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1. INDLEDNING
Ideen til forsøget blev første gang frem ført i Forsøgsvæ senets hede

udvalg under det ordinæ re, halvårlige m øde i april 1965. I m ødet deltog 
k litd irek tø r P. Thaarup, der var udvalgets form and, afdelingsleder B. Steen- 
s trup  og skovriderne S. A. Christensen, V. Halskov Hansen  og A. Hviid  fo r
u den  m edarbejdere ved Forsøgsvæsenet, og m an foreslog her at ivæ rksæ tte 
en forsøgsrække, som skulle belyse m ulighederne for ved specielle hugst- 
og jo rdbearbejdningsm etoder eller kom binationer af disse at stim ulere til
væ ksten i m idaldrende og æ ldre rødgranbevoksninger, som trods deres alder 
endnu kun havde opnået ringe dim ensioner.

Som eksempel foreslog m an følgende behandlinger inddraget i forsøget:

1. alm indelig udhugning  (nul-parcel)
2. hver anden ræ kke hugges
3. hver anden ræ kke hugges, og der fræses.

Af m ødereferatet frem går ikke nogen næ rm ere diskussion af eller be
grundelse for disse forslag. Im idlertid  synes de udelukkende at sigte m od 
en forøgelse a f hugstudby tte t f ra  de eksisterende æ ldre bevoksninger. Men 
allerede dagen efter m ødet —  u n d er udvalgets ekskursion  til K litvæsenets 
p lan tager i T histed  am t —  blev foryngelsesspørgsm ålet inddraget i over
vejelserne. S. A. Christensen  foreslog her, a t m an skulle forsøge at k la r
lægge de forhold, der betinger den overordentlig store v irkn ing  på udvik
lingen af såvel de gamle træ er som af foryngelserne, som m an opnår gen
nem  skæ rm stilling  i forbindelse m ed jo rdbearbejdn ing  og underp lan tn ing . 
Undersøgelserne skulle bl. a. også om fatte m ikroklim atiske observationer, 
jo rdens fugtighedsforhold, den kem iske om sæ tning m. v.

Forslagene, ikke m indst det sidstnæ vnte som m an fand t p rak tisk  uigen
nem førligt, vand t i første om gang ikke m egen genklang i forsøgskom m is- 
sionen. Man henviste dels til, at der allerede var indhøstet erfaringer m ed 
hensyn til v irkningen af s tæ rk  hugst, bl. a. i det gam le hugstforsøg i Glud- 
sted plantage, dels var m an  af stab ilite tshensyn m eget betænkelige ved 
indgreb af den styrke, som her var foreslået. H edeudvalget afviste im id ler
tid disse indvendinger. P å  kom m issionsm ødet i m aj 1965 udtalte  P. Thaa
rup  således, a t ingen af hedeudvalgets m edlem m er havde væ ret bange for 
s torm fald  ved hugst af hver anden ræ kke. H an henviste til S. A . Christen
sens  lysstillinger, ganske vist efter hugst fra  toppen, her var ingen sto rm 
fald ind tru ffe t. Og på fæ llesm ødet mellem hedeudvalg og forsøgskom m is-



28

sionen i septem ber 1965 udtalte  A. Hviid, a t yderligere forsøg var nødven
dige, idet specielle hugstm etoder i æ ldre bevoksninger havde givet afgø
rende udslag m ed hensyn til den senere tilvæ kst, bl. a. havde S. A. Chri
stensens  skæ rm stillinger gennem  hugst fra  toppen i de gamle bevoksnin
ger givet væ rdifulde p rak tiske  resu ltater.

P å  baggrund af denne diskussion vedtog m an at lade en forsøgsplan 
.iidarbejde og  at finde en passende lokalite t til forsøget.

'2. FO RSØ G SPLA N '
Deri endelige forsøgsplan blev tiltråd t a f såvel hedeudvalg som forsøgs- 

kom m ission på m øder i fo råre t 1966. Forsøgets formål  skulle herefter 
være, —  at belyse forskellige hugst- og jordbearbejdningsm etoders évne 
til, a t stim ulere tilvæ ksten i æ ldre rødgran på  heden, og den næ rm ere ud
form ning  besluttedes således:

— - Forsøget anlægges, i. gam m el gran (70— 80 å r) og planlægges at
løbe over 10 år.

—  Hver behandling gentages 3 gange (blev siden udvidet til 4 gange),
og der anvendes tilfæ ldig parcelfordeling. ,

— Forsøget om fatter 4 behandlinger:
1. hu g st nedefra ved arilæg og eftér 5 år.
2. hu g st fra  toppen ved anlæg og efte r 5 å r m ed henblik  på lys- 

1 • : stilling:
*" • 3. ræ jkkehugst'af hver 4. ræ kke ved anlæg og den m idterste af de 

resterende 3 ræ kker e f te r -5 år.
‘ 4. ræ kkehugst som nævnt, og desuden fræ ses der ved anlæg og 

efte r 5 år.
—; U nderplantning m å ikke finde sted. ‘
—  U dvisningen foretages af Forsøgsvæsenet.

Til p lanen k an  bem ærkes, a t behandling nr. 1 var tæ nkt som en s tan 
dardbehandling, der skulle m uliggøre , sam m enligninger m ed alm indelig 
hugstp raksis  og andre forsøg. Såfrem t forsøget kunne anlægges i Gludsted 
p iantage,.;var dér specielt tæ nk t på m uligheden fo r sam m enligning m ed 
det gamle hugstforsøg i afdeling 139, den såkaldte prøveflade IS (B ryn - 
dum ,  1969). B ehandling nr. 2 svarer til S. A. Christensens  oplæg, der tog 
sigte; på en, foryngelsessituation m ed skæ rm stilling  og underplantning, dog 
nu  m ed den væsentlige indskræ nkning, a t der alene blev tale om at u n 
dersøge skæ rm ens reaktion. B ehandling nr. 3 og 4 svarer til hedeudvalgets 
oprindelige oplæg, der havde ét ren t produktipnsm æ ssig t sigte, m en m ed 
den forskel, a t ræ kkehugsterne skulle udføres i 2 om gange m ed efterføl
gende stabiliseringsperioder på  5 år-
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Da underp lan tn ing  ifølge p lanen  ikke m åtte  finde sted, vil1 forsøget 
fø rst og frem m est kunne belyse det hugstm æssige udbytte af dén eksiste
rende gam le bevoksning ved de forskellige behandlinger. D ette vil også 
være fyldestgørende, såfrem t m an betrag ter forsøget som: et ren t h ugst
forsøg, om end en længere behandlingsperiode ville have væ ret ønskelig. 
Inddrager m an  desuden spørgsm ålet om bevoksningens foryngelse védn n -  
derplantning, giver forsøget eksperim entelt k un  m ulighed for at ,vurdere 
skæ rm ens reaktion  på behandlingerne, og dette endda k u n  såfrem t m an 
tø r se bo rt fra  underp lan tn ingens eventuelle indvirkning  på skæ rm ens 
vækst. Spørgsm ålet om foryngelsens udvikling m å da søges besvaret ved 
h jæ lp  af andre kilder, hvoraf der isæ r kan  henvises til det fo ran  om talte, 
andet gamle hugstforsøg i G ludsted plantage, som i en vis udstræ kning  er 
underp lan tet, og h vorfra  erfaringer på om rådet allerede foreligger beskre
vet (H enriksen, 1971).

3. LOKALITET
I som m eren 1966 stillede S tatsskovbruget et c irka 9 ha  sto rt areal be

vokset m ed rødgran  til rådighed for forsøget. A realet er beliggende i Glud
sted p lan tage afdeling 43 u nder Palsgård  skovdistrik t, kun  c irk a  2 km  
nord for det ovennævnte gamle hugstforsøg i p lan tagens afdeling 139.

T erræ net er næ sten fu ldstæ ndig  fladt, idet det k un  stiger m eget svagt 
op mod afdelingens nordøstre h jørne. Der er ikke foretaget særlige jo rd 
bundsundersøgelser i forbindelse m ed forsøget, m en der er ingen grund til 
a t antage, a t jo rdbundsforholdene skulle afvige fra  de alm indeligt fore
kom m ende i plantagen.

T a b e l  1. Gennemsnitlig nedbør for hver af m ånederne maj, juni og juli i pe
rioderne 1967—1971, 1972—1976, og 1967—1976, m m /år.

T a b  le  1. Mean precipitation for each of the months Mat/, June and July in the 
periods 1967— 1971, 1972— 1976 and 1967— 1976, mm/year.

Periode
år
Period
years

m aj

May

N edbør, m m /år 
ju n i

Precipitation, m m /y e a r  
J u n e ..................

ju l i

Ja lg  ............ -

1967— 1971 62 55 82
1972— 1976 53 39 . 73
1967— 1976 58 47  • . 78

Klim aet på lokalite ten  er i tabel 1 belyst ved m ånedsvise nedbørstal 
i væ kstperioden m aj— ju li. Tallene stam m er fra  den m eteorologiske s ta 
tion Kolpensig beliggende 78 m over havet cirka 2 km  sydøst for forsøgs- 
arealet (Meteorologisk Institu t,  1972— 1977 og 1977). Tabellen v iser for
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hver af de nævnte m åneder større gennem snitlige nedbørstal i perioden 
1967— 1971 énd i perioden 1972— 1976. De næ vnte år dæ kker tilsam m en 
den 10-årige forsøgsperiode. Med hensyn til afvigelser i de enkelte å r kan  
det tilføjes, a t 1968 og 1972 h a r været specielt nedbørsrige, inens det m od
satte h a r væ ret tilfæ ldet i årene 1975 og 1976. I de to sidstnæ vnte å r var 
isæ r ju n i m åned præ get af tørke, idet der k un  fa ld t henholdsvis 16 og I I  
m m  nedbør.

4. BEVOKSNING
4.1. Etablering og udvikling.

Afdeling 43 blev sam m en m ed den um iddelbart syd for beliggende afde
ling 44, i alt c irka  41 tønder land, ku ltiveret i slu tn ingen af 1800-tallet. 
E fter skræ lpløjning af lyngheden i f. 1889 blev arealet i f. 1894 reolpløjet, 
og herefte r udplantedes i sanune forår rødgran  og b jergfyr på 4 X 2% fods 
afstand, således at der for hver 3 rødgraner sattes 1 b jerg fyr som h jæ lpe
træ . Til beskyttelse af bevoksningen blev der m od vest og nord anlagt et 
læbælte af inderst b jerg fyr i blanding m ed hvidgran, æ delgran og balsam 
gran og yderst af eg.

Med undtagelse af egene, som blev sået, lykkedes k u ltu ren  forholdsvis 
godt. 1 1907 var der ifølge d riftsp lanen  in d tru ffe t slu tn ing over størstedelen 
af afdeling 43, og rødgranerne var i fæ rd med at overvinde stam peperioden. 
B ortset f ra  læbæltet blev den langt overvejende del af b jergfyrm assen  b o rt
hugget i 1920/21, og den første tynding i g ranerne gennem førtes i 1929/30. 
Ifølge d riftsp lanen  af 1937, da  granerne var 47 år fra  frø, om fattede afde
ling 43 nu  en 9.1 ha  stor og 7.9 m høj rødgranbevoksning, der blev karak-

T a b e l  2. Hugsten af sand salgbar masse i afdeling 43 fordelt til sortim enter 
og i alt før forsøgets begyndelse i e. 1966, m3/ha .

T a b l e  2. The thinning yield of marketable solid volume in Compt. 43 distri
buted on assortments and as a whole before the start of the experiment in autumn

1966, m3/ha.

, Sortim ent H ugst, m 3/h a
Assortment Yield, m*/ha

bjergfyr, brænde
m ounta in  p in e , fue lwood

37

gran, lægter 
spruce, poles

32

gran, stager
spruce, stakes

6

gran, brænde
spruce, fue lwood

64

gran, snitgavn 
spruce, box wood

13

i alt
total

152
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teriseret som  sund og i god vækst, foruden 1.8 ha  m ed bjergfyr, hvidgran 
og æ delgran (læ bæ ltet) af de respektive hø jder 6.3, 7.0 og 7.0 m.

Indtil forsøgets begyndelse i e. 1966 er afdeling 43 blevet gennem hugget 
gentagne gange, senest i 1961/62. I tabel 2 er der givet en sortim entsvis 
opgørelse a f den to tale hugst af sand salgbar m asse i afdelingen før fo r
søgets ivæ rksæ ttelse. Opgørelsen er baseret på d istrik te ts  afdélingsvise 
beholdningsregnskab, og der er ifølge d riftsp lanen  af 1937 regnet m ed et 
dertil svarende areal på 10.9 h a  inklusive læbæltet, h vo rfra  hugsten  ikke 
kan  udskilles. Af tabellen frem går, a t der før e. 1966 i a lt er blevet udhugget 
152 m 3 pr. ha, overvejende som bræ nde, og a t der endnu ikke var aflagt 
nogen betydelig m ængde tøm m er.

b.2. Ved forsøgets begyndelse.
Ved forsøgets begyndelse i e. 1966 var granerne 77 å r  fra  frø, og rød

granbevoksningen blev beskrevet som m eget ensarte t og vel slu tte t. Sund
hedstilstanden  vurderet efter kroneudseende syntes a t være ganske god. 
Der fandtes dog en del træ er m ed sygeligt udseende, og stødene efter den 
seneste hugst viste, a t der var m eget råd  i stam m erne. Skræ lleskader fand
tes, m en ikke i sto rt om fang. S torm fald var forekom m et, m en ku n  spredt, 
og egentlige bevoksningshuller fandtes ikke. H øjden var cirka 15— 16 m, 
svarende til en C. M. Møller bonitet på om kring 5%. N øjere parcelvise op
lysninger e r givet i afsn it 5.1.

Med hensyn til om givelser var afdeling 43 i e. 1966 mod syd, vest og 
nord omgivet af gam m el rødgran, m od syd af sam m e alder som forsøgs- 
bevoksningen, m od vest og nord c irka  10 år yngre. Mod øst fandtes en ny
k u ltu r m ed 2 /2  rødgran. Inden for afdeling 43 stødte rødgranbevoksningen 
m od vest og nord op til det tidligere om talte læbælte, nu  bestående inderst 
af jævrihøj æ delgran og yderst af c irk a  10 m høj eg af m eget spredt fore
kom st og m ed spredt undervæ kst af rødgran.

5. FORSØGETS UDFØRELSE
5.1. Parcellernes indlæggelse.

I e. 1966 blev parcellerne ind lag t i bevoksningen. Det frem går a f figur 1, 
a t forsøget anlagdes i 4 blokke m ed tilfæ ldig behandlingsfordeling inden 
for blokkene, og det giver som sådan gode m uligheder fo r sta tis tisk  analyse 
af resu lta te rne. N ederst i hø jre  h jø rne  er der an ført nogle forkortede bog
stavbetegnelser for behandlingerne, som vil blive benyttet i det følgende. 
D er bruges således betegnelsen N for hugst f ra  neden, T for hugst fra  top
pen, R for ræ kkehugst og RF for ræ kkehugst m ed fræ sning, alt i overens
stem m else m ed den frem lagte forsøgsplan. Forsøget blev tildelt litrabeteg
nelsen KT.
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F i g u r  1. Forsøgsarealet. 
F i g u r e  1. The experimental area.

