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DEN GRØNNE DOUGLASIES VÆKST 
I DANMARK. 

Af 

A. OPPERMANN. 

Blandt de vestamerikanske Naaletræer, som i sidste Halv
del af det 19 de Aarhundrede er blevne dyrkede i vore Skove, 
indtager den grønne Douglasie*) (Pseudotsuga Douglasü Carr.) en 
fremragende Plads, saavel ved Vækstens Hastighed som ved 
den Størrelse, Træet viser sig at kunne opnaa. 

Allerede 1864 havde A. S. ØRSTED varmt anbefalet at dyrke 
Douglasien i vore Skove, efter at han havde haft Lejlighed til 
at iagttage den i Forstbotanisk Have ved Charlottenlund2). 
Uden for dette Anlæg blev det første Eksemplar plantet 1857 
ved Havslunde paa Strandvejen i Taarbæk, og dette Træ, der 
endnu lever, om end noget medtaget af Vinden fra Øresund, 
maaler i Omfang 210 cm. Rundt om i Landet har man 1860 
—70 plantet enkelte Eksemplarer eller mindre Grupper, og i 
større Mængde er Douglasien anvendt saavel af Dr.C.M.POULSEN 
i den ham tilhørende Linaa Vesterskov ved Silkeborg som af 
Skovrider C. BLOCH paa Langensø, vest for Odense, hvis da
værende Besidder, Geheimekonferensraad, Baron A. C. HOLSTEN-

CHARISIUS, ligesom Skovrideren omfattede Dyrkning af fremmede 
Naaletræer med megen Interesse. 

*) Dette Navn anvendes i Overensstemmelse med, hvad O . G . P E T E R S E N 
(Forstbotanik, 1908; Fremmede Træer, som mulig kan have Interesse for dansk 
Skovbrug, 1912) og H. MAYR (Wald- und Parkbäume für Europa, 1906) anbefaler. 
I den ældre danske Litteratur kaldes Træet sædvanlig Douglasgran. Alle de i 
det følgende omtalte Bevoksninger er Grøn Douglasie. 

2) Om fremmede Træer, som egne sig til Skovdyrkning i Danmark (Tids
skrift for Landoekonomi 1864). 
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I videre Kredse blev Interessen for den nye Træart vist 
især vakt ved C. M. POULSENS værdifulde Afhandling fra 1879'), 
som var bygget paa et omfattende Kendskab til den engelsk
amerikanske Litteratur og til Storbritanniens vidtstrakte Plant
ninger. I de følgende Aar har man paa en Hække forskellige 
Skovdistrikter udført saa store sammenhængende Kulturer, at 
de, efterhaanden som de vokser til, kan give værdifulde Op
lysninger om Træartens Udvikling i smaa, sluttede Bevoksninger 
paa forskellige Voksesteder og om dens Egenskaber som Skov
træ. Nogle Prøveflademaalinger er allerede fremdragne, dels af 
C. BLOCH2), dels i Haandbog i Skovbrug, og Slatens forstlige 
Forsøgsvæsen har 1907—09 anlagt fem omtrent jævnaldrende 
25—27 Aar gamle Prøveflader, der saa vidt muligt agtes fulgte 
med Maalinger gennem en Aarrække. Man maa være forberedt 
paa, at Naturbegivenheder kan gribe forstyrrende ind, saaledes 
som det allerede har vist sig i et enkelt Tilfælde, og da man 
gennemgaaende har maattet nøjes med forholdsvis smaa Prøve
flader, vil Omgivelserne allerede i Løbet af 10—20 — 30 Aar 
gøre deres Indflydelse stærkt gældende. Vore Maalinger vil 
imidlertid vise, at selv en kortvarig Undersøgelsesperiode kan 
give Tal af betydelig Værdi. 

Alle Prøveflader er i Hovedsagen undersøgte paa samme 
Maade. Arealet er saa vidt muligt valgt saaledes, at der findes 
Douglasier til alle Sider uden for Prøvefladen, om end ofte kun 
som en smal Bræmme. Hjørnepunkterne er mærkede med 
solide Pæle; paa alle Douglasier er der afsat Nordmærke og Maale-
stedsmærke 1.3 m over Jorden, medens de endnu ikke er 
nummererede, da Stamtallet paa den enkelte Prøveflade gennem
gaaende er meget anseligt. Ved Undersøgelsen er der sædvanlig 
ført en Udhugning, og de fældede Stammer er da udmaalte 
sektionsvis i 1 eller 2 m lange Sektioner. Den staaende Be
voksning er inaalt med STAUDINGERS Klup eller med Magnaliums-
klup, saaledes at der er aflæst Centimeter paa to korsvis mod
satte Diametre; Højden er maalt paa et stort Antal Træer efter 
Udhugning. Formtallet er sædvanlig overført fra Udhugnings-
træerne til den blivende Bevoksning, hvilket da her er tilkende-

*) Om nogle i vort Skovbrug anvendelige Naaletræer fra det vestlige 
Nordamerika (Tidsskrift for Skovbrug Bd. III, 1879). 

2) Tidsskrift for Skovvæsen 1889 A, Side 166; 1899 B, Side 10. 



Tabe l I. Prøveflader i Grøn Douglasie , 1 Hektar . 
Sample-plots in Douglas Fir. 

Prøveflade 
Distrikt, Skov 
Undersøgt Aar 
Bevoksningens Alder,Aar 

E f t e r U d h u g n i n g 
Stamtal, Stk 
Grundflade, m2 

Diameter, cm 
Højde, m 
Cylinderhøjde, m . . . . 
Stammeformtal 
Stammemasse, m 3 . . . 

U d h u g n i n g e n . 
Stamtal, Stk 
Grundflade, m 2 

Diameter, cm 
Højde, m 
Cylinderhøjde, m . . . . 
Stammeformtal 
Stammemasse, m3 . . . 

F ø r U d h u g n i n g . 
Stamtal, Stk 
Grundflade, m2 

Diameter, cm 
Højde, m 
Stammemasse, m3 . . . 

