuddene samt meget 
ulige Udvikling paa de forskellige Pletter i Heden. Man har 
derfor Ret til at slutte, at man paa Optræden af disse Fæno-
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mener i Skovanlæggenes Ungdom ikke kan støtte en Antagelse 
om, at slige Kulturer ikke kan udvikle sig til brugbare Be
voksninger. 

Undersøgelser af Jordbunden i de Arealer, hvor Vækst
standsning og Toptørhed indfinder sig i Kulturerne, og i til
stødende Arealer, hvor disse Fænomener udebliver, saa at 
Granens Vækst foregaar uafbrudt, har vist, at Aarsagen til 
disse Forskelligheder næppe vil kunne findes i Bundens ulige 
Indhold af mineralsk Plantenæring eller af Finjord af de 
mindste Kornstørrelser. Man maa derfor slutte, at Aarsagen 
til Forskellighederne, hvor den ikke kan skyldes Bundens ulige 
Fasthed, maa søges i Overlaget over Alen eller i den frem
herskende Karakter af de Faktorer, som ikke lader sig efter
spore gennem den kemiske og petrografiske Analyse, nemlig i 
Bundens organiske Liv. Og da den synlige Overflade-Vegeta
tions Forskelligheder paa de undersøgte Lokaliteter intet oplyser 
om Aarsagerne til Fænomenet, har der været Anledning til 
at henvende Opmærksomheden paa Jordbundens Mikroorga
nismer. 

Ved de i denne Anledning anstillede, men dog kun fore
løbige og orienterende Undersøgelser har der vist sig en gen-
nemgaaende Forskel paa Massen af Bakterier og Svampe paa 
de Lokaliteter, der ikke viser Standsning i Væksten, sammen
lignede med dem, hvor Toptørhed og lange Perioders Vækst
standsning betegner Udviklingen. I hines Jordbund saavel 
som i Kratmulden er der fundet en rigere Bakterieflora end i 
de gamle Heder; men ogsaa Svampefloraen synes at vise For
skelligheder. 

Da Vækststandsningen ved sin hele Karakter bærer Vid
nesbyrd om, at den kan skyldes »Kvælstofhunger« hos de 
unge Graner; da der endvidere ifølge WEIS 'S Undersøgelser 
viser sig den Forskel mellem ung Hedebund, hvor ingen eller 
kun ringe Vækststandsning iagttages hos Granerne, og den 
gamle Hede, der viser Fænomenet med typisk Klarhed, at 
Morens Kvælstofindhold i langt større Grad har Evnen til ved 
Bearbejdning og Kalkning at omdannes til assimilable For
bindelser som Salpetersyre i hine Jorder end i disse; da 
WEIS 'S Undersøgelser over Salpetersyredannelsen i Grankul
turerne paa forskellige Stadier af Jordbundsbearbejdning tyder 
i samme Retning; da fremdeles EHRENBERGS og andre Forskeres 
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Sammenstilling af de hidtil vundne Resultater angaaende Svam
penes og Bakteriernes forskellige fysiologiske Virkninger paa 
Formen af Jordbundens Kvælstofindhold synes at tyde paa, at 
i ethvert Fald en stor Mængde af Jordbundens Svampevegeta
tion tjener til at »lægge Kvælstoffet fast«, at bringe det i For
mer, som ikke er assimilable for de højere Planter; og da vi 
endelig har fundet Bakteriefloraen i Jordbunden rigere udviklet, 
hvor Granerne ikke standser i Væksten og nærmere lig For
holdene i Kratmulden i Hederne, saa maa man indtil videre 
slutte, at Aarsagen til de omhandlede Sygdomsfænomener i 
Hedens Grankulturer fortrinsvis skyldes en Forøgelse af Svampe
vegetationen paa Bakterielivets Bekostning, og at denne Udvik
ling resulterer i den gamle Hedebunds Mangel paa eller ringe 
Indhold af assimilabelt Kvælstof. 

E. DALGAS har Fortjenesten af at have fremhævet, at det 
især er Overlagets Beskaffenhed i Hederne, hvoraf Hedekul
turernes Trivsel afhænger. Kan man vel ikke slutte sig til 
hans Forklaring af Kulturernes Sygdomsfænomener, idet han 
søger den i Tilstedeværelsen af giftige Stoffer i Lyngmoren 
eller almindeligere udtrykt i skadelige Syrer i Bunden (»Lyng
surhed« o. s. v.), men har Grund til at søge Aarsagen i Mangelen 
af assimilabelt Kvælstof, saa forbliver dog for det praktiske 
Arbejde, saaledes som dette er bragt i System saavel i de store 
Statsplantager som af Hedeselskabet, hans Henvisning til, ikke 
at søge Aarsagen til Skovkulturens Vanskelighed i Hederne — 
i ethvert Fald paa Bakkeøernes bedre Bund — i Jordsmonnets 
Magerhed, men i dets øverste Skorpes Tilstandsform, lige be
tydningsfuld og, saa vidt vor Kundskab endnu naar, lige sand. 

Det fremgaar endelig af vore Undersøgelser, at der i den 
Omstændighed, at Granen ikke hører til de danske Sandjorders 
naturlige Skovvegetation, intet er, der gør det betænkeligt at 
anvende dette Træ i de jydske Hedekulturer. Men vi maa paa 
den anden Side slutte, at Hedebundens øverste Lag paa store 
Strækninger er i en Tilstandsform, der er Granerne imod, i 
ethvert Fald i højere Grad end Fyrrearterne, især Bjærgfyrren, 
der muligvis gennem sin Rodsymbiose med Svampe er i Stand 
til at forskaffe sig det Kvælstof, som Granernes Rødder er 
henviste til at maatte optage direkte af Jordbunden. 

Grankulturernes Fremtid vil derfor, som allerede i den 
sidste Menneskealder erkendt i Hedekulturens Praksis, først og 
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fremmest bero paa, at man ved Kulturforanstaltninger søger at 
omdanne Hedejordens Overflade paa en saadan Maade, at den 
bliver brugbar for Granerne. Dette kan imidlertid ikke ske 
ved Bearbejdning alene, uden hvor man ved denne tillige for-
maar at omdanne Bundens Mikrokosme i den ovenfor antydede 
Retning; sker dette ikke, maa andre dertil sigtende Foranstalt
ninger træde til. 

Efter alt foreliggende synes dette vanskeligere paa gammel 
Hedebund end i unge Heder, og i saa Henseende er den gen
nem arkæologiske og vegetationshistoriske Undersøgelser vundne 
Forstaaelse af Hedernes Alder af Betydning for den Retning, i 
hvilken Kulturarbejdet bør udvikles. 

Praksis har allerede fundet Midler til en foreløbig Om
dannelse af Hedebundens øverste Lag i gunstig Retning (Dyrk
ning af Landbrugsplanter o. s. v.), og Fremtiden vil bringe 
andre og fuldkomnere praktiske Midler i Anvendelse. Men 
hvor vidt der herved kan skabes en ogsaa for Fremtiden for
bedret Tilstand i Hedebunden, saa at denne kan nærme sig Krat
muldens Karakter, dette er et Spørgsmaal af fremragende Betyd
ning for Hedeskovbruget, som endnu henstaar ubesvaret. Det vil 
dog, saa vidt man kan slutte af de Iagttagelser, der hidtil har 
kunnet gøres i de unge Hedeskove, muligvis finde sin Løsning ved 
Granens Blanding med andre, almindeligvis ikke mordannende 
Træarter, saasom Fyrrearterne, i Forbindelse med Foranstalt
ninger, der særlig kan tjene til Støtte for Bundens bakte
rielle Liv. 