Tabel 3, som giver oplysning om en ræ kke vedm assefaktorer ved fo r
søgets begyndelse, gør in d try k  af en særdeles hom ogen, bevoksning. Som 
gennem snit af sam tlige parceller finder m an før hugst i e. 1966 et stam tal 
på 1339 s tk ./h a , en højde p å  15.4 m, en diam eter på 16.9 cm, en grundflade 
på 29.80 m 2/h a  og en vedm asse, d.v.s. to tal stam m em asse på rod, på  257.0 
m 3/h a . De parcelvise afvigelser h e rfra  lig'ger i de fleste tilfæ lde inden for 
±  5 %, dog m ed enkelte større  udsving iblandt, ikke m indst på  parcel 4 i 
blok III.

5.2. Behandlingerne.
Behandlingerne påbegyndtes,i e. 1966 og blev efter planen gentaget 5 år 

senere i e. 1971.
Fræsningen  var ved den 1. behandling i e. 1966 m eget dyb og grundig, 

hvad figur 2 giver et um iddelbart in d try k  af. Da fræ seren her ikke havde 
nogen slæbesko påm onteret, blev mos, hum us og m inera ljo rd  b landet ned 
til c irk a  20 cm dybde, og grundigheden forøgedes ved, a t der blev arbejdet
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T a b e l  3. Vedmassefaktorer i bestand før. ty n d in g v e d  forsøgets begyndelse i 
e. 1966, svarende til bevoksningsalderen 77 år.

T a b l e  3. Volume factors'of the stand before thinning at the start of the experi
ment in autumn 1966, corresponding to stand age 77 years.

Behandling Blok Parcel N h l Der ‘ G V
stk ./h a m C 111 m'-'/ha m 3/h a

Treatment Block Plot .V “ l °g G V
nos'./ha m cm ■ m -/h a m z/h a

N I 9 . 1422 14.7. 16.1 28.84 236.2
N II 3 1470 14.8 15.9 29.17 248.1
N III 2 1308 15.5 17.2 30.24 260.9
N IV 3 1435 14.8 16.1 29.37 239.3

N Gns. 1409 15.0 16.3 29.41 246.1

T I 3 1378 15.0 16.7 30.00 260.5
T II 4 1255 15.7 17.4 30.00 267.1
T III 4 1064 17.3 19.4 31.46 301.8
T IV 1 1348 15.4 . 16.7 29.62 253.1

T Gns. 1261 15.9 17.6 30.27 270.6

R I 1 1309 14.8 16.7 28.72 239.5
R II 2 1416 15.1 16.7 31.04 266.1
R III 1 . 1237 15.4 17.1 28.51 248.4
R IV 4 ' 1412 14.8 16.2 28.98 251.0

R Gns. 1344 15.0 16.7 29.31 251.3

RF I 4 1320 15.5 17.0 29.92 257.1
RF II 1 1368 15.0 16.7 29.87 249.8
RF III 3 1434 15.7 16.5 30.78 265.0
RF IV 2 1241.. 15.8 17.6 30.17 268.2

RF Gns. 1341 15.5 17.0 30.19 260.0

Gns. =  Mean

i to træ k. I e. 1971 var jo rdbearbejdn ingen  derim od lettere. Slæbesko var 
da  påm onteret, og der biev k u n  arbejdet i et træ k.

Med hensyn til hugstm åde  e r behandlingen hugst fra  neden ud fø rt som 
en trad itionel dansk  hugst, d.v.s. at der fortrinsv is er ud tyndet m indre 
træ er, m en ib landt dog også stø rre  træ er, hvor træ ernes fordeling over 
arealet, kvalitet rii. v. h a r g jort det ønskeligt. Ved hugst fra  toppen er der 
om vendt fortrinsv is ud tyndet stø rre  træ er, m en af fordelingshensyn m. v. 
dog også en del m indre, og der e r således ikke tale om nogen egentlig sorti- 
m entshugst, hvorved der udelukkende eller fortrinsv is udtyndes træ er af 
bestem te dim ensioner.
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F i g u r  2. Fræ sning udført i blok II, parcel 1 før tynding i e. 1966. 
F i g u r e  2. Treatment by rotary soil cultivator carried out in Block II, Plot 1 

before thinning in autumn 1966.

Tabel 4 viser, a t der efter det første indgreb i e. 1966 i gennem snit stod 
75— 82 % tilbage af begyndelsesstam tallet, og at der efter det andet in d 
greb i e. 1971 stod 48— 63 % tilbage. E fte r 5 års forløb var der altså ud-

T a b e l  4. Stamtal efter tynding i e. 1966 og e. 1971, svarende til bevoksnings- 
alderen 77 og 82 år, udtrykt i procent af stamtallet før tynding ved forsøgets 
begyndelse i e. 1966. Hvert stamtal repræ senterer gennem snittet af 4 parceller. 
T a b l e  4. Stem numbers after thinnings in autumn 1966 and autumn 1971, 
corresponding to stand ages 77 and 82 years, expressed in percentages of the 
stem number before thinning at the start of the experiment in autumn 1966. Each 

stem number represents the mean of 4 plots.

B ehandling

Treatment

Blok Parcel 

Block Plot

Stam tal efter tynd ing , % 
e. 1966 e. 1971 

Stem n um ber  after thinning, % 
au tum n  1966 a u tum n  1971

N gns. 82 63
T mean 80 56
R — 75 51
RF — 75 48
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tyndet 52— 37 % af stam m erne, h eraf flest ved ræ kkehugsterne og fæ rrest 
ved hugst fra  neden. D a der m ed disse tal ikke er taget hensyn til udhug- 
n ingstræ ernes m eget varierende størrelse, giver de im id lertid  k un  mådelige 
in d try k  af behandlingernes indbyrdes forskelle i hugstsiyrke.

T a b e l  5. M iddelgrundflader i perioderne e. 1966—e. 1971, e. 1971—f. 1977 og 
e. 19G6—f. 1977, svarende til bevoksningsaldrene 77—82, 82—87 og 77—87 år, 
ud tryk t i m 2/h a  og relativt i forhold til en antaget maksimal grundflade på 
42 m 2/h a  =  100. Hvert griindfladetal repræ senterer gennem snittet af 4 parceller. 
T a b l e  5. Mean basal areas in the periods autumn 1966— autumn 1971, autumn 
1971— spring 1977, and autumn 1966— spring 1977, corresponding to stand ages 
77— 82, 82— 87 and 77— 87 years, expressed in m2/ha and relatively in relation 
to an assumed maximum basal area of 42 m 2/ha = 100. Each basal area figure

represents the mean of 4 plots.

B ehandling Blok ■ Parcel M iddelgrundflader i perioderne
e. 1966-—e. 1971 e. 1971—■f. 1977 e. 1966-—f . ,1977

' m 2/h a re la tiv m 2/h a relativ m 2/h a re la tiv
Treatment Block Plot Mean basal areas in the periods

e. 1966-—.e. 1971 ' e. 1971— 1911 e. 1966-- f .  1977
m -/ha relative m - /ha relative m 2/h a relative

N gns. 27.78 66 25.33 60 26.55 63
T mean 22.53 54 17.15 41 19.84 47
R _ 23.44 56 18.41 44 20.92 50
RF — 22.99 55 17.98 43 20.48 49

e. =  autum n
f. =  spring

H ugststyrkeforholdet belyses langt bedre ,a f  m iddelgrundfladerne' i 
tabel 5, som viser, at der ved hugsten  fra  neden er p rak tisere t en betydeligt 
svagere hugst end ved de øvrige, særlige behandlinger. F o r forsøgsperioden 
som helhed h a r  den gennem snitlige grundflade ved hugst fra  neden været 
26.55 m 2/h a , m ens den ved de øvrige behandlinger h a r væ ret 19.84— 20.92 
m 2/h a , d.v.s. p rak tisk  taget sam m e hugststy rke  ved ræ kkehugst, ræ kke
hu g st m ed fræ sning og hugst fra  toppen. Ved de særlige hugstbehandlinger 
h a r g rundfladen  i den anden 5-års periode væ ret væ sentligt lavere m ed 
17.15— 18.41 m 2/h a  end i den første 5-års periode m ed 22.53— 23.44 m 2/h a . 
Også ved hugst fra  neden er g rundfladen m indst i den anden 5-års periode, 
om end forskellen h er er betydeligt m indre.

H ugststyrken  ved behandlingen hugst fra  neden er sty re t ind  efter 
C-graden i det ovennævnte æ ldre hugstforsøg i G ludsted plantage (prøve
flade IS), og den skulle som sådan repræ sentere en af d is trik te t p rak tisere t 
hugststyrke. Den synes ligeledes at ligge i na tu rlig  forlængelse af hugsten  
i afdeling 43 før forsøgets begyndelse i e. 1966 (jvf. tabel 3), og den svarer 
derfor også som sådan til d istrik te ts  praksis, dog med tendens til en noget 
s tæ rkere hugst isæ r i den sidste 5-års periode.



Hugst fra neden, parcel 3.
a. Low thinning, Plot 3.

Hugst fra toppen, parcel 4.
b. High thinning, Plot 4.



c. Rækkehugst, parcel 2. d. Rækkehugst med fræsning, parcel,1.
c. Row thinning, Plot 2. d. Row thinning together with' treat-

• ment'by rotary soil cultivator, Plot 1.

F i g u r  3. Prøveflade KT. Blok II efter det andet tyndingsindgreb i e. 1971 ved 
bevoksningsalderen 82 år. E. Hansen foto f. 1972.

F i g u r e  3. Samplé plot KT. Block I I  after the second thinning operation in 
autumn 1971 at stand age 82 years. (Photographed by E. Hansen, spring 1972).
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Med støtte i det andet ældre hugstforsøg i plantagen (prøveflade IS) 

kan der på prøveflade KT i forsøgsperioden antages en maksimal grund

flade på 42 m 2/ha. Under denne forudsætning viser tabel 5, at der for de 

særlige hugstbehandlinger er tale om ekstremt lave relative grundflader i 

den anden 5-års periode, med kun 41— 44 % af den maksimale grundflade 

på lokaliteten.

Figur 3 a— d giver et umiddelbart indtryk af bevoksningen efter det 

andet hugstindgreb i e. 1971, og i afsnit 14 er der meddelt detaljer fra træ

målingen på de enkelte parceller.

6. TILVÆKST

6.1. Højde.

T a b e l  6. Gennemsnitlig årlig tilvækst på bestandshøjden H l i perioden e. 1966 
— f. 1977, svarende til bevoksningsalderen 77—87 år, cm/år. Der er dels beregnet 
den uægte tilvækst Ah> dels blivende bestands ægte tilvækst itø. Hver højdetilvækst 

repræsenterer gennemsnittet af 4 parceller.

T a b l e  6. Mean annual increment on stand height Hh during the period autumn 
1966—spring 1977, corresponding to stand age 77— 87 years, cm/year. The cal
culations comprise the net increase Ah and the gross increment of the remaining 

stand iij. Each height increment represents the mean of 4 plots.

Behandling Blok Parcel Højdetilvækst, cm/år

Treatment Block Plot Height increment, cm/year

An *H

N gns. 23 17
T mean 8 18
R — 21 19
RF — 17 16

Behandlings- og blokeffekt.
To-sidig variansanalyse af behandlingerne N, T; R, RF og blokkene I, II, III, IV. 

Treatment and block effect.
Two-way analysis of variance of the treatments N, T, R, RF and the blocks I, II, 
III, IV. '

Højdetilvækst Varianskvotient *

Behandling Blok

Height increment Variance quotient

Treatment Block

Ah 60.96*** 3.40
IH 1.98 2.17

Den ægte tilvækst på bestandshøjden HL har i den 10-årige forsøgs

periode været gennemsnitlig 16— 19 cm/år, og uden at der kan konstateres 

nogen sikker behandlingseffekt. Derimod viser den uægte højdetilvækst i
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perioden højt signifikante udslag for behandlingerne. Af tabel 6 fremgår 

det, at især hugst fra toppen er afvigende med gennemsnitlig kun 8 cm/år 

i uægte højdetilvækst, mens der ved de øvrige behandlinger tilsvarende er 

målt 17— 23 cm/år.

6.2. Diameter.

T a b e l  7. Gennemsnitlig årlig tilvækst på bestandsdiameteren Dg i perioden 
e. 1966— f. 1977, svarende til bevoksningsalderen 77—87 år, mm/år. Der er dels 
beregnet den uægte tilvækst Ad, dels blivende bestands ægte tilvækst ip. Hver 

diametertilvækst repræsenterer gennemsnittet af 4 parceller.
T a b l e  7. Mean annual increment on stand diameter Dg during the period 
autumn 1966—spring 1977, corresponding to stand age 77— 87 years, mm/year. 
The calculations comprise the net increase Ad and the gross increment of the 

remaining stand iD. Each diameter increment represents the mean of 4 plots.

Behandling

Treatment

Blok Parcel 

Block Plot

Diametertilvækst, 

Diameter increment,

A d

m m /år

mm/year

*D

N gns. 3.1 1.6
T mean 1.0 3.1
R — 2.6 2.6
RF — 2.8 2.8

Behandlings- og blokeffekt.
To-sidig variansanalyse af behandlingerne N, T, R, RF og blokkene I, II, III, IV. 
Treatment and block effect.
Two-way analysis of variance of the treatments N, T, R, RF and the blocks I, II, 
III, IV.

Diametertilvækst Varianskvotient

Behandling Blok

Diameter increment Variance quotient

Treatment Block

AD 65.78* * * 0.31
*D 44.66* * * 0.50

Med hensyn til såvel den ægte som den uægte tilvækst på bestands

diameteren Dg har der været højt signifikante behandlingsudslag i 10-års 

perioden (tabel 7). Den ægte tilvækst har været størst ved hugst fra top

pen med gennemsnitlig 3.1 mm/år og lavest ved hugst fra neden med kun

1.6 mm/år, mens forholdet er omvendt for den uægte tilvækst. Det er 

bemærkelsesværdigt, at der selv ved hugst fra toppen er opmålt en positiv 

uægte tilvækst, således at bestandsdiameteren ved denne behandling er

1.0 cm større ved forsøgets afslutning end ved dets begyndelse.
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F i g u r  4. Diamétertilvæksten 2 id 77—87 i perioden e. 1966—f. 1977; svarende til 
bevoksningsalderen 77— 87 år, som funktion af diameteren d i e. 1966. Beregnin
gen er baseret på 40 træer pr. behandling, som har gennemlevet hele 10-års perio

den. De lodrette linjer svarer til ± 2 x standardafvigelsen.

Af figur 4 fremgår, at den større ægte diametertilvækst ved de særlige 

hugstbehandlinger gør sig gældende over det meste af diameterspektret, 

dog således at forskellen i forhold til hugst fra nedén er gennemsnitlig 

størst for store træer. En nærmere analyse har vist, at hældningerne på 

figuren er signifikant forskellige, svarende til behandlingsvis sikre forskelle 

i mertilvækst ved stigende diameter.

6.3. Grundflade.

Også med hensyn til grundfladetilvækst (tabel 8) har behandlings- 

udslagene været højt signifikante (variansanalysen). I forsøgsperioden som 

helhed har den gennemsnitlige årlige tilvækst været mindst ved hugst fra 

neden med 0.48 m2/ha, størst ved hugst fra'toppen med 0.67 m2/ha, mens 

rækkehugsterne (R og RF) med 0.60 m2/ha indtager et mellemstandpunkt. 

I begge de '5-årige delperioder genfindes lignende forhold.