GA. 
Boller 

E. 1907 E.1910 
26 29 

GB. 
1. Kbh., Ravneholm 
F.1909 F.1912 

27 30 

GC. 
Valbygaard 

F. 1908 E.1910 
25 28 

GD. 
1. Sorø, Bromme 

E.1909 
27 27 

1528 
34.56 
16.97 
15.58 

8.01 
(0.514) 

277.0 

559 
8.44 

13.86 
14.90 

7.66 
0.514 

64.7 

2087 
43.00 
16.20 
15.40 
341.7 

1129 
34.04 
19.60 
17.73 

9.02 
(0.509) 
307.3 

399 
8.18 

16.15 
16.75 
8.53 

0.509 
69.8 

1528 
42.22 
18.76 
17.47 
377.1 

2634 
27.52 
11.53 
11.20 

6.17 
(0.551) 

169.8 

749 
4.88 
9.11 

11.08 
6.11 

0.551 
29.8 

3383 
32.40 
11.04 
11.17 
199.6 

1630 
23.87 
13.66 
13.64 
6.40 

(0.469) 
152.7 

1004 
9.57 
11.02 
12.35 
5.79 

0.469 
55.21) 

2634 
33.44 
12.71 
13.16 
207.91) 

2538 
32.62 
12.79 
12.15 
6.60 

0.543 
214.8 

1307 
8.97 
9.35 

11.92 
6.44 

0.540 
57.8 

3845 
41.59 
11.74 
12.07 
272.6 

1907 
31.41 
14.48 
14.11 
7.87 

0.558 
247.4 

631 
7.05 

11.92 
13.88 
6.47 

0.466 
45.5 

2538 
38.46 
13.89 
14.05 
292.9 

Douglasie 

805 
13.93 
14.84 
12.71 
6.91 

(0.544) 
96.3 

852) 
0.273) 
6.83 
8.98 
4.89 
0.544 
1.34) 

8902) 
14.203) 
14.43 
12.45 

97.64) 

Andre 
Træarter 

2903 
19.69 

9.29 
10.31 

6.53 
(0.633) 
128.4 

23315) 
8.616) 
7.02 
8.71 
5.36 

0.615 
46.57) 

52345) 
28.306) 

8.42 
9.65 

174.97) 
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givet ved en Parentes om Tallet. Jordbunden er undersøgt 
ved Gravning af et eller to store Huller paa hver Prøveflade. 
Maalearbejdet er udført af Forstassistenterne A. HOLTEN (nu kgl. 
Skovrider) og O. FABRICIUS, der ligeledes har foretaget en stor 
Del af de til Undersøgelsen hørende Beregninger. 

I det efterfølgende meddeles en summarisk Gengivelse af 
Beskrivelser og Maalinger for de enkelte Prøveflader, til hvilke 
vi efter nogle Aars Forløb, naar de atter har været behandlede 
med Hugst og Undersøgelse, skal komme tilbage. De vigtigste 
Tal er samlede i Tabel I , S. 42, medens nogle supplerende 
Maalinger meddeles nedenfor, og Beskrivelsen af de enkelte 
Prøveflader følger S. 44—49. Naar intet andet siges, gælder 
Tallene for friske Træer. 

Forklaring til Tabel I (Explain to table I). 
Bevoksningens Alder = age of the stand. Efter Udhugning 

= stand after thinning. Udhugning = returns from thinning. 
Før Udhugning = stand before thinning. Stamtal = number of 
stems. Diameter = diameter breast-high (1.3 m). Grundflade = 
basal area (1.3 m). Højde (h) = total height. Cylinderhøjde = fh. 
Stammeformtal (f) = form-factor of stock (excl. branch-wood). Stamme
masse = volume of stocks (excl. branch-wood). Andre Træarter — 
other species of trees. 

Prøveflade GA, kluppet Efteraaret 1908. Stamtal 1528; 
Grundflade 36.04 m3. 

Prøveflade GB, første Undersøgelse, Efteraaret 1907. Stam
tal 3383; Grundflade 31.63 mä ; Diameter 10.91 cm; Højde 10.96 m; 
Cylinderhøjde 5.73 m; Stammeformtal 0.523; Stammemasse 

(Anmærkninger til Tabellen S. 42). 

') Heraf tørt 0.4 m3. 6) Heraf tørt 0.62 m2. 
2) » > 25 Stk. ' ) » » 2.7 m 3 . 
3) » » 0.06 m». 8) Heraf Rødgran 167 Stk. 
*) s » 0.2 m3. 9) » » 2.05 m2. 
5) » => 268 Stk. l0) » » 12.3 m3. 

" ) Heraf tørre Douglasier 6 Stk., friske Rødgr. 212 Stk., tørre Rødgr. 28 Stk. 
i 2 ) , 
l s ) » » » 
1 4 ) » i> » 

16) » s » 
16) > » 
17) Diameteren gælder kun for friske Douglasier. 

0.03 m2, 
0.1 m3, 
6 Stk., 
0.03 m2, 
0.1 m3, 

» 
» 
S 

» 
» 

1.73 m2, 
» 10.7 m3, 
» 379 Stk., 

3.78 m8, 
» 23.0 m3, 

» 
» 
» 
» 
» 

)> 
» 
» 
» 
» 

0.11 m2. 
0.5 m3. 
28 Stk. 

0.11 m2. 
0.5 m3. 
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181.2 m3. — En Klupning Maj 1911 gav Stamtallet 2634; Grund
flade 31.38 m2. 

Prøveflade GD, første Undersøgelse, Foraaret 1909. Douglasie: 
Stamtal 890; Grundflade 12.99 m2; Højde 10.48 m. Rødgran: 
Stamtal 5205; Grundflade 25.55 m2; Højde 8.29 m. — En Klup
ning November 1910 gav følgende Resultat. Douglasie: Stamtal 
805; Grundflade 15.76 m2. Rødgran: Stamtal 2903; Grundflade 
21.29 m2. 