Tabel 8 viser således med hensyn til forholdet mellem rækkehugst og 

rækkehugst nied fræsning, at der ikke har været nogen som helst forskel 

i gennemsnitlig' grundfladetilvækst i forsøgsperioden som helhed, og i dé



T a b e l  8. Gennemsnitlig årlig grundfladetilvækst i perioderne e. 1966—e. 1971,
e. 1971—-f. 1977 og e. 1966—f. 1977, svarende til bevoksningsaldrene 77— 82, 82— 87 
og 77— 87 år, m2/ha-år. Hver grundfladetilvækst repræsenterer gennemsnittet af

4 parceller.

T a b l e  8. Mean annual basal area increment during the periods autumn 1966-— 
autumn 1971, autumn 1971—spring 1977, and autumn 1966—spring 1977, corre
sponding to stand ages 77—82, 82—87 and 77— 87 years, m2/ha-year. Each basal 

area increment figure represents the mean of 4 plots.

Behandling Blok Parcel Grundfladetilvækst i perioden, m 2/ha-år 

e. 1966—e. 1971 e. 1971— f. 1977 e. 1966—f. 1977

Treatment Block ■ Plot Basal area increment in the period, m^/ha-year 

e. 1966— e. 1971 e. 1971—f. 1977 e. 1966—f. 1977

N gns. 0.59 0.37 0.48
T mean 0.73 0.61 0.67
R — 0.67 0.52 0.60
RF — 0.65 0.54 0.60

Behandlings- og blokeffekt.
To-sidig variansanalyse af behandlingerne N, T, R, RF og blokkene I, II, III, IV. 
Treatment and block effect.
Two-way analysis of variance of the treatments N, T, R, RF and the blocks I, II, 
HI, IV.

Periode - ' Varianskvotient
Behandling Blok

Period Variance quotient

Treatment Block

e: 1966— e. 1971 35.91*** 0.32
e. 1971— f. 1977 64.83*’ * 1.32
e. 1966— f. 1977 54.39*** 0.61

t-test af parvise forskelle imellem de særlige hugstbehandlinger.
t-test of differences between any two of the special thinning treatments.

Periode

Period

T/R

T/R.

t-værdi

T/RF

l-value

T/RF

R/RF

R /RF

e. 1966— e. 1971 3.82** 5.82*** 2.00
e. 1971— f. 1977 4.95*** 3.71** 1.24
e. 1966— f. 1977 4.75** 4.91*** 0.16

e. =  autumn

f. =  spring

to delperioder har forskellene kun været små og modsat rettede. Den stati

stiske analyse (t-test) viser da heller ingen sikre udslag i disse tilfælde. 

Da grundfladerne ved de to behandlinger har været praktisk taget ens, må 

det konkluderes, at den supplerende jordbearbejdning, således som den

Det forstlige Forsøgsvæsen. XXXVII. H. 1. 31. december 1979. 4
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her er gennemført, ikke har haft nogen tydelig indflydelse på grundflade- 

tilvæksten pr. ha.

Af tabellen fremgår yderligere, at der ved hugst fra toppen er opnået 

en sikker større grundfiadetilvækst end ved rækkehugsterne. De små for

skelle i disse behandlingers hugststyrke (tabel 5) synes ikke alene at kunne 

bevirke så tydelige tilvækstudslag. Forskellen i grundfladetilvækst er derfor 

i dette tilfælde måske nærmere et resultat af forskellen i hugstmåde. Da 

den større grundfladetilvækst ved hugst fra toppen skal ses i sammenhæng 

med en lidt lavere bestandshøjde foruden med den lidt lavere grundflade 

ved denne behandling, er det dog ikke på forhånd givet, at der også vil 

kunne påvises en større vedmassetilvækst.

6.4. Vedmasse.

6.4.1. B e r e g n i n g .

Vedmassen, d.v.s. total stammemasse på rod, er beregnet diameterklasse- 

vis. Hertil er for de respektive parceller og målinger benyttet grundfladen 

opgjort i 1 cm d-klasser, en h/d-regression, en specielt udarbejdet vedmasse- 

funktion med indgang for h og d samt endelig en niveaukorrektion.

Med henblik på at opnå den bedst mulige vedmasse- og niveaubestemmelse 

er der som nævnt indledningsvis beregnet en vedmassefunktion specielt gældende 
for dette forsøgsanlæg, altså prøveflade KT. Funktionen er baseret på i alt 200 

bestandstræer fordelt til 5 grupper å 40 træer, nemlig een gruppe (rækkehugster) 
fra e. 1966 og fire grupper (N-, T-, R- og RF-behandling) fra f. 1977. Da grupperne 

er meget langt fra at udvise sikre forskelle med hensyn til regressionskoefficien- 
ter, er der beregnet en funktion med koefficienter fælles for alle grupper samt 

ansat et gennemsnitligt niveau. Funktionen kaldes i det følgende KT-massefladen:

logiov =  — 4.1898 + 1.1402 • log10h + 1.7336 • log10d.

Restspredningen på log1Qv er 0.0226 svarende til 5.4 % på vedmassen v.

Det ses af tabel 9, at prøvetræerne udtaget ved de forskellige behandlinger 
og målinger i forsøgsperioden kun udviser små gennemsnitlige niveauafvigelser 

fra KT-massefladen. Ved målingerne i e. 1966 og f. 1977 er der da heller ingen 

sikre behandlingsvise niveauforskelle. Sådanne er derimod konstateret ved målin
gen i e. 1971, men hænger her sammen med en mærkværdig (tilfældig?) lille rest
spredning, der også giver sig udslag i sikre blokforskelle.

Med hensyn til en fastsættelse af blivende bestands niveau i e. 1966, så fore

ligger der ikke noget direkte målemæssigt grundlag herfor. For så vidt angår 
rækkehugsterne (R- og RF-behandling) kan tyndingstræernes niveau i e. 1966 

imidlertid uden vanskelighed betragtes som repræsentative også for blivende be
stand. Det samme gælder ikke ubetinget for behandlingerne hugst fra neden og 
hugst fra toppen, men netop fordi KT-massefladen er specielt tilpasset bevoks

ningen over hele diameterspektret, er det fundet rimeligt også her at overføre 
tyndingstræernes niveau på blivende bestand i e. 1966. Endelig er bestandens 

niveau i e. 1971 parcelvis sat lig middel af bestandsniveauet i e. 66 og f. 77.
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T a b e l  9. Niveauafvigelser i forhold til KT-massefladen ved måling af prøve
træer i e. 1966, e. 1971 og f. 1977, svarende til bevoksningsaldrene 77, 82 og 87 

år, %. Hver niveauafvigelse repræsenterer gennemsnittet af 4 parceller. 
T a b l e  9. Deviations in level in relation to the KT-volume surface, assessed by 
sample-tree measurings in autumn 1966, autumn 1971 and spring 1977, corre
sponding to stand ages 77, 82 and 87 years, %. Each level-deviation figure repre

sents the mean of 4 plots.

Behandling

Treatment

Blok Parcel 

Block Plot

e. 1966 
5 tyndingstræer 

pr. parcel

autumn 1966 
5 trees from  

thinnings 
per plot

Niveauafvigelser, % 
e. 1971 

15 tyndingstræer 
pr. parcel 

Deviation in level, % 
autumn 1971 
15 trees from  

thinnings 
per plot

f. 1977 
10 bestandstræer 

pr. parcel

spring 1977 
10 remaining 

crop trees 
per plot

N gns. —0.7 —1.1 —0.6
T mean 1.1 1.2 —0.4
R ____ 1.5 0.9 0.3
RF — —1.2 0.6 0.4

Behandlings- og blokeffekt.
To-sidig variansanalyse af behandlingerne N, T, R, RF og blokkene I, II, III, IV. 
Treatment and block effect.
Two-way analysis of variance of the treatments N, T, Ft, RF and the blocks I, II, 
III, IV.

Prøvetræmåling 

Sample-tree measuring

Varianskvotient 

Behandling Blok 

Variance quotient 

Treatment Block
-

e. 1966 2.18 0.29
e. 1971 4.13* 7.69**
f. 1977 0.16 1.21

c. rr autumn 

f. =  spring

6.4.2. T i l v æ k s t .

Vedmassetilvæksten har som gennemsnit for hele forsøgsperioden været 

mindst ved hugst fra neden med 6.7 m 3/ha ■ år, størst ved hugst fra toppen 

med 7.3 Vha • år, mens rækkehugst og rækkehugst med fræsning indtager 

et mellemstandpunkt med henholdsvis 7.0 og 7.1 m3/ha • år (tabel 10). Det 

er herved bemærkelsesværdigt, at T-, R- og RF-parcellerne —  til trods for 

den langt stærkere hugst ved disse behandlinger —  i gennemsnit har kunnet 

holde mindst samme tilvækst og endda vist tendens til større tilvækst end 

moderat hugst fra neden. De gennemsnitlige tilvækstforskelle er imidlertid 

mindre end 10 %, og behandlingsudslagene er ikke statistisk sikre (varians- 

analysen). Tilvækstforskellene imellem de særlige, stærke hugstbehandlin

ger indbyrdes er endnu mindre, og hverken hugst fra toppen eller række-
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T a b e l  10. Gennemsnitlig årlig vedmassetilvækst i perioderne e. 1966— e. 1971,
e. 1971— f. 1977 og e. 1966— f. 1977, svarende til bevoksningsaldrene 77— 82, 82— 87 
og 77— 87 år, m3/ha-år. Hver vedmassetilvækst repræsenterer gennemsnittet af

4 parceller.

T a b l e  1 0. Mean annual volume increment during the periods autumn 1966— 
autumn 1971, autumn 1971—spring 1977, and autumn 1966—spring 1977, corre
sponding to stand ages 77—82, 82— 87 and 77— 87 years, m'/ha-year. Each volume 

increment figure represents the mean of 4 plots.

Behandling Blok Parcel Vedmassetilvækst, m 3/ha år
e. 1966— e. 1971 e. 1971— f. 1977 e. 1966— f. 1977 

Treatment Block Plot Volume increment, m?/ha\year

e. 1966— e. 1971 e. 1971—f, 1977 e. 1966~f. 1977

N gns. 8.5 4.8 6.7
T mean 8.6 6.0 7.3
R _ 8.3 5.7 7.0
RF — 7.9 6.3 7.1

Behandlings- og blokeffekt.
To-sidig variansanalyse af behandlingerne N, T, R, RF og blokkene I, II, III, IV. 

Treatment and block effect.
Two-way analysis of variance of the treatments N, T, R, RF and the blocks I, II, 
III, IV.

Periode

Period

Varianskvotient 

Behandling Blok 

Variance quotient 

Treatment Block

e. 1966—-e. 1971 2.18 4.51*
e. 1971—-f. 1977 2.25 0.44
e. 1966--f. 1977 0.95 0.93

t-test af parvise forskelle imellem de særlige hugstbehandlinger.
t-test of differences between any two of the special thinning treatments.

Periode t-værdi

T /R T/RF R/RF

Period t-value

T/R T/RF R/RF

e. 1966—-e. 1971 0.95 2.38- 1.43
e. 1971—-f. 1977 0.49 0.45 0.93
e. 1966--f. 1977 0.74 0.55 0.18

e. =  autumn

f. =  spring

hugst med fræsning adskiller sig herved statistisk sikkert fra rækkehugst 

(t-test). Også med hensyn til massetilvækst må det derfor konstateres, at 

den supplerende fræsning i forbindelse med stærk rækkehugst ikke har 

haft nogen påviselig sikker nettoeffekt.

Med hensyn til delperioderne bemærkes især de relativt lave tilvækster
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T a b e l  I I .  Hugstens fordeling til d i‘.3-klasser og i alt i perioden e. 1966—f. 1977, 
svarende til bevoksningsalderen 77— 87 år, idet der forudsættes afdrift ved perio
dens afslutning, m3/ha. Hver hugstmasse repræsenterer gennemsnittet af 4 par

celler.
T a b l e  I I .  The yield from thinnings distributed on di.3-classes and as a whole 
during the period autumn 1966—spring 1977, corresponding to stand age 77— 87 
years, clear-cutting at the end of the period being assumed, m3/ha. Each thinning 

volume figure represents the mean of 4 plots.

Behand Blok Par Hugstens fordeling til dj 3-klasser og i alt, m 3/ha

ling cel

stager lægter bånd spær 

<  7 cm 7— 12 12— 15 15— 20

bjælker

20— 25

bjælker i alt 

>  25 cm

Treat Block Plot The yield distributed on d^^-classes and as a whole, m 3/ha

ment

stakes poles poles sawlogs 

< 7  cm 7— 12 12— 15 15— '20

sawlogs

20— 25

sawlogs total 

>  25 cm

N gns. 0 8 35 150 103 17 313
T mean 0 2 14 147 162 18 343
R — . 0 3 31 144 113 30 321
RF — 0 4 25 146 125 30 330

Behandlings-, blok- og begyndelseseffekt.
To-sidig kovariansanalyse af behandlingerne N, T, R, RF og blokkene I, II, III, IV 
med vedmasserne v'e.19661) og v”e.i9662) ved forsøgets begyndelse som ledsagende 
variable.
Treatment, block and initial effect.
Two-way analysis of covariance of the treatments N, T, Ii, RF and the blocks I, II, 
III, IV with the volumes V'e.i966') and V"e.i9662) at the start of the experiment as 
covariables.

dj 3-klasse 

d13-class

Behandling

Treatment

Varianskvotient 

Blok V'e.lt«ß 
Variance quotient 

Block v’e,1966

v"e.l%6 

v"e.196 6

lægter 7— 12 cm 
poles 7— 12 cm

. 7.44* 0.21 33.68*** . -

bånd 12— 15 cm
poles 12— 15 cm

11.64** 0.30 3.43 0.89

spær 15— 20 cm
sawlogs 15— 20 cm

4.83* . 2.89 32.70*** 56.13***

bjælker 20—25 cm
sawlogs 20— 25 cm

1.22 0.70 21.62** ' 0.03

bjælker >  25 cm
sawlogs >25 cm

25.81*** ■ 7.09* 0.11 > ; 38.94***

i alt
total

1.57 1.69 27.69***

*) Vedmasse før hugst i e. 1966 i sannne d13-klasse.

Volume before thinning in autumn 1966 in the same diU-class.

2) Vedmasse før hugst i e. 1966 i nærmest lavere d, 3-klasse.

Volume before thinning in autumn 1966 in the nearest’low er d^-clåss;
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i dén sidste 5-års periode ved alle behandlinger. Der er her en tendens til 

særlig lav tilvækst ved hugst fra neden, men heller ikke i delperioderne er 

der statistisk sikre behandlingsudslag. Den lavere tilvækst i 2. delperiode 

er utvivlsomt klimatisk betinget (jvf. tabel 1), og når den er særlig udtalt 

ved den relativt svage hugst fra neden, skyldes det antagelig, at vandman

gelen her har været særlig følelig. En størré nedbør i den sidste 5-års periode 

ville derfor muligvis have stillet behandlingen hugst fra neden noget gun

stigere i forhold til de særlige, stærke hugstbehandlinger.

7. HUGST

7.1. Fordeling til d13-klasser.

Hugsten —  svarende til total stammemasse på rod —  er i tabel I I  op

gjort for forsøgsperioden som helhed og herved dels fordelt til brysthøjde- 

diameterklasser dels opgjort i alt for alle klasser, idet der forudsættes af

drift ved periodens afslutning. Kovariansanalyser af hugsten i hver dia- 

meterklasse og i alt viser i næsten alle tilfælde højt signifikante udslag for 

den stående vedmasse ved forsøgets begyndelse i e. 1966 i den samme eller 

nærmest lavere diameterklasse. Således kan f. eks. hugsten af spær i 10-års 

perioden i høj grad forklares som et resultat af den stående vedmasse af 

spær og bånd ved forsøgets begyndelse. Kovariansanalyserne viser i de 

fleste diameterklasser tillige sikre behandlingsudslag, sikrest for bjælker

> 25 cm og for-bånd, men derimod ikke for bjælker 20— 25 cm eller for 

hugsten i alt.

På grundlag af regressionsligningerne, som er beregnet ved kovarians

analyserne, er hugstens fordeling til diameterklasser og i alt beregnet igen 

i tabel 12, men her under forudsætning af en og samme vedmassefordeling 

på alle parceller ved forsøgets begyndelse i e. 1966. Hugstmasserne i tabel 12 

er således rensede for forskelle i parcellernes begyndelsessituation og giver 

dermed et umiddelbart bedre indtryk af behandlingsudslagenes absolutte 

størrelse end tallene i tabel I I .  Det ses nu let, at især hugst fra toppen 

skiller sig ud med en mindre hugst af yderdimensionerne bånd og bjælker

> 25 cm, samt en større hugst af mellemdimensionerne spær 15— 20 cm og 

bjælker 20— 25 cm. Samlet er der således i mellemdimensionerne 15— 25 cm 

hugget gennemsnitlig 300 m3/ha ved hugst fra toppen, men kun 260— 266 

m3/ha ved de øvrige (N, R, RF) behandlinger. I forhold til hugst fra neden 

bemærkes ved rækkehugsterne kun en svag tendens til større hugst i dia

meterklasserne over 15 cm, idet der såvel ved R- som RF-behandlingerne 

i gennemsnit er hugget 6 m3/ha  mere i disse klasser.

At udslagene for rækkehugsterne i forhold til hugst fra neden ikke har 

været større, til trods for de statistisk sikre forskelle i diametertilvækst, 

skyldes især to forhold. Med hensyn til blivende bestands træer har den
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T a b e l  12. Som tabel I I ,  men her forudsat samme vedmassefordeling1) ved 
forsøgets begyndelse på alle parceller.

T a b l e  12. As Table I I ,  but here assuming an equal volume distribution1) in all 
plots at the start of the experiment.

Behänd- Blok Par- 

ling cel
Hugstens fordeling til d1>3-klasser og i alt, m9/ha

Treat

ment

Block Plot

stager lægter bånd spær

<  7 cm 7— 12 12— 15 15— 20

The yield distributed on ^-classes and as a whole, m*/ha.

bjælker bjælker i alt 

20— 25 >  25 cm

stakes poles 

< 7  cm 7— 12
poles sawlogs sawlogs sawlogs total 

12— 15 15— 20 20—25 >  25 cm

N gns. 0 6 31 142 122 24 325
T mean 0 3 17 162 138 9 329
R — 0 3 30 139 121 34 327
RF —■ 0 4 26 147 119 28 324

o
Forudsat vedmassefordeling før hugst ved forsøgets begyndelse i e. 1966, m3/ha. 

Assumed volume distribution before thinning at the start of the experiment in 
autumn 1966, ms/ha.

Behand

ling

Treat

Blok Par

cel

Plot

Vedmassens fordeling til dj 3-■klasser og ii alt, m3/ha

Block

stager 

<  7 cm 

The

lægter

7— 12

volume

bånd

12— 15
(r

distributed

spær bjælker 

15— 20 20— 25 

on dj 3-classes and as

bjælker i alt 

>  25 cm 

a whole, m*/ha
ment

stakes 

<  7 cm

poles

7— 12

poles

12— 15
sawlogs

15— 20

sawlogs

20—25
sawlogs 

>  25 cm
total

a lle
all

a lle
all

alle
all

0 7 41 142 62 5 257

relativt korte forsøgsperiode og bevoksningens lave bonitet for det første 

sat effektive grænser for diameterændringernes størrelse. For bestandstræer 

af middeldimension har den ægte mertilvækst ved rækkehugsterne således 

kun været 1.0— 1.2 cm i alt over 10 år (tabel 7), dog 1.0— 1.8 cm for de 

største træer (figur 4). Denne beskedne fordel for rækkehugsterne, som 

er en følge af den stærkere hugst disse repræsenterer, reduceres imidlertid 

af en anden effekt af stærk hugst, som stammer fra tyndingstræerne. Da 

disse træers diametertilvækst ved fældningen afbrydes brat, følger umiddel

bart af det større antal tyndingstræer i rækkehugsterne, at et større antal 

træer her unddrages diametertilvækst overhovedet. Effekten heraf på det 

samlede dimensionsudfald forstærkes med stigende hugststyrke og spiller 

i det her omhandlede forsøg en ikke ubetydelig rolle.
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7.2. Fordeling til Sortimenter.

Med hensyn til udhugningerne i e. 1966 og e. 1971 samt stormfaldene i

f. 1967, e. 1973 og f. 1975 (se afsnit 8) foreligger der fuldstændige parcel- 

vise opgørelser af den handelsopmålte masse fordelt til sortimenter. Han- 

delsopmålingerne er i det væsentlige udført af distriktets personale, og er i 

princippet uafhængige af Forsøgsvæsenets opmåling af den totale stamme- 

masse. Med hensyn til bestanden i f. 1977 er sortimentsfordelingen imidler

tid bestemt på anden vis.

Ved forsøgets afslutning i f. 1977 blev bevoksningen ikke afdrevet, og en 
fuldstændig liandelsopmåling foreligger derfor ikke herfra. Derimod blev der pr. 

parcel udhugget 10 prøvetræer repræsenterende blivende bestand, og disse træer 
blev dels sektionsvis opmålt, dels blev rådgrad og fraskårne triller til henholdsvis 

kassetræ og brænde noteret. På grundlag heraf er der først beregnet et gennem
snitligt sortimentsudfald pr. m3 totalmasse for hver behandling og brysthøjde- 

diameterklasse. Dernæst er der på grundlag af toltalmassens parcelvise fordeling 
til brysthøjdediameterklasser beregnet et sortimentsudfald svarende til blivende 
bestand i f. 1977. For at skaffe forbindelse med sortimentsopgørelserne i de øvrige 

måleår er der også i f. 1977 benyttet inddelingen af tømmer i midtdiameterklas- 
serne 14— 17 cm, 18— 24 cm o.s.v., som Statsskovbruget i øvrigt forlod i 1975.

T a b e l  13. Hugsten fordelt til handelssortimenter, enheder/ha, og i alt fast
masse, m3/ha og %, i perioden e. 1966— f. 1977, svarende til bevoksningsalderen 
77— 87 år. Der forudsættes afdrift ved periodens afslutning. Hver hugstmasse 

repræsenterer gennemsnittet af 4 parceller.

Be- Blok Par- Hugsten fordelt til handelssortimenter, enheder/ha Fastmasse
hand- c e l -----------------------------------------------------------------—---
ling sta- lægter kassetræ bræn- spån- uafkortet tømmer master sand udnyt-

ger gruppe diam., cm de pl. midtdiameter, cm topdiam.,cm salgb. telse

i
bkr.

II
bkr.

I
bkr.

< hi
rm

>10
rm rm rm

11-13
m3

14-17
m 3

18-24
m3

13-15
nr*

16-18
m3 m 3/ha %

N gns. 1 3 8 37 40 i 68 112 26 289 92
T — 0 53 38 i 41 134 48 3 10 319 93
R — 0 7 0 43 30 i 58 109 51 3 2 299 93
RF — 0 6 0 44 28 i 47 120 58 4 3 306 93

I tabel 13 er den samlede hugst i forsøgsperioden, inklusive den stipu

lerede afdrift i f. 1977, fordelt til handelssortimenter samt opgjort i alt i 

fastmasse. Den meget konstante udnyttelse på 92— 93 % i forhold til total 

stammemasse på rod viser,, at handelsopmålingen er foretaget med stor 

præcision. Hovedsortimentet er ved alle behandlinger uafkortet tømmer 

med 14— 17 cm midtdiameter, men der er også aflagt ganske store mæng

der kassetræ, brænde og tømmer af de øvrige, diameterklasser.

Med henblik på en behandlingsvis sammenligning rummer tabel 13 visse 

mindi'e skævheder som følge af. ændringer i aflægningspraksis i forsøgs

perioden. Således blev der kun udsprteret master ved den første gennem-
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hugning' i e. 1966, og hvis denne aflægnigspraksis var blevet fortsat, ville 

der siden også være blevet aflagt master ved hugst fra neden. Tabellen 

afslører tilsyneladende en noget mindre hugst af de større tømmerdimen

sioner ved hugst fra neden, men der er afstået fra en nøjere sammenligning 

af behandlingsresultaterne, ikke mindst fordi tabellen ikke er korrigeret 

for de allerede eksisterende forskelle i bestandens sortimentsfordeling før 

forsøgets begyndelse i e. 1966.

8i STORMFALD

Af det samlede stormfald i forsøgsperioden faldt hovedparten af træerne, 

cirka 58 %, i stormen den 23.2. 1967, mens der ved stormene den 20.11. 

1973 og 25.1. 1975 faldt henholdsvis 12 % og I I  %, og resten cirka 19 %, 

er faldet på forskellige andre tidspunkter. Selv om stormfaldet i højere 

grad var koncentreret til nogle behandlinger end til andre, medførte det 

dog ikke store bevoksningshuller på nogen af parcellerne.

Af tabel 14 fremgår, at stormfaldet i forsøgsperioden som helhed har 

været størst på parcellerne behandlet med hugst fra toppen og rækkehugst 

med fræsning med henholdsvis 14 og 13 m3/ha, mens det har været mindst 

på parcellerne med hugst fra neden med kun 1 m 3/ha, og endelig indtager 

parcellerne med rækkehugst en mellemstilling med 6 m 3/ha. Behandlings- 

udslagene er her højt signifikante (variansanalysen). Samme tendens gen

findes i de to 5-års perioder, om end behandlingsudslagene i den anden 

delperiode ikke er statistisk sikre. Fra den første delperiode kan det spe

cielt fremhæves, at der overhovedet ingen træer blev stormfældet på par

celler med moderat hugst fra neden.

Den nærliggende antagelse, at lysstilling ved hugst fra toppen indebærer 

en relativt god stabilitet sammenlignet med andre lysstillingsmetoder, fordi 

der herved fjernes de største og mest stormudsatte træer, har ikke kunnet 

bekræftes. En sammenligning i tabel 14 af behandlingen hugst fra toppen 

med behandlingen rækkehugst; soin er af tilsvarende hligststyrke, falder 

nemlig i alle perioder ud til rækkehugstens fordel, og bortset fra anden 

delperiode er forskellen tilmed statistisk sikker (t-test). Mindre over

raskende er det, at behandlingen rækkehugst med fræsning, som har løsnet 

jorden og beskadiget rodnettet, har medført en gennemsnitlig ringere stabi

litet end behandlingen rækkehugst, og også i ‘ dette tilfælde er forskellen 

statistisk sikker bortset fra den anden delperiode.

Er behandlingsudslagene således tydelige, så'har stormfaldet som nævnt 

i alle tilfælde været af begrænset omfang. F. eks. udgør de 14 m3/ha, som 

gennemsnitlig er faldet ved hugst fra toppen, kun 9 % af den samlede ud- 

hugningsmasse i e. 1966 og e. 1971, og' stormfaldet har i hvert fald delvis 

kunnet udlignes ved en svagere gennemhugning i e. 1971.
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T a b e l  14. Stormfald i perioderne e. 1966— e. 1971, e. 1971—f. 1977 og e. 1966—
f. 1977, svarende til bevoksningsaldrene 77— 82, 82— 87 og 77—87 år, m3/ha.

Stormfaldet ved hver behandling repræsenterer gennemsnittet af 4 parceller. 
T a b l e  1 4. Windfalls in the periods autumn 1966—autumn 1971, autumn 1971— 
spring 1977, and autumn 1966—spring 1977, corresponding to stand ages 77—82,
82— 87 and 77— 87 years, m3/ha. The windfalls for each treatment represent the

mean of 4 plots.

Behandling Blok Parcel Stormfald i perioderne, m 3/ha

e. 1966—e. 1971 e. 1971— f. 1977 e. 1966—f. 1977 

Treatment Block Plot W indfalls in the periods, m3/ha

e. 1966—e. 1971 e. 1971— f. 1977 e. 1966—f. 1977

N gns. 1 1
T mean 8 6 14
R — 2 4 6
RF — 9 4 13

Behandlings- og blokeffekt.
To-sidig variansanalyse af behandlingerne N, T, R, RF og blokkene I, II, III, IV. 
Treatment and block effect.
Two-way analysis of variance of the treatments N, T, R, RF and the blocks I, II, 
III, IV.

Periode Varianskvotient

Behandling Blok

Period Variance quotient

Treatment Block

e. 1966—e. 1971 20.11*** 0.87
e. 1971—f. 1977 2.87 2.42
e. 1966—f. 1977 10.81** 1.62

t-test af parvise forskelle imellem de særlige hugstbehandlinger. 

t-test of differences between any two of the special thinning treatments.

Periode t-værdi

T/R T/RF R/RF

Period t-value

T/R T/RF R/RF

e. 1966— e. 1971 4.29** 0.54 4.82***
e. 1971— f. 1977 0.96 1.10 0.14'
e. 1966—f. 1977 2.88* 0.46 2.42*

e. = autumn

f. = spring
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9. SUNDHED

Vurderet efter kroneudseende har sundhedstilstanden i det meste af 

forsøgsperioden været tilfredsstillende, og svarende hertil har antallet af 

døde, døende og tyndnålede træer været lille. Således fandtes der ved hver 

af målingerne i e. 1971 og f. 1977 i gennemsnit kun to døde træer pr. ha, 

et antal der tilsyneladende var uafhængigt af behandlingerne. Tyndnålede 

træer blev derimod især registreret på parcellerne med hugst fra neden i

e. 1971, i gennemsnit her 13 stk./ha, der alle kunne indpasses i den alm in

delige udhugning.

9.1. Tørskader.

Ved opgørelse i f. 1977 var sundhedstilstanden imidlertid forværret, idet 

der da blev konstateret udbredte forekomster af toptørhed, utvivlsomt en 

følge af de ekstremt tørre somre i 1975 og 1976 (jvf. afsnit 3). Bevoksnin

gen blev beskrevet således:

„De sidste 2 års tørke har bevirket, at mange træer er blevet toptørre 

på den øverste halve til hele meter, hyppigst på parceller med hugst fra 

neden og rækkehugst.“

Bevoksningen blev samtidig noteret for en ualmindelig stor koglesæt

ning. Der findes ikke nogen fuldstændig opgørelse af tørkeskadernes om

fang, men i tabel 15 er forholdet opgjort på grundlag af 10 fældede prøve

træer pr. parcel, repræsenterende blivende bestand i f. 1977.

T a b e l  15. Bestandens andel af toptørre træer i f. 1977 opgjort på grundlag af 
10 prøvetræer pr. parcel, %. Hver andel repræsenterer gennemsnittet af 4 parceller.

Behandling Blok Parcel Toptørre træer

N gns. 20
T — 3
R — 10
RF — 0

Behandlings- og blokeffekt.
To-sidig variansanalyse af behandlingerne N, T, R, RF og blokkene I, II, III, IV.