Prøveflade GA, Boller Skovdistrikt, Boller Overskov, Hoved
afdeling V, Afdeling 4, ligger i den østlige Udkant af Skoven, 
6 km øst for Horsens, i et smalt Bælte af Naaleskov, der 
mod Vest grænser til ældre Bøgeskov og langs Prøvefladen 
i Hovedsagen bestaar af Ædelgraner, som blev plantede sam
tidig med Douglasierne; dog er der mod Øst og Vest et 
smalt Bælte af Douglasie uden for Grænselinien. Terrainet er 
jævnt, med et svagt Fald mod Nord, d. v. s. mod Horsens Fjord, 
der kun er fjernet c. 1 km fra Prøvefladen, hvis Højde over 
Havet er 30 m. Denne Bevoksning repræsenterer saaledes For
holdene i det sydøstlige Jylland (55° 50' nordlig Bredde, 2° 40' 
vestlig Længde fra København), med et temmelig mildt Klima 
og en efter danske Forhold anselig Nedbør. Jordbunden er 
stenet, stærkt lerblandet Grus med et godt Muldlag; ved i 
November 1907 at grave til 1.7 m Dybde naaede man ikke 
Grundvandet. 

Bevoksningen er vistnok frembragt i Foraaret 1885, ved 
Plantning i gravede Riller, under Skærm af lysstillet gammel 
Bøgeskov, paa 3 x 4 Fod (c. 1x1.25 m), saaledes at Plante
rækkerne gaar i Retningen Øst—Vest; der er i alt udplantet 
700 Douglasier. Planternes Alder har rimeligvis været 3 Aar, 
og Fødselsaaret kan vistnok sættes til 1882, saaledes at Be
voksningen ved Undersøgelsen November 1907 havde en Alder 
af 26 Aar. Allerede 1885/86 har de unge Planter lidt under Tryk 
af Bøgene, og disse blev derfor fjernede i Løbet af et Par Aar; 
1886/87 hedder det, at Ku turen er i fortrinlig Vækst. Især mod 
Sydvest findes mange sabeldannede Stammer, hvis Form tyder 
paa, at Bevoksningen engang har lidt af Snetryk, eller snarere 
Vindtryk; maaske kan man spore Virkningen af den store Storm 
12. Februar 1894. 

Udhugningen i den unge Bevoksning, hvis samlede Areal 
er 1177 m2, begyndte tidligt og gav 
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i Aaret 18»»/1900 19"/« 1903/04 1904/05 1907/o8 

Kubikfod 150 180 110 *) 225 
eller m3 p r .ha . 39.4 47.2 28.9 *) 59.1 

Samtidig med Udhugningen blev der 1901/02 skaaret tørre 
Grene af den blivende Bevoksning. 

Selve Prøvefladen er kun 1001 m2, men ved Hugsten i 1907 
gav den dog et Udbytte af 56 Stammer med 6.5 m3 foruden 
Grenemassen. Stammerne blev dels aflagt som 13 Bkr. Rund
stænger, der skønnedes gennemsnitlig at indeholde 10 Kbf. 
( = 0.31 m3), dels som 20 Stkr. Tømmerstokke med Toptykkelse 
5 Tmr. (13 cm) og en samlet Længde af 129 Alen (41 m). 
Pr. Hektar vilde man altsaa ved Udhugning i den 26 Aar gamle 
Bevoksning faa c. 200 Stykker Tømmer med en samlet Længde 
af over 400 Meter. Ved den følgende Udhugning faldt der 
40 Stammer, som indeholdt 7 ms, paa Prøvefladen. 

Det er saaledes meget anselige Dimensioner, der allerede 
1907 er opnaaet, og Tilvæksten tyder paa, at den fremtidige Ud
vikling vil blive fortsat i samme Spor. Den aarlige Højde
tilvækst, bestemt for det sidste Tiaar paa 5 Prøvetræer og 20 
Udhugningstræer, var i 1907 59 cm, og ved 2den Undersøgelse 
i Efteraaret 1910 gav de bedre Udhugningstræer for det sidste 
Femaar næsten samme Tal, nemlig 57 Centimeter. Grundflade
tilvæksten 1907—10 har været 7.64 m2 eller i aarligt Gennem
snit 2.55 m2, hvilket svarer til 6—7 pCt. 

Den næste Prøveflade, GB, findes paa 1ste Københavns 
Distrikt, i Ravneholmene (gammel Afd. 128) 2 km nord for 
Lyngby, 14 km nord for København. Bevoksningen, hvis over
vejende Del optages af Prøvefladen, er omgiven af ung Skov, 
dels Rødgran, dels Bøg, og disse Arter er lavere end Douglasien, 
der saaledes allerede af denne Grund vokser under mindre gode 
Læforhold. Selve Prøvefladen, hvis Areal er 1055 m2, ligger paa 
jævnt Terrain med noget Fald mod Sydøst, c. 37 m over Havet; 
men tæt syd for Prøvefladen falder Terrainet pludselig stærkt 
ned mod den af Damme og Moser opfyldte Lavning ved Ørholm 
og Nymølle, gennem hvilken Mølleaaen løber. Prøvefladen er 
saaledes stærkt udsat for Sydvestvinden, og mod Nordøst trues 

J) I 1904/c6 blev der hugget lidt, men hvor meget kan ikke oplyses. 
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dens Fremtid ved Anlæg af et Vejspor, som har bortskaaret 
Bevoksningens Rand. 

Voksestedet er saaledes mindre godt end paa Boller, hvor
med det i øvrigt har meget tilfælles. Beliggenheden (55° 48' 
nordlig Bredde, 0° 4' vestlig Længde) kan gælde for Nordøst
sjælland; Stedets Klima er forholdsvis kontinentalt, thi det 
smalle Øresund, hvis Afstand fra Prøvefladen er 4 km, kan 
næppe virke kendeligt saa langt ind i Landet. Nedbøren er 
mindre end ved Boller. Jordbunden er stenet Sand, som i 60 cm 
Dybde gaar over i fint, hvidgult Sand, gennem hvilket Rødderne 
naar til Hullets Bund, 1.8 m under Jordfladen; foroven er det 
stenede Sand graaligt og dækket af 5 cm delvis formuldet Mor
tørv. Denne gamle Mordannelse stammer rimeligvis fra den Be
voksning, som tidligere dækkede Arealet, og som vistnok val
en Blanding af Rødgran, Skovfyr og Bøg. 