Varianskvotient 

Behandling Blok

2.07 1.00



Det fremgår heraf, at gennemsnitlig 20 % af træerne på parceller med 

hugst fra neden var toptørre, mod 10 % ved rækkehugst og kun 3 % og

0 % ved henholdsvis hugst fra toppen og rækkehugst med fræsning. Spred

ningen imellem de parcelvise resultater er imidlertid stor, bl. a. på grund 

af det lille antal prøvetræer, og behandlingsudslaget er ikke statistisk sik

kert. Det er dog meget vel tænkeligt, at den større bestandstæthed på par

cellerne med hugst fra neden faktisk har forårsaget disse skader. Skadernes 

betydning er så meget desto større, som det netop ved hugst fra neden er 

tydeligt, at toptørheden overvejende har ramt de større træer. Af i alt 8 

toptørre træer havde således kun 1 træ en mindre diameter end bestandens 

middeldiameter.

9.2. Kærneråd.

Bevoksningen har fra forsøgets begyndelse været hårdt angrebet af 

kærneråd. I forsøgsperioden er rådangrebet registreret på fældede træer på 

to forskellige måder, nemlig dels ved vurdering af rådgraden på stødflader

T a b e l  16. Andelen af træer med rådgrad 3—4, d.v.s. træer med frønnet ved i 
stødhøjde, i de forskellige målinger, %. Hver andel repræsenterer gennemsnittet

af 4 parceller.

Behandling Blok Parcel
Tynding 
e. 1966

Træer med rådgrad 3— i  
Stormfald Tynding 

1967 e. 1971

i målingen, % 
Stormfald 
1973-1975

Bestand 
f. 1977

N gns. 59 70 100 60
T — 49 76 57 72 78
R — 57 80 63 67 73
RF — 57 59 66 67 65

Behandlings- og blokeffekt.
To-sidig variansanalyse af behandlingerne N, T, R, RF og blokkene I, II, III, IV.

Måling Varianskvotient

Behandling Blok

Tynding e. 1966 1.78 9.05**
Tynding e. 1971 2.17 3.61
Bestand f. 1977 0.94 1.71

Målings- og blokeffekt.
To-sidig variansanalyse af målingerne e. 1966, f. 1977 og blokkene I, II, III, IV.

Behandling Varianskvotient
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efter Forsøgsvæsenets sædvanlige skala (Henriksen og Jørgensen, 1952), 

dels ved en opgørelse af det antal rådtriller, som har måttet fraskæres. Op

gørelserne heraf omfatter praktisk taget alje tyndings- og stormfaldstræer 

i forsøgsperioden, mens der fra den afsluttende måling af blivende bestand 

i f. 1977 kun foreligger opgørelser af de tidligere omtalte 10 repræsentativt 

udvalgte træer pr. parcel.

I tabel 16 er der gjort rede for den procentiske andel af træer med råd

grad 3— 4, d.v.s. træer som har frønnet ved i mindre og større udstrækning 

i stødhøjde, ved de forskellige behandlinger og målinger.

Med hensyn til parcellerne behandlet med rækkehugst og rækkehugst 

med fræsning viser tabellen i gennemsnit 57 %, 64y2 % og 69 % træer med 

rådgrad 3— 4 i de respektive målinger e. 1966, e. 1971 og f. 1977. Da disse 

rådfrekvenser er fundet ved ikke selektive hugstindgreb, synes det rimeligt 

at opfatte dem som repræsentative udtryk for råddets udbredelse også i 

blivende bestand. Stigningen fra 57 % til 69 %, i alt 12 % over 10 år, kan 

således opfattes som den tidsmæssige udvikling i blivende bestands råd

frekvens, hvor der arbejdes med neutrale tyndingsudvalg. Stigningens 

absolutte størrelse er dog kun usikkert bestemt. Således har den i gennem

snit ved rækkehugst med fræsning alene kun været 8 % (57 %— 65 % ), 

men ved rækkehugst alene 16 % (57 %— 73 %), og kun i det sidstnævnte 

tilfælde er stigningen signifikant.

Sammenlignet med rækkehugsterne (R og RF) er det interessant, at 

der ved tyndingerne såvel i e. 1966 som i e. 1971 er fundet højere gennem

snitlige rådfrekvenser ved hugst fra neden og modsat lavere ved hugst fra 

toppen, mens der ved opgørelsen af blivende bestand i f. 1977 er fundet det 

omvendte forhold, nemlig lavere rådfrekvens ved hugst fra neden og mod

sat højere ved hugst fra toppen. Behandlingsudslagene er ganske vist ikke 

store, de er i ingen af målingerne statistisk sikre, men de nævnte udslag 

kan tydes, som om der ved udhugningerne er foretaget en vis selektion 

med hensyn til rådangreb. Der synes således ved udhugning fra neden at 

have været en vis overvægt af stærkt rådne træer, resulterende i en relativt 

sund slutbestand, mens der ved udhugning fra toppen har været en vis 

overvægt af sunde træer, resulterende i en relativt rådden slutbestand.

Med hensyn til stormfaldets rådfrekvens kunne der i f. 1967 på parcel

lerne med hugst fra toppen og rækkehugst konstateres betydeligt højere 

gennemsnitlige angrebsprocenter end ved gennemhugningerne i e. 1966. 

Dette stemmer overens med den almindelige antagelse, at det især er de 

kraftigt angrebne træer, der vælter i storm. Forholdet er dog ikke entydigt, 

idet rådfrekvensen ved stormfaldet i perioden 1973— 1975 gennemsnitlig 

var en del lavere end i bestanden i f. 1977, om end den også var højere end 

ved tyndingen i e. 1971. På de fræsede parceller synes rådfrekvensen i 

stormfaldene nærmest at ligge helt på linje med frekvensen i tynding og
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bestand, og man kan her let forestille sig, at det i højere grad er fræsningen 

end rådangrebet, som har betinget stormfaldet. På parcellerne hugget fra 

neden har den høje rådfrekvens i stormfaldet 1973— 1975 ikke så stor vægt, 

idet den kun er baseret på 2 træer.

T a b e l  17. Gennemsnitlig længde af rådtriller på træer med rådgrad 3—4 i 
de forskellige målinger, m/træ. Hver længde repræsenterer gennemsnittet af 4

parceller.

Behandling Blok Parcel
Tynding 
e. 1966

Længden af rådtriller i ni 

Stormfald Tynding 
f. 1967 e. 1971

ålingen, in/træ 

Stormfald 
1973-1975

Bestand 
f. 1977

N gns. 2.2 2.5 1.7 2.5
T — 2.4 3.0 2.5 2.8 2.5
R — 2.4 3.1 2.3 2.9 2.0

RF — 2.5 2.9 2.3 1.5 2.0

Til afrunding af billedet af rådangrebets omfang er der i tabel 17 be

regnet den gennemsnitlige længde pr. træ af de fraskårne rådtriller ved 

rådgrad 3— 4. I de regulære tyndinger i e. 1966 og e. 1971 samt bestanden 

i f. 1977 ligger den gennemsnitlige længde ved alle behandlinger i inter

vallet 2.0— 2.5 m. I et vist omfang er desuden foretaget afkortning på træer 

af rådgrad 2, svarende til en kraftig misfarvning af stødfladerne. Da der 

herved kun er afkortet 0.6 m pr. træ i gennemsnit, og da denne rådgrad 

tilmed kun forekommer på mindre end 10 % af træerne, spiller denne 

øvrige afkortning imidlertid ikke nogen større rolle.

T a b e l  18. Gennemsnitlige rådgrader i bestand før tynding i e. 1966 og efter 
tynding i f. 1977. Rådgraderne før tynding i e. 1966 er tilbageregnet ved hjælp af 
målingerne i perioden e. 1966— f. 1977. Hver rådgrad repræsenterer gennemsnittet

af 4 parceller.

Behandling Blok Parcel Gns. rådgrad i bestand

før tynding efter tynding
e. 1966 f. 1977

N gns. 2.13 2.30
T 2.28 2.80
R — 2.23 2.55
RF — 2.21 2.43

Til brug for de følgende økonomiske analyser er der endelig i tabel 18 bereg
net bestandens gennemsnitlige rådgrad med vægt efter antal træer dels før tyn
ding ved forsøgets begyndelse i e. 1966 dels efter tynding ved forsøgets afslutning 
i f. 1977. De behandlingsvise gennemsnit er alle større end 2.00, svarende til at 

der er flere træer af rådgrad 3 og 4 end af 0 og 1. Rådgraderne er i f. 1977 baseret 
på de tidligere omtalte 10 prøvetræer pr. parcel, og rådgraderne i e. 1966 er frem
kommet ved tilbageregning af de senere målinger til e. 1966-niveau på basis af 

den gennemsnitlige tidsmæssige stigning i rådgrad på de neutralt behandlede R- 
og RF-parceller.
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10. LYSSTILLING 

I forsøgsplanen, blev det direkte udtalt, at behandlingen hugst fra top

pen skulle udføres med henblik på lysstilling, hvilket her antages at inde

bære et krav om, at en foryngelse under den lysstillede bevoksning skulle 

kunne leve og udvikle sig. Spørgsmålet er nu, hvorledes dette krav har 

været opfyldt med den anvendte hugststyrke. I tabel 19 er spørgsmålet søgt 

besvaret, idet der er draget en parallel til det tidligere omtalte, ældre hugst

forsøg i Gludsted plantage afdeling 139, prøveflade IS.

T a b e l  19. Rødgranskærmens grundflader efter tynding ved forskellige behand
linger i ca. e. 1971, m2/ha, og underplantningens overlevelse, %, gennemsnitlige 
højde samt højden af den største trediedel af overlevende planter, cm, i f. 1971 på 
prøveflade IS, Gludsted plantage afdeling 139. Underplantningsdata iflg. Henrik
sen (1971). Til sammenligning er anført grundfladerne efter det andet tyndings- 
indgreb på den her omhandlede prøveflade KT, Gludsted plantage afdeling 43.

Prøve
flade

Parcel/
Blok

Rødgranskærm, ca. e. 1971 Underplantning, f. 1971

Alder

år

Be-
hand-

ling

Grundflade
efter

tvnding
m 2/ha

Plantet

år

Over
lærk

%

levelse
ægr.

%

Gnsn. højde 
lærk ægr.

cm cm

Største
lærk

cm

trediedel
ægr.

cm

IS ri-—r4 80 L 17.51 f. 1953 74i) 95’ ) 152’ )
IS b 80 D> 20.67 f. 1958 13 45 83 56 103 79
IS c 82 Ü4 20.36 f. 1958 13 29 71 49 115 73
IS g 80 Dj 20.65 f. 1958 44 59 102 72 160 91
IS e 81 D:j 19.79 f. 1958 61 58. 114 • 61 186 85
IS f 82 Di 20.44 f. 1958 20 49 76 49 106 69
KT I- -IV 82 •N 24.42
KT I—-IV 82 T 15.63
KT I—-IV 82 R 17.11
KT I- -IV 82 RF 16.62

]) Nordmannsgran

Hugststyrkemæssigt, målt efter grundflade, ligger de særlige hugst

behandlinger (T, R, RF) på prøveflade KT i e. 1971 omtrent på niveau med 

den stærkeste hugst, læbæltehugsten (L), på prøveflade IS. Hugst fra top

pen (T) synes endog at repræsentere en lidt stærkere hugst, selv når de 

kun 2-årige hugstintervaller ved læbæltehugsten tages i betragtning. Sva

rende til en naturlig aldersmæssig' udvikling har grundfladen ved læbælte- 

hugst dog tidligere været noget lavere, og den var i e. 1953 —  nær tidspunk

tet for den første underplantning på prøvefladen —  cirka 15 m2/ha efter 

tynding.

Da vækstbetingelserne på de to prøveflader i øvrigt er hinanden meget 

lig, synes det ikke urimeligt at antage omtrent samme udvikling i en un

derplantning på T-, R- og RF-parcellerne (prøveflade KT) efter den anden 

gennemhugning, som er konstateret i underplantningen på L-parcellerne 

(prøveflade IS). På den sidstnævnte lokalitet kunne Henriksen (1971) i
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f. 1971 —  18 år efter læbælteparcellernes underplantning med nordmanns

gran —  konstatere en overlevelse på 74 %, en gennemsnitshøjde på 95 cm 

og 152 cm for den største trediedel af de overlevende planter. Udviklingen 

i et stormfaldshul på parcel rx synes imidlertid at vise, at nordmannsgra

nernes vækst vil kunne stimuleres stærkt ved en yderligere forøgelse af 

hugststyrken i overstanderne.

Ved behandlingerne D2, D3, og D4 på prøveflade IS har rødgranskærmens 

grundflade efter tynding været noget større med cirka 20 m 2/ha i e. 1971—

e. 1973, om end ikke så stor som ved hugst fra neden (N) på prøveflade 

KT med cirka 24 m2/ha. På disse parceller har lærkenes og ædelgranernes 

overlevelse været dårligere end nordmannsgranernes i læbæltet, og ædel

granernes højdevækst har ofte været tilsvarende ringere. Men også for 

disse træarter antyder udviklingen i et par lysbrønde, at væksten vil kunne 

stimuleres kraftigt ved en stærkere hugst. Muligvis skyldes en del af denne 

lysbrøndseffekt dog, at ikke blot lysningsgraden, men også lysningsformen 

spiller en rolle.

På baggrund af erfaringerne fra prøveflade IS kan der næppe herske 

tvivl om, at en underplantning med ædelgran eller nordmannsgran ville 

kunne have overlevet og udviklet sig på prøveflade KT’s T-, R- og RF-be- 

handlede parceller, i hvert fald efter det andet hugstindgreb i e. 1971. Utvivl

somt ville lærk også have kunnet overleve i en vis udstrækning, og måske 

også tilstrækkelig godt til at kunne udgøre et effektivt, sekundært sikker

hedsapparat i forbindelse med underplantning af rødgranskærmen med 

abies-arter. Andre underplantningstræarter end de nævnte kan naturligvis 

også gøre krav på interesse, herunder ikke mindst rødgran, men tilsvarende 

anvendelige erfaringstal som fra prøveflade IS foreligger her ikke.

Erfaringerne fra prøveflade IS viser imidlertid også, at hverken 5- eller 

10-årige perioder er tilstrækkelige til at bringe abiesarterne over det frost

udsatte stadium. Med nordmannsgran som kulturtræart og en hugststyrke 

i rødgranoverstanderne svarende til læbæltehugst synes mindst 20— 30 år 

at være nødvendige. Gøres perioden kortere, vil et rimeligt godt kultur

resultat ofte være betinget af en sekundær skærm af hjælpetræer, som 

helst skal være udviklet allerede før rødgranskærmens afdrift.

I I .  ØKONOMI

11.1. Sortimenternes dækningsbidrag.

Sortimenternes dækningsbidrag er i tabel 20 udregnet i f. 1975-priser 

på grundlag af Statsskovbrugets vejledende salgspriser vest for Storebælt, 

overenskomstmæssige lønsatser samt supplerende oplysninger fra Pals- 

gård skovdistrikt. I dækningsbidragene er indregnet de sortimentsdirekte 

udgifter, nemlig udgifter til skovning, udbæring, sammenlægning, udslæb-
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T a b e l  20. Sortimenternes dækningsbidrag ved f. 1975-prisniveau, kr./enhed. 
T a b l e  2 0. Net assortment values at price level spring 1975, D.kr./unit.