April 1885 er der plantet 1500 Douglasier i gravede Huller, 
hvis Grænser endnu tydelig ses. Planteafstanden har været 
ix2li2—3 Fod (1.25x0.8—1 m) , men mange Planter gik ud, 
og i hvert Fald om en Del mindes jeg, at de c. 1890 blev dræbte 
af Rodfordærveren (Polyporus radiciperda). Man har da efter-
bedret med Lærk og Rødgran, men disse Træarter er komne 
for sent til at kunne følge med den hurtigt voksende Douglasie, 
og kun langs Udkanterne af Bevoksningerne findes der enkelte 
Rødgraner. Bevoksningens Fødselsaar er vistnok 1882. 

Den første Udhugning eller maaske rettere Udrensning var 
foretaget i Efteraaret 1907, umiddelbart før Prøvefladen blev an
lagt. Ved at tælle de aflagte Effekter og Stubbe fandt man, at 
der var hugget i hele Bevoksningen 470 Stammer med et Ind
hold, uden Grene, af 12.1 m3, og heraf falder 347 Stammer paa 
Prøvefladen, hvis Udbytte herefter kan sættes til 9 m3. Efter 
Hugsten blev de tørre Grene fjernede paa de blivende Træer. 

Da den første Hugst, som ovenfor nævnt, delvis havde 
Karakter af en Udrensning, blev der allerede det følgende Aar, 
April 1909, ført en regelmæssig Udhugning, samtidig med at 
Træerne paa Prøvefladen igen blev maalte. Trods de mindre 
gunstige Forhold har Væksten været saa stærk, at der atter i 
Foraaret 1912 maatte hugges ud. Bevoksningen burde vistnok 
have været udhugget inden 1907. Den har ikke blot lidt under 
Mangel paa Hugst, men ogsaa under Ufred, da »Kransekonerne« 
sætter megen Pris paa Douglasiens fine Løv. Maaske er dette 
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den vigtigste Aarsag til, at mange Stammer er tvegede fra 
Grunden; Vildtskade har i hvert Fald næppe spillet nogen 
væsentlig Rolle, da der kun forekommer enkelte Stykker Raa-
vildt i disse Skove. Mere end de ydre Beskadigelser er det dog 
vist den magre Jordbund, der har hemmet Væksten, som er 
kendelig ringere her end paa den foregaaende Prøveflade. Dette 
fremgaar ikke blot af den foranstaaende tabellariske Sammen
stilling, men viser sig ogsaa ved en Undersøgelse af Tilvæksten. 
Prøvetræerne, der dog snarere repræsenterer den blivende Be
voksning end Udhugningstræerne, havde i Tiaaret 1898—1907 
kun en aarlig Middelhøjdetilvækst af 56 cm, og ved den følgende 
Undersøgelse, i 1909, fandt man Tilvæksten for Tiaaret 1899— 
1908 43 cm; en tilsvarende Undersøgelse April 1912 gav Tallet 
47 cm. Den aarlige Grundfladetilvækst i de fire Aar 1908—11 
har været 1.67 m2, altsaa ligeledes kendelig mindre end paa GA. 
Fælles for de to Prøveflader synes det at være, at Grundflade
tilvæksten er svag det første Aar efter Udhugning. 

Den tredje Prøveflade, GC, blev anlagt April 1908 i Valby-
gaard Skov, 7 km øst for Slagelse, i Hovedafdeling V, Afdeling 
10 (55° 23' nordlig Bredde, 1° 8' vestlig Længde). Prøvefladen, 
hvis Areal kun har kunnet blive 665.8 m2, ligger paa alle Sider 
omgivet af Douglasier, som danner en lille Bevoksning paa i alt 
1000 m2, inde i en stor Skov der er ældst mod Øst og yngst 
mod Syd. Læforholdene er saaledes gode. Terrainet er i For
hold til Omgivelserne højtliggende, noget bølgeformet, til Dels 
med Fald mod Sydøst. Højden over Havet er c. 55 m. Egnens 
Klima gælder for at være temmelig fugtigt og raat. Jordbunden 
er lerholdigt Gras med mange Sten; Muldtilstanden er god og 
har vistnok altid været det, thi den unge Kultur, der blev frem
bragt ved Plantning paa 3 x 4 Fod (c. 1x1.25 m) af 4 Aars 
Planter, fulgte efter en Bevoksning af gamle Ege med Hassel
krat , hvoraf der endnu findes Spor. Bevoksningen, hvis 
Fødselsaar med Sikkerhed kan sættes til 1883, er regelmæssig 
og velformet, dog har nogle Stammer en svag Krumning for
neden; paa de større Træer er alle tørre Grene fjernede indtil 
3—4 Meters Højde. 

Den første Udhugning, der blev foretaget 1904/05, gav for det 
hele Areal, 1000 m2, 100 Stager og 250 Lægter. I Foraaret 1908 
er der atter ført en Udhugning, samtidig med at Prøvefladen 
blev anlagt; allerede tre Aar efter, i Slutningen af 1910, var det 
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nødvendigt at udhugge Bevoksningen igen, og nu, i Efteraaret 
1912, trænger den paany til Udhugning. 

Den aarlige Højdetilvækst for Tiaaret 1898—1907 paa 
11 Prøvetræer og 20 Udhugningstræer var 57 cm; i Efteraaret 
1910 var Tilvæksten, maalt paa alle Udhugningstræerne, endog 
60 cm, medens de 10 største af disse Træer gav Tallet 65 cm. 
Grundfladen tiltog 1908—10 1.95 m2 om Aaret. Disse Tal viser, 
at Prøveflade GC staar imellem GA og GB. 

Tilsammen danner de tre Prøveflader en smuk Række 
tværs over Danmark paa omtrent samme Breddegrad. Vi skal 
nu betragte et Par Prøveflader, som hver paa sin Vis afviger 
stærkt fra de foregaaende. 