Sortiment

Assortment

Enhed

Unit

Dækningsbidrag 

kr./enhed 

Net value 

D.kr./unit

Tømmer, I I — 13 cm midtdiam.
Long-length saw logs, I i — 13 cm mid-diameter

1113 91.93

Tømmer, 14— 17 cm midtdiam.
Long-length saw logs, 14— 17 cm mid-diameter

— 106.22

Tømmer, 18— 24 cm midtdiam.
Long-length saw logs, 18— V4 cm mid-diameter

— 184.00

Tømmer, >  24 cm midtdiam.
Long-length saw logs, >  24 cm mid-diameter

— 227.81

Master, 13— 15 cm topdiam.
Impregnation poles, 13— 15 cm top-diameter

— 215.61

Master, 16— 18 cm topdiam.
Impregnation poles, 16— 18 cm top-diameter

— 318.71

Lægter I
Tree-length poles, 10— 12 cm diam. 1 m from stump

bk, 1 m ! 54.16

Lægter II
Tree-length poles, 7— 10 cm diam. 1 m from stump

— 35.81

Stager I
Tree-length poles, 5— 7 cm diam. 1 m from stump

bk, V> m3 14.96

Kassetræ, 85 cm
Box wood, 85 cm 1

rm
m3 stacked volume

41.85

Spånpladetræ, 1 111
Chipboard wood, 1 m

— 18.68

Brænde, 1 m 
b'uelwood, t m

— 5.91

ning, udkørsel og ferieløn, men derimod ikke diverse andre, indirekte ar

bejder- og administrationsudgifter. I forbindelse med stormfaldene i f. 1967 

og 1973— 1975 er der foretaget en yderligere reduktion i dækningsbidra

gene, nemlig med 6 kr./enhed stammende fra skovningstillæg og 3.50 kr./ 

enhed fra kørselstillæg foruden med de deraf følgende ekstra udgifter til 

ferieløn.

De således beregnede sortimentsvise dækningsbidrag er benyttet som 

grundlag for de økonomiske analyser i de følgende afsnit.

II.2. Hugsternes dækningsbidrag.

I tabel 21 er beregnet de gennemsnitlige dækningsbidrag af hugst, som 

for hver behandling er fordelt til tyndinger og stormfald i forsøgsperioden 

samt de stipulerede afdrifter før og efter forsøget ved de respektive be- 

voksningsaldre 77 og 87 år.

Dækningsbidragene fra tyndinger og stormfald er beregnet over hug

stens fordeling til handelssortimenter på de forskellige parceller ifølge 

skovdistrikts opmåling og indberetning herom (jvf. afsnit 7.2.). Af hen-

Det forstlige Forsøgsvæsen. XXXVII. H . l .  31. december 1979. 5
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T a b e l  2 1. Dækningsbidrag fra tyndinger og stormfald i perioden e. 1966—
f. 1977, svarende til bevoksningsalderen 77—87 år, samt de stipulerede afdrifter 
af den 77-årige bestand før tynding i e. 1966 og den 87-årige bestand efter tynding 
i f. 1977; kr./ha. Prisniveau: f. 1975. Hvert dækningsbidrag repræsenterer gen

nemsnittet af 4 parceller.
T a b l e  2 1. Net proceeds from thinnings and windfalls during the period autumn 
1966—spring 1977, corresponding to stand age 77— 87 years, together with the 
estimated stumpage value of the 77-year-old stand before thinning in autumn 1966 
and the 87-year-old stand after thinning in spring 1977, D.kr./ha. Price level: 

spring 1975. Each value figure represents the mean of 4 plots.

Behänd- Blok 
ling

Treat- Block 
ment

N gns. 18183 1064 2488 21 2 23010
T mean 22116 8582 . 460 8807 514 4 13507
R — 18888 4554 119 6428 282 4 17375
RF — 20415 5533 485 6346 352 17598

e. =  autumn

f. — spring

syn til behandlingsresultaternes sammenlignelighed er sortimentet master, 

som her har vist sig særlig værdifuldt (jvf. tabel 20), og som kun blev af

lagt ved tyndingen i e. 1966 på T-, R- og RF-parcellerne, dog omregnet til 

sortimentet uafkortet tømmer under den antagelse, at den overskydende 

vedmasse (topenderne) har været aflagt som kassetræ.

Med hensyn til de stipulerede afdrifter foreligger der ikke tilsvarende fuld

stændige opgørelser af sortimentsudfaldet som for tyndinger og stormfald, og 

dækningsbidragene har derfor i disse tilfælde måttet beregnes på anden vis. Dæk
ningsbidraget fra den stipulerede afdrift ved alderen 77 år, svarende til bestan

dens værdi netto på rod før tynding i e. 1966, er herved parcelvis beregnet af 
ligningen

Y =  62.44 X± + 74.68 X2 + 93.10 X3 + 154.28 X4 + 155.04 X5 — 12.51 X6 ,

og tilsvarende ved alderen 87 år, efter tynding i f. 1977, af ligningen

Y =  — 117.74 X.v + 69.12 X2 + 92.42 X3 + 116.23 X4 + 186.64 X5 — 6.52 X6.

I ligningerne betegner Y dækningsbidraget (kr.) af den stipulerede hugst i f. 1975- 

priser, X . . ., X vedmassen (m3) i de respektive brysthøjdediameterklasser 7—12, 
12—15, 15— 20, 20—25 og >  25 cm, og X6 den gennemsnitlige rådgrad multipli
ceret med vedmassen i alt (grad • m3).

Koefficienterne er i den første ligning fastlagt véd regressionsberegning på 
grundlag af de parcelvise tyndinger i e. 1966 og i den anden ligning tilsvarende 

på grundlag af de tidligere omtalte 10 prøvetræer pr. parcel, repræsentative for 
blivende bestand i f. 1977. Kun den negative koefficient til Xx i f. 1977 virker

Par
cel

Plot

Bestand 
før 

tynding 
e. 1966

Stand 
before 

thinning 
e. 1966

Hugsternes dækningsbidrag, kr./ha

Tyn
ding

Storm
fald

Tyn
ding

e. 1966 f. 1967 e. 1971

Net values, D .kr./ha

Storm
fald

1973-75

Tyn- Bestand 
ding öfter

tynding 
f. 1977 f. 1977

Thin- Wind- Thin- Wind- Thin- Stand 
ning fa ll ning fa ll ning after

thinning
f. 1967 e. 1971 1973-75 f. 19 77 f. 19 77e.1966
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umiddelbart usandsynlig, men den har kun ringe vægt, idet der i f. 1977 var for

svindende små vedmasser i den pågældende diameterklasse. Ligningernes kvalitet 
kan i øvrigt vurderes ved restspredningen på y i forhold til middelværdién på y, 

som i e. 1966-materialet er 5.3 % og i f. 1977-materialet 12.0 %. Den større usik

kerhed i f. 1977 er antagelig bestemt af det mere beskedne målemæssige grundlag 

ved forsøgets afslutning.

Fra tabel 21 kan særlig fremhæves de behandlingsvise forskelle i be- 

standsværdierne ved forsøgets begyndelse i e. 1966, de store dæknings

bidrag fra tyndingerne ved de særlige, stærke hugstbehandlinger samt 

stormfaldenes relativt ringe betydning.

Ved hjælp af tallene i tabel 21 er der i tabel 22 med 0 %, 2% %, 5 % 

og 71/2 % rente p. a. foretaget en opsummering på tidspunktet for forsøgets 

begyndelse af dækningsbidragene fra tyndinger og stormfald i aldersperi

oden 77— 87 år samt den stipulerede afdrift ved alderen 87 år, og summen 

er derefter reduceret med dækningsbidraget fra den stipulerede afdrift ved 

alderen 77 år. Tallene i tabel 22 udtrykker med andre ord gevinsten ved 

hugst i den gamle bevoksning ifølge forsøgsplanen og derefter afdrift i for

hold til afdrift allerede ved tidspunktet for forsøgets begyndelse. Gevin

sterne er således ifølge beregningsmåden korrigerede for de parcelvise for

skelle i bestandsværdi ved forsøgets begyndelse.

Tabellen viser, at den gennemsnitlige gevinst uden rente ved at gennem

føre hugstbehandlingerne er 8401 kr./ha ved moderat hugst fra neden, 

mens den ved de særlige, stærke hugstmetoder er noget større med 9759—  

9899 kr./ha. Behandlingsudslagene er imidlertid ikke statistisk sikre, hvil

ket indebærer, at gevinsten opgjort uden rente med moderat hugst fra 

neden ikke med sikkerhed er mindre end ved de særlige, stærke hugst

behandlinger. De anførte beløb svarer til en gennemsnitlig årlig forøgelse 

af dækningsbidraget fra hugst i aldersperioden I I -—87 år på 840— 990 kr./ 

ha. De årlige forøgelser ligger dermed langt over det gennemsnitlige dæk

ningsbidrag af hugst over hele omdriften, som ved hjælp af tabel 2 og 

tabel 21 kan beregnes til 315 kr./ha ved en omdriftsalder på 77 år og 378—  

396 kr./ha ved en omdriftsalder på 87 år, og antyder dermed, at det gen

nemsnitlige dækningsbidrag af hugst over hele omdriften vil kunne, for

øges yderligere ved en forlængelse af omdriften ud over de 87 år.

Med 2% %— 7% % rente er gevinsten ved at gennemføre hugstbehand

lingerne derimod klart mindre ved moderat hugst fra neden end ved de 

særlige, stærke hugstmetoder, hvoraf hugst fra toppen stiller sig relativ 

gunstigt. Behandlingsudslagene øges1 med stigende kalkulationsrentefod og 

er i alle tilfælde højt signifikante (variansanalysen). Ved 2% % rente er 

gevinsterne ved alle behandlinger endnu positive, men ved 5 % rente er 

dette kun tilfældet for de særlige, stærke hugstbehandlinger. Ved IVz % 

rente giver alle behandlinger tab, men hugst fra toppen er dog endnu her
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T a b e l  2 2. Gevinsten ved hugst i rødgranbevoksningen i perioden e. 1966—
f. 1977, svarende til alderen 77— 87 år, og derefter afdrift i f. 1977 ved alderen 
87 år i forhold til afdrift i e. 1966 ved alderen 77 år, kr./ha. Gevinsten er beregnet 
med 0 %, 2 Y2 %, 5 % og 7¥i % rente p.a. og opgjort på tidspunktet for forsøgets 

begyndelse i e. 1966. Hver gevinst repræsenterer gennemsnittet af 4 parceller. 

T a b l e  2 2. The profits from thinnings in the Norway spruce stand during the 
period autumn 1966—spring 1977, corresponding to stand age 77— 87 years, and 
subsequent clear-cutting in spring 1977 at age 87 years in relation to clear-cutting 
in autumn 1966 at age 77 years, D.kr./ha. The profit has been calculated with
0 %, 2Mi %, 5 % and 7% % rate of interest p.a. and was assessed at the time of 
the start of the experiment in autumn 1966. Each profit amount represents the

mean of 4 plots.

Behandling Blok Parcel Gevinst ved varierende rentefod, kr./ha

0 % 2% % 5 % 7% %

Treatment Block Plot Profits at various rates of interest, D.kr./ha

0 % 2% % 5 % 7% %

N gns. 8401 3074 — 1028 —4209
T mean 9759 5698 2487 — 74
R — 9875 5281 1691 — 1135
RF — 9899 5256 1629 — 1226

Behandlings- og blokeffekt.
To-sidig variansanalyse af behandlingerne N, T, B, RF og blokkene I, II, III, IV. 
Treatment and block effect.
Two-way analysis of variance of the treatments N, T, R, RF and the blocks I, II,
III, IV.

Rentefod Varianskvotient

Behandling Blok

Rale of interest Variance quotient

Treatment Block

0 % p.a. 1.60 1.13
2% — 7.71** 0.88
5 — 18.72*** 0.45
7% — 27.24*** 0.13

t-test af parvise forskelle imellem de særlige hugstbehandlinger.
t-test of differences between any two of the special thinning treatments.

Rentefod t-værdi

T/R T/RF R/RF

Rate of interest t-values

T/R T/RF R/RF

0 % p.a. 0.14 0.17 0.03
2¥j  — 0.69 0.73 0.04
5 — 1.59 1.71 0.12
7% — 2.20 2.39* 0.19
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meget nær ved at balancere med alternativet, afdrift ved forsøgsperiodens 

begyndelse.

De indbyrdes forskelle i gevinst mellem de særlige, stærke hugstbehand

linger er kun små ved de lavere rentefødder, og først ved 7%-% rente og 

derover begynder hugst fra toppen at give en sikker større gevinst end 

rækkehugsterne (t-test).

11.3. Skovdriftens økonomi.

Ved kontinuerlig skovdrift kan spørgsmålet om gevinst og tab, som er 

behandlet i det foregående afsnit, dog ikke endelig afgøres, uden at andre 

driftsmæssige tiltag end hugst i den eksisterende gamle., bevoksning ind

drages i beregnigerne. Der må herunder også tages hensyn til den ny kultur 

og dennes fremtidige afkast og eventuelt også til de mere generelle betin

gelser, hvorunder skovdriften udøves. Spørgsmålet er behandlet i det føl

gende, idet forsøgets behandlinger ses i sammenhæng med tre alternativer 

med hensyn til afdrift og kultur:

1. Afdrift af den gamle rødgranbevoksning ved alderen 77 år og etable

ring af en ny kultur umiddelbart derefter.

2. Tyndingshugst og jordbearbejdning som i forsøget, afdrift af den 

gamle rødgranbevoksning ved alderen 87 år og etablering af en ny kultur 

umiddelbart derefter.

3. Tyndingshugst og jordbearbejdning som i forsøget, underplantning 

med ny kultur ved alderen 82 år og afdrift af den gamle rødgranbevoksning 

ved alderen 87 år.

Antages målsætningen at være størst mulig erhvervsøkonomisk gevinst, 

kan de forskellige alternativers værdi udtrykkes ved hjælp af kapitalvær

dien af de fremtidige indtægter og udgifter. Kapitalværdien C, —  opgjort 

på tidspunktet for forsøgets begyndelse, d.v.s. ved alderen 77 år for den 

gamle rødgranbevoksning —  kan herved for hvert alternativ generelt ud

trykkes ved summen af følgende tre elementer:

Cj =  C, gi, -{- Cj ny -J- Cj gen.

Her står i =  1,2,3 for alternativets nummer, C; gL for kapitalværdien af den 

gamle rødgranbevoksning, Ciny for kapitalværdien af den ny kultur og 

Cj gen for kapitalværdien af generaludgifter og sådanne diverse arbejds- 

udgifter, som ikke er indregnet i de øvrige elementer.

11.3.1. A f d r i f t  og k u l t u r  u d s k y d e s  i 10 år.

Gevinsten ved at vælge alternativ 2 i stedet for alternativ 1, eller .med 

andre ord ved at udskyde afdrift og' kultur fra bevoksningsalderen 77 år
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til 87 år, kan herefter, udtrykkes som differensen mellem de tilsvarende to 

kapitalværdier C2 og Cr Såfremt der regnes med samme kulturtræart og 

kulturmetodik og samme generaludgifter ved de to alternativer bliver gevin

sten

C2 -  C, =  (C2 g,  -  Cj, gl.) _  (1 -  (1 +  p )-10) • Ct „v

eller simplere udtrykt

C2 Cj =  Agi. k.

Gevinsten kan beregnes for hver enkelt parcel, og behandlingsvis sam- 

menregnet udtrykker A„i. gevinsterne i tabel 22 ved hugst i den gamle rød

granbevoksning, mens k er en arbitrær konstant, som kun er afhængig af 

kalkulationsrentefoden p og kulturværdien Ciny. Med en given rentefod og 

kulturværdi bliver gevinsterne C,— ved de forskellige behandlinger der

for ligesom tallene i tabel 22, blot korrigerede med en fælles konstant, og 

ligesom der bliver behandlingsudslagene statistisk signifikante ved 2% % — 

7% % rente p.a. med moderat hugst fra neden som den dårligste og de 

særlige hugstmetoder som de bedste behandlinger. F. eks. giver stærk hugst 

fra toppen ved 21/2 % rente p.a. en gevinst, som i gennemsnit ligger 2624 

kr./ha over resultatet ved moderat hugst fra neden, og ved 5 % og 7% % 

p.a. øges forskellen til henholdsvis 3515 kr./ha og 4135 kr./ha. Spørgsmålet 

er herefter, om de relativt bedste behandlinger også giver positiv gevinst.

En nærmere undersøgelse af betingelsesudtrykket C,— C1 — Agi. —  k 

har herved vist, at der ved de særlige hugstmetoder og 2% %— 7% % rente 

p.a. skal meget store C]nv -værdier til at gøre k større end A gi. og dermed 

udtrykket C2— Cx negativt —  så store, at de næppe vil forekomme i praksis 

på dårlige boniteter. De i tabel 23 beregnede Cnv-værdier (herom senere) 

støtter i høj grad denne konklusion. I langt de fleste tilfælde vil man 

derfor ined disse behandlinger kunne regne med positive C2— Cx værdier

d.v.s. positive gevinster, hvilket indebærer, at alternativ 2 er fordelagtigere 

end alternativ 1. Er målet størst mulig erhvervsøkonomisk gevinst ved 

2% %— 71/2 % rente, peger forsøgsresultaterne således på fordelen ved at 

udskyde tidspunktet for afdrift og kultur fra alderen 77 til 87 år under 

anvendelse af en af de særlige, stærke hugstbehandlinger, hvoraf hugst fra 

toppen med stigende kalkulationsrentefod skiller sig stadig mere fordel

agtigt ud:

11.3.2. K u l t u r  u n d e r  s k æ r m  5 å r  f ø r  a f d r i f t .

Gevinsten ved at vælge alternativ 3 i stedet for alternativ 2, eller med 

andre ord ved at kultivere under skærm 5 år før afdrift i stedet for umid

delbart efter afdrift af den gamle bevoksning ved alderen 87 år, kan ud

trykkes ved differensen mellem de tilsvarende to kapitalværdier C3 og C2.
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Idet der regnes med samme hugstbehandling af den gamle bevoksning ved 

de to alternativer og dermed samme hugstnetto (gælder kun tilnærmet på 

grund af ekstra udgifter ved skovning i opvækst) samt samme general- 

udgifter (også tilnærmet), bliver gevinsten ved at kultivere under skærm

Regnes der yderligere med samme kultur og samme aldersmæssige udvik

ling af kulturen (dette vil formentlig kun sjældent være fuldstændig op

fyldt), kan gevinsten udtrykkes som

Rent umiddelbart synes kultivering under en skærm fremkommet ved 

moderat hugst fra neden at være en meget dårlig idé, idet der måske ikke 

vil være lys nok til planternes overleven, endsige til deres udvikling. For

holdet viser sig da også i den først anførte betingelsesligning derved, at 

kulturens kapitalværdi C ,ny bliver stærkt negativ med en deraf følgende 

tendens til negativ C3— C2 værdi, d.v.s. tendens til tab ved underplantning

i forbindelse med moderat hugst fra neden.

Under henvisning til afsnit 10 synes der derimod at være gode mulig

heder for visse kulturtræarters overleven og udvikling i forbindelse med 

de særlige, stærke hugstbehandlinger. Muligheden for at opnå en positiv 

gevinst ved kultivering under skærm kan derfor i disse tilfælde tænkes at 

være til stede. Den vil generelt indtræffe, såfremt C3ny er større end C, ny, 

men problemet forenkles specielt i det tilfælde, hvor det sidstnævnte betin- 

gelsesudtryk kan anvendes. Her kan der opnås en positiv erhvervsøkono

misk gevinst ved at kultivere under en stærk hugget rødgranskærm ved 

alderen 82 år i stedet for at kultivere efter afdrift af en tilsvarende stærkt 

hugget rødgranbevoksning ved alderen 87 år, såfremt den ny kulturs kapi

talværdi (beregnet uden generaludgifter) er positiv.

Med hensyn til kasseoverskuddet ved skovdrift er der på kortere sigt 

ikke nogen forskel imellem de to alternativer. Fra og med bevoksnings- 

alderen I I  år og cirka 15 år frem er der nemlig samme hugstnetto fra den 

gamle bevoksning, kulturudgifterne er de samme, blot forskudt 5 år i tid, 

og generaludgifterne er ligeledes de samme. Men gentages alternativerne 

på lang sigt, vil der opnås større gennemsnitlige kasseoverskud over hele 

omdriften ved kultivering under skærm. F. eks. vil der med et samlet dæk

ningsbidrag af hugst på i alt 32768 kr./ha over 87 år og kulturudgifter på 

7000 kr./ha (svarende til resultatet ved hugst fra toppen uden rente i tabel 

23), samt skønnede årlige generaludgifter på 175 kr./ha, fås et gennem

snitlig årligt kasseoverskud ved alternativ 2 med kultivering efter afdrift på

C3 — C2=  (1— (1 +P)-5) Cg ny.

32768 7000
175 =  135 kr./ha,

87— 4
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og ved alternativ 3 med kultivering under skærm 5 år før afdrift på

32768 7000 , „
O, = ------------------ —  l7o =  155 kr./ha.

87— 4— 5 87— 4— 5

Kultivering under skærm 5 år før afdrift giver således med de benyttede 

forudsætninger på langt sigt 15 % større kasseoverskud. Helt så stort vil 

det dog ikke blive i praksis, idet der er set bort fra ekstra udgifter ved 

skovning i opvækst, og den større produktion vil også indebære noget større 

generaludgifter. Der er videre forudsat samme aldersmæssige kulturudvik

ling og samme kulturudgifter med og uden skærm, hvilket måske ikke er 

helt realistisk, hvor —  som i eksemplet —  rødgran er kulturtræarten. Så

fremt man f. eks. i stedet regner med en forsinkelse af skærmkulturens 

udvikling, vil det ekstra overskud reduceres i takt hermed, således at det 

med 2 års forsinkelse vil ændres fra de nævnte 15 % til kun 9 %.

T a b e l  23.  Kapitalværdien Cny af en rødgrankultur opgjort ved alderen 4 år 
med 0 %, 2% %, 5 % og 7% % kalkulationsrentefod, kr./ha. Der er regnet med 
omdriftsalderen 87 år, hugst som på prøveflade KT, inklusive hugsten før forsø
gets begyndelse, og en summarisk opgjort kulturudgift på 7000 kr./ha ved alle 
behandlinger og rentefødder, mens generaludgifter ikke er indregnet. Prisniveau:

f. 1975. Hver kapitalværdi repræsenterer gennemsnittet af 4 parceller. 
T a b l e  2 3. The capital value Cny of a Norway spruce plantation assessed at age 
4 years by calculations using 0 %, 2% %, 5 % and 7% % rate of interest, D.kr./ha. 
The calculations are further based on rotation age 87 years, thinning treatment as 
in Sample Plot KT, including the thinnings before the start of the experiment, 
and a summarily estimated planting cost of 7000 D.kr./ha at all treatments and 
rates of interest, whereas the overhead expenses have not been included. Price 

level: spring 1975. Each capital value amount represents the mean of 4 plots.

Behandling Blok Parcel Kapitalværdien ved varierende rentefod, kr./ha

o% 2y2-% 5% iVi %
Treatment Block Plot Capital value at varying rates of interest, D .kr./ha

0 % 2% % 5 % 7% %

N gns. 24410 —2327 — 6171 — 6806
T mean 25768 — 1894 — 6071 — 6785
R — 25884 —1963 — 6094 — 6790 
RF

Det ovenfor beskrevne alternativ 3 kan betragtes som en driftsform, der 

starter som enlaget, men som i den senere aldersfase bringes over i tolaget 

drift. Selv om der også er fremhævet negative momenter, så er der med 

denne skovdrift påvist nogle muligheder for såvel større erhvervsøkonomisk 

gevinst som større kasseoverskud på lang sigt i forhold til den konven

tionelle enlagede driftsform. En nærmere afprøvning af disse muligheder 

har dog ikke kunnet ske, fordi forsøget dels blev gennemført uden under

plantning dels blev afbrudt efter allerede 10 års forløb. Imidlertid er der
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med tabel 23 gjort en vigtig tilnærmelse til problemet omkring de under- 

plantede kulturers kapitalværdier, der som påvist ovenfor er afgørende for 

den tolagede drifts erhvervsøkonomiske fordelagtighed. Kapitalværdierne i 

tabellen viser, at en investering af 7000 kr./ha i en ny rødgrankultur ikke 

en gang vil kunne forrente sig med 2% % p.a., såfremt den fremtidige ud

vikling og hugst bliver som i forsøgsbevoksningen, selv ikke når der som 

her er set bort fra generaludgifterne. En fremtidig gentagelse af dette 

driftsresultat med en underplantet kultur vil således med et rentekrav på 

2% % p.a. eller mere føre til en afvisning af den tolagede skovdrift, i hvert 

fald såfremt betingelsesudtrykket (1 — (1 -f- p )“5) • C3ny kan anvendes, idet 

dette da bliver negativt. Med rødgran som kulturtræart såvel under skærm 

som efter afdrift holder konklusionen imidlertid også mere generelt under 

anvendelse af betingelsesudtrykket C3 ny— C2ny undtagen i visse tilfælde, 

hvor skærmen ligefrem formindsker kulturudgiften eller fremskynder kul

turens vækst.

Med en skærm af tæthed som i forsøgets stærkt huggede parceller vil 

det antagelig i mange tilfælde være almindelig ædelgran og eventuelt 

nordmansgran, der kommer på tale som kulturtræarter. Som påvist i af

snit 10 vil de der kunne udvikle sig, om end det vel ikke går særlig hurtigt, 

mens væksten på længere sigt er mere uafklaret. Med hensyn til kulturens 

kapitalværdi er den langsomme start hos abiesarterne en ulempe, men 

måske kan den senere udvikling, støttet af stærk hugst, et heldigt prove- 

niensvalg, gødskning, samt ikke mindst et kraftigt udtag af juletræer og 

tidlig klipning af grønt bringe kapitalværdien op på et acceptabelt niveau. 

En skærmperiode på 5 år er dog, som det også tidligere er påvist, ikke til

strækkelig til at bringe abies arterne over frostzonen. Såfremt man i konse

kvens heraf fremskynder kulturetableringen og forlænger skærmperioden, 

vil de ovenfor fremførte muligheder for større erhvervsøkonomisk gevinst 

og større kasseoverskud på lang sigt principielt fortsat eksistere og vil under 

visse betingelser endda kunne forstærkes (afhænger ikke mindst af den 

alternative kulturtræart). Imidlertid vil de negative følgevirkninger (skov- 

ningstillæg, større generaludgifter) ved den længere skærmperiode også 

forstærkes. Og dertil må påregnes en yderligere negativ effekt i form af 

en nedsættelse af overstandernes tilvækst efterhånden som kulturen vokser 

til, således som det er påvist —  ganske vist med andre træarter —  i et nyere 

finsk undervækstforsøg (Isomäki, 1979).

12. SAMMENDRAG

Forsøget anlagdes i 1966 i en 77-årig granbevoksning af ringe bonitet i Glud- 

sted plantage under Palsgaard skovdistrikt, og det afsluttedes planmæssigt efter 
10 vækstsæsoner i 1977. Formålet med forsøget har været at belyse nogle særlige 

hugst- og jordbearbejdningsmetoders evne til at stimulere tilvæksten i ældre rød
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gran på heden. Som særlige hugstmetoder er anvendt stærk rækkehugst og stærk 
hugst fra toppen, og desuden er undersøgt kombinationen af stærk rækkehugst og 

jordfræsning. Til sammenligning er der behandlet med moderat hugst fra neden, 

omtrent svarende til distriktets almindelige hugstpraksis. Forsøget udlagdes i 4 
blokke å 4 parceller.

Resultaterne har vist, at den gamle granbevoksning med hensyn til diameten- 

tilvækst og grundfladetilvækst pr. ha reagerer positivt og statistisk sikkert på de 
særlige stærke hugstmetoder. Derimod har disse ikke givet sikre udslag på ægte 
højdetilvækst eller på vedmassetilvækst pr. ha. Den supplerende fræsning har i 

intet tilfælde haft nogen tydelig tilvækstmæssig effekt. Behandlingerne har videre 
givet sikre forskelle i dimensionsfordelingen af den samlede hugst, hvorved især 
hugst fra toppen har skilt sig ud med en mindre hugst af yderdimensioner og en 
større hugst af mellemdimensioner.

De forskellige behandlinger har givet sikre udslag med hensyn til stormfald, 
som har været mindst ved moderat hugst fra neden og størst ved hugst fra toppen 

samt ved rækkehugst med fræsning. Rækkehugst har i den første 5-års periode 
og i forsøgsperioden som helhed givet sikkert mindre stormfald end de øvrige, 

særlige behandlinger. Selv om behandlingsudslagene er tydelige, så har storm
faldet dog i alle tilfælde været af begrænset omfang.

Bortset fra en del toptørhed især ved hugst fra neden og ved rækkehugst efter 
sommertørken i 1975 og 1976 har den ydre sundhedstilstand været tilfredsstil

lende. Med hensyn til kærneråd har bevoksningen derimod været stærkt angrebet. 
Hugst fra toppen synes at have resulteret i en gennemsnitlig mere rådden slut- 

bestand end især hugst fra neden, men udslagene er ikke statistisk sikre.

Der er ikke foretaget nogen underplantning i forsøgsperioden, men erfaringer 

fra andre lokaliteter i Gludsted plantage tyder på, at lysstillingen ved de særlige 
hugstbehandlinger var været stærk nok til, at en kultur af nordmannsgran eller 
almindelig ædelgran ville kunne udvikle sig under en sådan skærm.

Antages den økonomiske målsætning at være størst mulig erhvervsøkonomisk 

gevinst med en kalkulationsrentefod i intervallet 2%— 7% % p.a., peger forsøgs
resultaterne på en sikker fordel ved at udskyde tidspunktet for afdrift og efter

følgende genkultivering fra alderen 77 til 87 år under anvendelse af en af de 
særlige stærke hugstbehandlinger. Ved bevoksningsalderen 77 år og beregnet i 

faste 1975-priser med 2% % p.a. opnås der herved en kapitaliseret værdi af de 
fremtidige hugstindtægter, som f. eks. ved hugst fra toppen i gennemsnit ligger 

2624 kr./ha over værdien ved moderat hugst fra neden og forskellen øges med 
stigende kalkulationsrentefod. Sammenligninger mellem de særlige, stærke hugst

behandlinger indbyrdes viser videre, at hugst fra toppen med stigende rentefod 
stiller sig stadig mere fordelagtigt end rækkehugsterne. Med hensyn til gennem

snitligt kasseoverskud over hele iagttagelsesperioden udviser behandlingerne der
imod ingen sikre forskelle, om end der spores en tendens til lavere overskud ved 

moderat hugst fra neden. Dog er der naturligvis betydelige forskelle med hensyn 
til hvornår kasseoverskuddet frembringes, idet de særlige, stærke hugstbehand

linger —  og her især hugst fra toppen —  giver forholdsvis store overskud ved 
behandlingernes begyndelse, men mindre overskud ved afdrift.