I Bromme Plantage, 5 km nord for Sorø, Afdeling 111 B, 
findes en lille Bevoksning af Douglasie blandet med Rødgran, 
saaledes at Planteafstanden er 2 x 4 Fod (c. 0.60x1.25 m), og 
Douglasierne er plantede paa Afstanden 8 x 8 Fod (c. 2.5x2.5 m); 
den omgivende Bevoksning er ren Rødgran. Læforholdene er 
gode; Terrainet er noget bølgeformet, med svagt Fald mod Nord 
og Vest; Højden over Havet er 45 m. Prøvefladen, hvis Areal 
er 2012 m2, og som er mærket GD, ligger saa tæt ved den fore
gaaende, nemlig paa 55° 29' n. B. og 1° 2' v. L., at de klimatiske 
Forhold vistnok er ens, men Jordbunden er her meget let, ler
fattigt, til Dels stenet Sand og minder altsaa nærmest om For
holdene i Ravneholmene. Jordbundsdækket er Muld. Den 
tidligere Bevoksning, der var frembragt paa gammel Agermark 
eller Overdrev, bestod af Skovfyr, som her havde naaet en an
selig Udvikling og smukke Former; en Del Overstandere, der 
blev bevarede temmelig længe, har vistnok skadet Douglasien 
ved deres Skygge og senere ved Fældningen, og dette er maaske 
Grunden til, at der findes flest og størst Douglasier paa Prøve
fladens sydlige Del. Et enkelt af de fældede Træer var angrebet 
af Polypoms radiciperda. Douglasierne er plantede 1886 og 
1887; Bevoksningens Fødselsaar er vistnok 1883. 

Prøvefladen blev afsat i April 1909, men Bevoksningen blev 
først udhugget det følgende Efteraar, i September—Oktober, hvor 
den blivende Bevoksning da atter blev maalt. Hugsten om
fattede fortrinsvis Rødgranerne, af hvilke en Del var tørre, men 
tillige blev der borttaget nogle indblandede Birke, nogle tørre 
Douglasier samt hist og her en frisk Douglasie. 

Gennemgaaende er Rødgranen langt lavere end Douglasien, 
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og denne staar med en anselig Tilvækst; Grundfladen tiltog i 
1909 1.21 m2 og det følgende Aar 1.83 m2, hvortil kommer den 
betydelige Tilvækst paa Rødgranerne. Naar hele Bevoksningen 
tages under eet, har man en aarlig Grundfladetilvækst af 3.70 m2, 
altsaa mere end paa nogen af de foregaaende Prøveflader. 
Højdetilvæksten er ikke undersøgt i Bromme, men Højden er 
temmelig lille. 

Den sidste af de fem Prøveflader, GE, er ligesom GD en 
blandet Bevoksning, men tillige afviger den, hvad Voksestedet 
angaar, fra de tre førstnævnte. Prøveflade GE, der blev anlagt 
Foraaret 1909, findes paa 3die Frijsenborg Skovdistrikt, ny Ho
vedafdeling VI, Afdeling 3 (gi. Afd. XIII, 5), i Kirkeskoven tæt 
ved Borridsø Skovridergaard, paa 56° 20' nordlig Bredde, 2° 50' 
vestlig Længde, 6 km sydøst for Bjerringbro, 23 km sydvest 
for Randers, c. 60 m over Havet. Tilsyneladende er dette vel 
ikke meget afvigende fra Prøvefladen paa Boller, GA, men er
faringsmæssig optræder baade Vind og Sne, og særlig sneførende 
Vind, langt voldsommere paa det nordlige Voksested end paa 
det sydlige, hvor det dog synes, som om Vind eller Sne allerede 
har præget Bevoksningen. I langt højere Grad er dette Til
fældet ved Borridsø, hvor den stærke, sneførende Storm 13. 
November 1909 har gjort stor Skade. Ved en Undersøgelse 
19. Januar 1910 viste det sig, at der var fremkommet et slemt 
Hul mod Vest, og mod Sydvest en langagtig Flænge i Bevoks
ningen, saaledes at det blev nødvendigt at udvise 28 Douglasier 
og 1 Rødgran. Fremtiden maa afgøre, om det er muligt at fort
sætte Undersøgelsen. 

Prøvefladen, hvis Areal er 1793 m2, og hvis Bevoksning 
sikkert stammer fra 1882, ligger omtrent midt i en 4 ha stor Af
deling, som overalt er bevokset med Rødgran, i hvilken Douglasi-
erne til Dels er indsprængte som Efterbedring. Den første Kultur 
er udført Foraaret 1886 ved Plantning paa 3 x 4 Fod (c. 1 X 1.25 m), 
og paa dette Tidspunkt er der indplantet 9500 Douglasier; 1888 
blev Kulturen efterbedret med Rødgran, 1889 og 1891 med 
Douglasie; denne sidste Efterbedring stammer fra et stærkt 
Angreb af Phoma Pithya. Paa Prøvefladen vil Rødgranen med 
Tiden falde bort, men i den omgivende Bevoksning spiller den 
en større Rolle, og mod Vest mangler Douglasien ganske. Prøve
fladen er saaledes ikke ganske ensartet udviklet; mest regelmæs
sig er den mod Nord og Nordvest. Terrainet falder fra en Bakke 

Det forsllige Forsøgsvæsen. IV. 19. Sept. 1912. 4 
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i Prøvefladens Nordside jævnt mod Øst, Vest og Syd, paa hvilken 
sidste Side Bevoksningen grænser til en lille granbevokset Lav
ning, der giver Adgang for Vinden. Jordbunden er stenet, leret 
Sand og Grus, der nedadtil gaar over i sandblandet Ler og 
tillader Rødderne at trænge ned til en anselig Dybde; endnu 
1.3 m fra Overfladen findes der Rødder af 1 cm Tykkelse. 

Den aarlige Højdetilvækst 1899—1908 paa de større Udhug-
ningstræer og paa særlige Prøvetræer var 61 cm, hvilket tyder 
paa, at Væksten er god, men Bevoksningens Højde er dog i 
Forhold til Alderen kendelig mindre end paa GA og GC. 

En Sammenligning mellem Tallene fra de fem Prøveflader 
viser betydelige Forskelligheder, en naturlig Følge af Vokse
stedets og Behandlingens Variation fra Sted til Sted, saavel som 
af de uundgaaelige Maalefejl og af Prøvefladernes ringe Størrelse. 
Men fælles for alle Prøvefladerne er den hurtige Vækst og det 
store Udbytte, der saaledes maa antages at være karakteristisk 
for vore Bevoksninger af Douglasie under forskellige Forhold. 
Den staaende Masse er vel ikke større end i vore bedste Gran
bevoksninger, men der er en anselig Forskel i Udhugningen. 
Saaledes har den udmærkede Rødgran-Prøveflade BV, der er 
omtalt tidligere'), givet 10 m8 pr. ha om Aaret, men Udbyttet 
paa Douglasie-Prøvefladerne er 2—3 Gange saa stort. 

Det foreliggende Materiale berettiger os til at anbefale 
Dyrkning af Douglasie i kendelig større Udstrækning end hidtil. 
Selvfølgelig maa vi være forberedte paa, at der vil møde os 
Skuffelser, efterhaanden som Dyrkningen tiltager: baade Klima, 
Svampe og Insekter vil formodentlig gøre deres Indflydelse 
gældende, her som ved de andre fremmede Træer vi har ind
ført. Men der vil endda blive et anseligt Overskud, og det var 
jo muligt, at vi ved passende Foranstaltninger til en vis Grad 
kunde værge Bevoksningen mod den skadelige Virkning. Naar 
der foreligger længere Tids Maalinger, haaber vi at komme til
bage til denne Sag; men allerede nu kan der være Grund til 
at gøre følgende Bemærkninger, som supplerer, hvad Haandbog 
i Skovbrug for 11—12 Aar siden har udtalt om Træarten. 

Voksestedet maa først og fremmest være beskyttet mod 
Vinden, særlig mod sneførende Vind. En mild Jord, der kan 

') Bd. I, S. 346. 
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b æ r e god Skov af Bøg eller Æ d e l g r a n , vil ogsaa passe for 

Douglas ien , m e d e n s m a n bø r u n d g a a det stive L e r og de t m a g r e 

Sand . H E I N R I C H MAYR f r emhæver 1 ) , at en Vin te rku lde paa 

-=- 20° C. k a n s k a d e Douglas ien . Her i L a n d e t h a r vi j o haft 

betydel ig s tørre Kuldegrader , u d e n at de mig b e k e n d t h a r skade t 

de ældre Bevoksninger . L a n g t mere skadel ig er Ef teraarets 

Køl ighed og Fug t ighed ; n a a r Aarsskudde t s Væks t for tsættes for 

længe , vil det lange, svagt forveddede Skud en ten k n æ k k e , eller 

de t vil vokse skæv t , og i begge Tilfælde ops t aa r de r slette 

S t ammeformer , som h a r skaffet T ræar t en m a n g e Mods tande re . 

Kl imat iske H e n s y n k a n m a a s k e føre til nogen Begrænsn ing 

af Douglas iens Udbrede lse i D a n m a r k , men det er dog ogsaa 

mul ig t at gaa en a n d e n V e j , idet m a n søger den R a c e , som 

passe r bedst for vort Kl ima. Vi tænke r he r ikke p a a den 

langsomtvoksende F o r m Pseudotsuga glauca Magr, m e n paa 

haardføre F o r m e r af den g rønne Douglas ie , hvis Voksek reds i 

N o r d a m e r i k a s t r æ k k e r sig fra Alaska til Kal i forn ien , over 

30 Breddegrader . H v a d angaa r de Bevoksninger , s o m vor 

Undersøgelse omfat ter , da h a r vi fra Hr. JOHANNES R A F N mod

taget følgende værdifulde Meddele lse , som vi her , m e d Brev

skr ive rens Til ladelse, gengiver o rd re t : 

. . . Alle de ældste Douglasgraner, som findes i Europa, er 
af kalifornisk Avl og stammer fra Træer i Sierra Nevada. 

I 1878 arbejdede jeg i en af de store Forstplanteskoler ved 
Orleans og mindes allerede den Gang at have noteret, at Frøet 
kom fra en Frøhandler i St. Francisko, senere talte jeg gentagne 
Gange med Dr. [C. M.] POULSEN herom og modtog fra ham 
Adressen paa det daværende Firma SONNTAG & Co., St. Francisko, 
gennem hvem han fik sit Douglasgranfrø, og det er disse Douglas
graner fra Artens allersydligste Voksested, som mange Steder 
rundt i Europa med Rette har faaet Ord for at vokse næsten 
for hurtigt, saaledes at Topskuddet de allerfleste Steder tager 
Skade, saa snart Træerne vokser op over den omgivende ældre 
Skov, eller er plantede paa et Sted med mindre gode Læforhold. 

Efterhaanden som Kulturen i De Nordamerikanske Fristater 
trængte længere og længere nordpaa, begyndte Frøindsamlingen 
at finde Sted ogsaa i nordligere Egne, og i nogle Aar fik man 

') Wald- und Parkbäume S. 195. 
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overvejende Frø fra Oregon, men i 1902 fik jeg første Gang 
Forbindelse med en Frøhandler i Staten Washington, som kun 
samler Frø der under 47—48 Graders nordlig Bredde . . . 

Fra mange Sider har man anbefalet at blande Douglasien 
med andre Træarter. Prøvefladen fra Bromme • viser, at en 
saadan Fremgangsmaade kan give os en brugbar Bevoksning 
og en anselig Tilvækst, men vi antager dog, at Oprensningen 
er mindre fuldkommen, hvor man blander med Gran eller Bøg, 
end hvor Douglasien fra først af udgør den hele Bevoksning, og 
ligeledes at den sidstnævnte Driftsform er den simpleste. Hvor 
Vinden kan faa Indpas, vil Douglasierne være mere udsatte for 
at tage Skade, naar de med stor indbyrdes Afstand rager op 
over en lavere indblandet Art, end naar de staar tæt Side om 
Side. Vi maa saaledes slutte os til H. MAYR, naar denne For
fatter anbefaler at dyrke Træarten i store Grupper eller smaa 
rene Bevoksninger og at anvende tæt Kultur1), medens A. SCHWAP-

PACH udtaler sig for vid Plantning og Blanding med Gran2). 