Regnes der i stedet med kultivering under skærm, frembragt ved en af de 
særlige, stærke hugstbehandlinger, er der påvist teoretiske muligheder for en 

yderligere forøgelse af såvel den erhvervsøkonomiske gevinst som kasseoverskud
det på lang sigt. Hertil må dog kræves visse forudsætninger opfyldt især med 

hensyn til kulturens udvikling, hvilket forsøget ikke nærmere har kunnet afklare.
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This experiment was established in 1966 in a 77-year-old poor-class spruce 
stand in the Gludsted plantation of the Palsgaard forest district, and it was con

cluded, as planned, in 1977 after 10 growing seasons. The purpose of the experi
ment was to elucidate the ability of some special thinning and soil cultivation 

methods to stimulate the increment in old Norway spruce on moorland. As special 

thinning methods, heavy row thinning (in the tables designated R) and heavy 
high thinning (T) have been employed, and besides the combination of heavy 

row thinning and treatment by rotary soil cultivator (RF) has been tested. For 
comparison, moderate low thinning (N) was practiced, corresponding approxi

mately to the ordinary thinning practice of the district. The experiment was laid 

out in 4 blocks of 4 plots.
The results have shown that, in regard to diameter increment and basal area 

increment per hectare, the old moorland stand has reacted positively and stati
stically significant to the special heavy' thinning methods. On the other hand, 

these have had no clear effect on height gross increment or on volume increment 
per hectare. The supplementary treatment by rotary soil cultivator has in no case 

had any obivous effect on the increment. Further, the treatments have given clear 
differences in the dimension composition of the total yield, at which especially 
high thinning has been exceptional by producing a smaller yield of extreme 

dimensions and a greater yield of medium dimensions.
The various treatments have had clear effects in respect of windfalls, of 

which the frequency was lowest at moderate low thinning and highest at high 

thinning and at row thinning with rotary soil cultivation. During the first 5-year 

period and during the trial period as a whole row thinning without rotary soil 
cultivation has clearly given fewer windfalls than the other special treatments. 

Even though the effects of the treatments are evident, the windfalls have never
theless in all cases been of a limited extent.

Apart from some top drying, especially at low thinning and at row thinning 

after the summer droughts in 1975 and 1976, the exterior health has been satis

factory. As to heart-rot, however, the stand has been heavily attacked. High thin
ning seems to have resulted in an, on an average, more rotten final stand than 

especially low thinning, but the effects are not statistically significant.
No underplanting was made during the trial period, but experiences from 

other localities in the Gludsted plantation seem to indicate that the canopy re
sulting from the special thinning treatments has been open enough for an under

storey of Nordmann fir or Silver fir to be able to develop.

If the economic goal is supposed to be the highest possible financial profit 
at an estimated rate of interest ranging between 2Vi % and IV2 % per annum, 

the experimental results indicate that a clear advantage may be obtained by de
ferring clear-cutting and subsequent replanting from the age of 77 to that of 87 
years while employing one of the special heavy thinning treatments. At the stand 
age of 77 years and estimated in fixed 1975-prices at 2 V2 % per annum, a capi
talized value of the prospective thinnings and clearcutting is hereby obtained 

which, for instance by high thinning, averages 2624 Danish kroner per hectare 
above the value at moderate low thinning, and the difference is increasing with 

increasing estimated rate of interest. Comparisons between the special heavy 
thinning treatments mutually further show7 that, at an increasing rate of interest, 

high thinning is progressively more advantageous than the row thinnings. As to 
the average balance in hand over the whole of the studied period, however, the

12. SUMMARY
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treatments show no clear differences, although a tendency may be perceived to

wards a lower profit at moderate low thinning. Yet, there are, of course, con
siderable differences with regard to when the balance in hand is produced, since 
the special heavy thinning treatments — and here particular high thinning -— 
are comparatively more remunerative at the start of the treatments, but are less 
remunerative at clear-cutting.

Assuming instead that replanting is carried out under shelter, produced by 

one of the special heavy thinning treatments, theoretical possibilities have been 
demonstrated of a further increase of both the financial profit and the balance 
in hand on the long view. However, for this purpose certain conditions must be 

fulfilled with regard to the development of the plantation which this experiment 

has not been adequate to clarify in detail.

Oxford Classific. Nos.: 242— 01, 237.1—01,
561, 562.2, 421.1, 651.72, 651.74 Picea abies

Key words: Picea abies, experiment, high thinning, low thinning,, row thinning, 
rotary soil cultivation, increment, yield, assortments, health, stability, canopy, 
replanting, economy, thinning methods.
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T a b e l  2 4. Prøveflade KT. Hugst fra neden.
T a b l e  24. Sample plot KT. Low thinning.

Måling Alder 

Measure- Age 
ment T

år/years

E f t e r  t y n d i n g  

Remaining crop

T y n d i n g

Thinning

L ø b .  t i l v æ k s t  

Curr. increment

N

per ha
h l
m

D«
em

(i

m 2/ha

V

m 3/ha

N
per ha

h l
m

Dg
cm

G
mVha

V

in3/ha
Tg

mVhii m 3/ha

Blok I, parcel 2. 
Block I, parcel 2. 

e. 1966 77
e. 1971 82
f. 1977 87

1168
910
898

15.0 
16.4
17.0

16.8
18.4
19.2

25.89
24.21
25.88

215.2
218.9
244.5

254
258

12')

12.1
14.2
14.4

12.2
15.1
15.0

2.95
4.65
0.21

21.0
37.9
1.8

0.59
0.38

8.3
5.5

1) Heraf 4 træer stormfældet f.. l'J74.

Blok II, parcel 3. 
Block II, parcel 3. 

e. 1966 77
e. 1971 82
f. 1977 87

1196
930
922

15.1 
16.5
17.2

16.7
18.2
18.9

26.10
24.24
25.80

224.5
221.1
238.4

274
266

81)

12.6
15.0
15.4

11.9
15.0
15.3

3.07
4.72
0.15

23.6
39.8
1.3

0.57
0.34

7.3
3.7

’ ) Heraf 4 træer stormfældet f. 11)75 og resten i f. 1D77.

Blok III, parcel 2. 
Block III, parcel 2. 

e. 1966 77
e. 1971 82
f. 1977 87

1083
802
802

15.7 
17.1
17.7

17.8
19.7
20.4

27.01
24.57
26.31

235.5 
233.2
258.6

225
281

13.5
15.5

13.5
15.7

3.23
5.45

25.4
49.6 0.60

0.35
9.5
5.1

Blok IV, parcel 3. 
Block IV, parcel 3. 

e. 1966 77
e. 1971 82
f. 1977 87

1187
923
923

15.0 
16.6
17.0

16.8
18.4
19.2

26.21
24.66
26.62

215.5 
223.2
247.6

248
264

13.0
14.5

12.7
14.7

3.16
4.46

23.8
36.5 0.58

0.39
8.8
4.9

05
CD

14. 
B

IL
A

G



T a b e l  2 5. Prøveflade KT. Hugst fra toppen.
T a b l e  25. Sample plot KT. High thinning.

-4
O

Måling Alder 

Measure- Age 

ment T

år/gears

E f t e r  t y n d i n g  

Remaining crop

T y n d i n g

Thinning

N
per ha

h l
m

DS
cm

G

m 2/ha

V
m 3/ha

N

per ha
h l
m

Dg
cm

G
m =/ha

V

m3/ha

Blok I, parcel 3.
Block I, parcel 3.

e. 1966 77 1110 14.6 15.6 21.37 183.0 268 16.1 20.3 8.63 . 77.5
f. 1967 77 ' 1062 480 14.9 15.8 0.94 8.2
e. 1971 82 791 15.0 15.6 15.20 131.5 2712) 17.1 20.2 8.68 83.2
f. 1977 87 763 15.6 17.2 17.67 153.4 28") 15.0 15.6 0.53 4.3
') Stormfald f. .1967. -!) Heraf 8 træer stormfældet . 3) Heraf 16 træer stormfældet 1973--1977.

Blok II, parcel 4.
Block II, parcel 4.

e. 1966 77 999 15.3 16.5 21.32 188.0 256 16.6 20.8 8.68 79.1
f. 1967 77 947 521) 15.2 16.5 1.11 9.7
e. 1971 82 683 15.8 16.8 15.17 136.7 2642) 17.6 20.7 8.85 86.2
f. 1977 87 647 16.5 18.6 17.53 158.2 36-) 16.7 17.8 0.90 8.5
*) Stormfald f. 1967. !) Heraf 4 tnocr stormfældet. 3) Heraf 32 træer stormfældet 1973--1977.

Blok III, parcel 4.
Block III, parcel 4.
e. 1966 77 836 16.9 18.3 22.08 210.3 228 18.1 22.9 9.38 91.5
f. 1967 77 796 400 15.7 17.4 0.95 8.4
e. 1971 82 572 17.4 18.7 15.77 153.3 2242) 18.8 22.6 8.98 92.7
f. 1977 87 544 17.9 20.4 17.72 172.0 28:i) 17.9 20.6 0.93 9.4
*) Stormfald 1967. -) Heraf 4 træer stornifajldet. !) Stormfald 1073— 1975.

Blok IV, parcel 1.
Block IV, parcel 1

e. 1966 77 1081 15.0 15.9 21.57 181.9 267 16.3 19.6 8.05 71.2
f. 1967 77 1053 281) 14.4 15.3 0.52 4.2
e. 1971 82 774 15.6 16.4 16.37 145.2 279 16.6 19.5 8.35 76.1
f. 1977 87 758 16.5 17.9 18.96 177.7 162) 16.5 19.0 0.45 4.2

L ø b .  t i 1 v æ k s t 

Curr. increment

m 2/ha m 3/ha

0.69
0.60

0.76
0.65

0.72
0.58

0.73
0.61

8.0
5.2

8.9
6.0

8.8
5.6

8.7
7.3

’ ) Stormald 1907. 2) Heraf 12 træer stormfældet 1973— 1976.



T a b e l  26. Prøveflade KT. Rækkehugst.
T a b l e  2 6. Sample plot KT. Row thinning.

Måling • Alder
E f t e r  t y n d i n g  

Remaining crop

T y n d i n g  

Th inning

L ø b .  t i l v æ k s t  

Curr. increment

ment T

år /years
N

per ha
h l
m

° g
cm

G

mVha

V
nr'/lia

N
per ha

« L
m

°g
cm

G

m'2/ha

V
m 3/ha

%
mVha

Iv
ni3/ha

Blok I, parcel 1. 
Block I, parcel 1.

e. 1966 77
f. 1967 77
e. 1971 82
f. 1977 87

953
945
645
637

14.9

15.8
16.7

16.7

17̂ 8
19.3

20.91

15.98
18.54

175.3

144.5
179.1

356
81)

300
82)

14.6
16.3
15.5
14.6

16.7
19.0
18.4
14.3

7.81.
0.23
8.02
0.12

64.2 
2.1

68.3 
1.1

0.66
0.54

7.9
7.1

>) Stormfald f. 1967. -) Stormfald 15)73-—1970.

Blok II, parcel 2. 
Block II, parcel 2.

e. 1966 77
f. 1967 77
e. 1971 82
f. 1977 87

1055
1047
690
666

15.2

16.6
17.5

16.7

18.1
19.4

23.10

17.75
19.71

199.5

161.7
181.5

361
81)

3572)
243)

14.8 
13.2 
16.1
16.9

16.7
13.3 
17.6
19.3

7.94
0.11
8.64
0.71

66.6
0.9

77.3
6.4

0.68
0.53

8.1
5.2

>) Stormfald f. 1967. =) Heraf 4 træer stormfældet . :l) Heraf 16 træer stormfældet 1973-—1976.

Blok III, parcel 1. 
Block III, parcel 1.

e. 1966 77
f. 1967 77
e. 1971 82
f. 1977 87

980
960
679
639

15.5

16.6 
17.2

17.0

18.4
19.6

22.32

17.98
19.36

195.6

167.2
185.1

257
201)

281
402)

15.2 
15.6
16.3
16.4

17.5
17.4
18.1
19.1

6.19
0.48
7.23
1.16

52.8 
4.2

67.5
10.9

0.67
0.51

8.7
5.8

') Stormfald f. 1967. 2) Heraf 36 træer stormfældet 11)73—1977.

Blok IV, parcel 4. 
Block IV, parcel 4.

e. 1966 77
f. 1967 77
e. 1971 82
f. 1977 87

1031
1027
694
686

14.8

16.4
17.1

16.3

17.5
18.8

21.55

16.72
19.14

186.2

155.1
178.4

381
41)

3332)
8

14.8
14.8 
16.0 
12.5

15.8
16.0
17.7
10.8

7.43
0.08
8.17
0.07

64.8
0.7

73.1
0.6

0.68
0.50

8.5
■4:8

») Stormfald f. 1967. 2) Heraf 4 træer stormfældet.



T a b e l  2 7. Prøveflade KT. Rækkehugst med fræsning.
T a b l e  2 7. Sample plot KT. Row thinning and rotarg cultivation.

E f t e r  t y n d i n g  T y n d i n g  L ø b .  t i l v æ k s t

ln^ . el Remaining crop Thinning Ciirr. increment
Measure- Age _____________________________ _________________________ ____________________________________________________________________________________
ment T N HL Dg G V N Hj  Dg G V Ig I y

år /years per ha m cm nr/li:i m 3/ha per ha m cm i n ' h a  m 3/ha m'Vha m3/ha

Blok 1, parcel 4. 
Block I, parcel 4.
e. 1966 77 1004 15.5 16.9 22.65 194.9 316 15.5 17.1 7.27 62.2
f. 1967 77 944 601) 14.7 15.6 1.14 9.4
e. 1971 82 656 16.7 18.6 17.84 162.7 288 15.5 17.6 6.98 60.4
f. 1977 87 644 17.4 20.1 20.38 191.4 122) 17.1 19.7 0.36 3.4
’ ) Stormfald 1967. 2) Stormfald 1973— 1977

Blok II, parcel 1.
Block II, parcel 1.
e. 1966 77 1021 15.1 16.6 22.13 185.7 347 14.9 16.8 7.74 64.1
f. 1967 77 964 571) 14.7 15.7 1.11 9.2
e. 1971 82 666 16.1 18.2 17.21 154.5 2982) 15.3 17.3 7.03 59.4
f. 1977 87 662 16.9 19.5 19.69 186.3 43) 13.4 13.8 0.06 0.5
’ ) Stormfald 1967. -) Heraf 2 træer stormfældet. 3]i Stormfald e. 1973.

Blok III, parcel 3.
Block III, parcel 3.

e. 1966 I I  1052 15.6 16.4 22.30 190.5 382 16.1 16.8 8.48 74.5
f. 1967 I I  1012 401) 13.7 14.1 0.62 4.8
e. 1971 82 631 16.4 17.5 15.20 138.3 3812) 16.6 17.9 9.61 91.0
f. 1977 87 607 17.2 19.0 17.19 165.4 24») 16.9 18.3 0.63 5.9
') Stormfakl f. 1967. 2) Heraf 4 træer stormfældet. 3) Heraf 2Ü træer stormfældet 197:1—1976.

Blok IV, parcel 2.
Block IV, parcel 2.

e. 1966 77 925 15.8 17.5 22.33 198.0 316 15.9 17.8 7.84 70.2
f. 1967 77 877 481) 15.4 16.7 1.05 9.2
e. 1971 82 581 16.9 18.8 16.21 151.0 2962) 16.6 18.9 8.32 76.2
f. 1977 87 565 17.5 20.4 18.54 174.9 163) 16.9 19.5 0.48 4.6
’ ) Stormfald 1907. 2) Heraf 4 træer stormfældet. 3) Stormfald 1973— 1970.

0.66
0.58

0.64
0.51

0.63
0.52

0.65
0.56

7.5
6.4

7.5
6.5

8.7
6.6

7.7
5.7