Unægtelig kan Tykkelsen af de faa Douglasier, der staar 
med stor indbyrdes Afstand, blive meget anselig. Medens man 
har de største Diametre paa 

Prfl GA GB GC GD GE 
Alder, Aar . 29 30 28 28 27 
Diam., c m . 27 20 23 26 27 

fandtes der i en 27 Aar gammel Bevoksning paa Langensø 
Distrikt Afd. VIII , 23, maalt November 1908, Diametre indtil 
33 cm, men Douglasierne stod ogsaa her paa henved 3 x 3 m 
Afstand, med en Fodpose af Bøg og enkelte Naaletræer. Op
rindelig stod Bøgene, der vistnok er gamle Planteskolebede, 
oppe over Douglasierne, men 1908 havde disse ganske under
trykt de indblandede Træarter og stod med Stamtallet 959 og 
Gründfladen 40.4 m2. En anden Bevoksning, Afd. VIII, 14, hvor 
Douglasien er plantet paa hen ved 6 x 6 m som Efterbedring af 
en mislykket Bøgekultur3), med Indblanding af forskellige Løv
træer, gav i 34 Aars Alder Diametre indtil 45 cm; Stamtallet 
var her 380 og Grundfladen 33.2 m2, men disse Træer var meget 

*) Wald- und Parkbäume S. 404, 395. 
2) Mitteilungen d. deutschen dendrologischen Gesellschaft 1909, S. 98. 
3) Jfr. C. BLOCH i Tidsskrift for Skovvæsen 1899 B, Side 6. 
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grenede og havde en tyk, opreven Bark. Ogsaa her var de 
andre Træarter undertrykte og til Dels kvalte. 

Vore Bevoksningers Udvikling peger afgjort paa, at Dougla
sien, hvad Lysbehov angaar, indtager en Mellemstilling; den 
kræver langt mere Lys end Picea og Abies, men kendelig mindre 
end Pinus silvestris og Larix hos os; nærmest kommer den vist 
ved Pinus Strobus og Ask. Udhugningen paavirkes imidlertid ikke 
blot af Træartens Forhold til Lyset, men ogsaa af Væksten, og 
her er man udsat for at regne med Erfaringen fra andre, lang
sommere voksende Arter; yngre Douglasie-Bevoksninger bør ud
hugges med 2—3 Aars Mellemrum, og længere end 4 Aar bør 
man næppe lade Perioden blive. Maaske vil Spørgsmaalet om 
Undervækst med Tiden melde sig, men Smaabevoksninger paa 
1—3 ha vil dog vist kunne nøjes med Sideskyggen fra de om
liggende Bevoksninger og med det Jordbundsdække, der frem
kommer af sig selv. Det er muligt, at Træarten under andre 
klimatiske Forhold stiller andre Krav til Lyset, og de oven-
staaende Bemærkninger gælder i hvert Fald kun for Danmark. 
Træarten renser sig ikke godt, og Grenekapning anbefales, men 
den maa udføres forsigtigt, da Barksaar ikke læges godt1). 

Udbyttet synes at være omtrent lige saa stort hos os som 
i de Egne af Europa, der ligger nærmest syd og vest for Dan
mark. Dette fremgaar af en Prøveflademaaling hos VISART og 
BOMMER fra Belgiens Ardenner ved Bastogne mere end 500 m 
over Havet, saavel som af de mere regulære Maalinger, der er 
meddelte af TITZE-FRIEDRICHSRUH fra Fyrst BISMARCKS Gods i 
Lauenburg og af A. SCHWAPPACH fra Varel i Oldenburg samt fra 
Lonau ved Hildesheim2). Ved Friedrichsruh indeholdt en 29 
Aar gammel Bevoksning, paa leret, humøst Sand, før den første 
Udhugning 407 m3 over 3 cm, og Grundfladen var 49.6 m2, 
medens Rødgran af samme Alder kun gav 207 m3 og 34.4 ms. 
Ved Varel fandtes der paa Hedesand efter Udhugning i 21 Aars 

') Medens SCHWAPPACH udtaler sig afgjort for en tidlig og stærk Udhug
ning, fraraader VISART og BOMMER at anvende denne Behandling. MAYR: Wald
bau, 1909, regner Douglasien for en Halvskyggetræart. 

2) AMÉDÉE VISART og CHARLES BOMMER: Le Sapin de Douglas, 1910 (et 

Afsnit af det store Værk: Rapport sur l'introduction des essences exotiques 
en Belgique). TITZE-FRIEDRICHSRUH: Waehstumsleistungen von Pseudotsuga 
Douglasii im Sachsenwalde (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen 1906, S. 536). Dette 
Skovnavn har ført til at VISART og BOMMER henlægger Prøvefladen til Sachsen. 
A. SCHWAPPACH smst. 1905, S. 282. 
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Alder 2368 Stammer med en Højde af 12.2 m og en Grundflade 
af 27.8 m2, medens der var borttaget 1205 Stammer med 5.7 m2 

Grundflade. Ved Lonau, hvor Jordbunden var sandblandet Ler, 
stod der efter Udhugning i 22 Aars Alder 2284 Stammer med 
Højden 13.6 m og Grundfladen 31.2 m2, medens der var bort
taget 2356 Stammer, hvis Grundflade var 7.6 m2. 

En Prøveflade paa Langensø Distrikt, Afd. VIII, 68, Stjerne-
bjærg, 1095 m2, som tidligere er beskrevet af C. BLOCH, har if. 
velvillig Meddelelse fra Hr. Skovrider V. NIELSEN givet følgende 
Udbytte pr. ha: 

Alder, Aar 25 28 31 
E f t e r U d h u g n i n g : 

Stamtal, Stk 2332 1344 940 
Grundflade, m2 29.22 27.15 28.95 
Stammemasse, m 3 169.4 182.2 233.4 

U d h u g n i n g e n : 
Stamtal, Stk 2387 988 402 
Grundflade, m2 17.04 12.40 6.58 
Stammemasse, m3 89.1 80.7 53.1 

Jordbunden er udpint Agermark, og Plantningen har været 
meget tæt, hvorfor der allerede er ført Udhugning i Aaret 1900, 
og siden 19<>±/05, 19»V08 og 19«7U.' 

Naar Jordbundens tidligere Forhold tages i Betragtning, er 
Udbyttet af denne Prøveflade meget anseligt. Allerede i 25 Aars 
Alder faldt her Spir paa 5—6 Tommers Tykkelse og 38 Fods 
Længde; da Bevoksningen var 28 Aar gammel, gav den ved 
Udhugning 43 Fod lange Spir, og i 1911 var Længden endog 
indtil 51 Fod, gennemsnitlig 46.7 Fod. 

Om Godheden af Douglasiens Ved foreligger der allerede en 
Række gunstige Erfaringer, og det viser sig, at Kernedannelsen 
her i Landet, ligesom i Træartens Hjemsted, foregaar meget 
tidligt. Vi skal ad Aare komme tilbage til dette Spørgsmaal. 

En særlig Anvendelse forekommer det os, at Douglasien 
maa kunne faa, hvor vi skal arbejde paa en bedre Fordeling 
af Aldersklasserne i vore gode Bøgeskove. Rundt om i Landet 
findes der nu store, sammenhængende Strækninger af 100—120 
Aar gamle Bøgebevoksninger, fremkomne ved Indfredningen 
omkring Aar 1800. Man ønsker i Regelen at faa disse Arealer 
bevoksede med Bøg af forskellig Alder, men tvinges herved til 
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at overholde store Dele længere end ønskeligt eller at udsætte 
de først fremkomne Foryngelser for Nattefrost, efterhaanden 
som Benyttelsen skrider fremad. Her vil det ofte være paa sin 
Plads at anvende Douglasien. I Løbet af faa Aar dækker den 
Jorden og opnaar en saadan Højde, at den giver Læ og Skærm 
til unge Kulturer paa tilstødende Arealer; allerede efter 15—30 
Aars Forløb giver den et anseligt Udbytte, og naar der er gaaet 
45 Aar, har man endog stort Tømmer, saaledes at man efter 
Behag kan tage Hovedbenyttelse paa et Tidspunkt, hvor man 
sandsynligvis ønsker at spare paa Resterne af den gamle Bøge
skov, eller kan udsætte Benyttelsen til Douglasien har naaet en 
Alder af 60 Aar eller endnu mere. Lad os tænke os, at der 
1912 findes 105 ha sammenhængende 105—120 Aar gammel 
Bøgeskov, og at man ønsker at forynge den i Løbet af 60 Aar, 
saaledes at det størst mulige Areal tages i den første 15aarige 
Periode, idet den normale Omdrift for Bøg tænkes at være 
105 Aar. Vi kan da — med Udeladelse af andre Træarter der 
ligesom Douglasien kunde anvendes ved en Regulering af Alders-
forholdet — opstille følgende Skema, der selvfølgelig bør ændres 
efter Tid og Sted: 

Fra 1912 til 1957 forynges 45 ha af den gamle Skov med 
Bøg, idet Hugsten fordeles saa jævnt som muligt over Tids
rummet, og Foryngelsesfladerne, der nødig maa være mere end 
2—3 ha, spredes saa stærkt som muligt over Arealet. Men 
samtidig overgaar andre 45 ha midlertidig til Douglasie, som 
da vil kunne give Hovedbenyttelse efter 1957 sammen med de 
resterende 15 ha gammel Bøgeskov, hvis man ikke foretrækker 
allerede tidligere at benytte en Del af Douglasiebevoksningerne, 
der antages at have en Størrelse af 1—2 ha. Efter denne Træ
art kan atter følge Bøg i det Omfang, hvori man til den Tid 
ønsker at lade Arealet vende tilbage til Bøgedriften. Med de 
nuværende Erfaringer for Øje turde det ikke være urimeligt at 
plante 1 ha Douglasie om Aaret paa et Skovdistrikt, hvor Træ
arten passer. Baade for Skovdyrkningen og for Afsætningen er 
det bedst, at de forskellige Aldersklasser er repræsenterede i 
nogenlunde ligeligt Forhold, saaledes at der kan udvikles og 
bevares en Tradition for Træartens Behandling og Værdi, saa-
vel blandt Skovbrugerne som blandt Køberne. 
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THE DOUGLAS FIR IN DENMARK. 
The green Douglas Fir (Pseudotsuga Douglasii Carr.) was first 

brought to Denmark in 1857, and during the 25 subsequent years 
it was planted, single or in small groups, in several places. Dr. C. 
M. POULSEN, a naturalist and owner of Linaa Vesterskov forest, near 
Silkeborg (Central Jutland) took a special interest in the Douglas Fir. 
By his paper »Om nogle i vort Skovbrug anvendelige Naaletræer 
fra det vestlige Nordamerika«, published in Tidsskrift for Skovbrug 
vol. III 1879, which was based on his extensive knowledge of the 
Anglo-American literature and of the extensive plantations of Great 
Britain, he greatly contributed to the propagation of this tree. On 
the Funen estate of Langensø, too, the Douglas Fir was grown, at an 
early period, under different conditions partly in clusters, partly in 
compact stands either by itself or mingled with other trees. 

After 1880 plantations of the size of 0.1—-1 ha have been laid 
out in several places. These stands are now old enough to be sub
mitted to thinning and are able to supply us with valuable informa
tion about the growth, the treatment and the yield of this tree. 
Table I, p. 42, shows the main results of a series of measurements 
undertaken in the years 1907—12, to which should be added some 
supplementary measurements to be found p. 43. Of the five sample-
plots GB is to the north of Copenhagen, GC and GD in Central Zea
land, near Slagelse, while GA is on the coast of the South of Jutland, 
near Horsens, and GE in the interior of the North of Jutland, be
tween Randers and Viborg. 

The soil of GB and GD is poor sand, that of the other sample-
plots a suitable mixture of sand or gravel and clay. Height above 
the level of the sea between 30 and 60 m. 

The produce proves very considerable. GA, the best sample-
plot, which was thinned for the first time in the year 1900, when 
the stand was 18 years old, gave even, up to the age of 25 
years , an intermediate yield of 200 m 3 (barring branches) on 
thinning. Now, the final yield, at 29 years, being 377 m3, the total 
produce obtained is about 580 m3 or 20 m3 a year. The yearly 
increment of area of the sample-plots is about 2 m2, and the incre
ment of height 50—60 cm. 

According to information from Mr. JOHANNES RAFN all the Douglas 
Firs mentioned here must be supposed to originate from California, 
that is from the southernmost part of the home of the species, but 
trials are being made with races from more northern par t s , from 
Washington, which are supposed to suit the Danish climate best. 


