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INDLEDNING 
H olstener-Jørgensen  skrev (1961 s. 441) :

„Ganske kort skal det bemærkes, at en overfladisk afvanding på kulturtids
punktet antagelig altid er nødvendig under Bregentvedforhold. Hvis en 
sådan udelades, kan m an få kortere eller længere varende oversvøm m elser 
i vækstperioden, som kan blive katastrofale for alle træarter. Der skal i 
denne forbindelse mindes om, at unge planter er særlig følsom m e overfor 
oversvøm m elser i vækstperioden. At det forholder sig som skitseret, vil man 
let kunne overtyde sig om  ved gennemgang af kulturer på svær lerjord med 
højtstående grundvand. Selv hvor afvandingsintensiteten synes helt tilfreds
stillende, vil der ofte kunne iagttages små områder, hvor kulturtræarten 
ikke trives. I de fleste tilfælde vil en overfladisk rende til den nærmeste 
grøft og gennemgravning af grøfteoprensningsvolden gøre underværker.“

I forbindelse med de grundvandsundersøgelser, som på daværende tids
punkt gennem førtes på Bregentved, bød der sig en lejlighed til at belyse 
overfladeafvandings indflydelse på væksten af ung ær. I det følgende gøres 
rede for undersøgelsens resultater.

UNDERSØGELSESAREALET OG MÅLINGERNE 
Undersøgelserne er gennem ført i en bevoksning af ær i Boholte skov på 

Bregentved, hvor forsøgsvæsenets produktionsafdeling i foråret 1962 havde 
oprettet en fast produktionsprøveflade ( LV) .  Bevoksningen var på davæ
rende tidspunkt 18 år gammel fra frø. Målingerne på en fast prøveflade 
består ved hver revision i korsvis klupning med individualkontrol (m åle- 
stedsmærke, nummererede træer), højdem åling af 30— 50 repræsentative 
træer og metersektionering og vejning af kvas til bestemmelse af form tal 
på 15 tyndingstræer. Revisioner gennem føres i reglen samtidig med en 
tynding.

I en del af bevoksningen, men udenfor prøvefladen, var der et fugtigt 
parti, hvor ærene vantrivedes, og ammer af rødel tilsyneladende var ved at 
udkonkurrere ærene. Det var helt klart, at om rådet var stærkt vandlidende.

Da distriktet i vinteren 1961/1962 med rendegraver havde indlagt et par 
40— 60 cm dybe stikgrøfter i denne del af bevoksningen, besluttedes det at 
oprette en mindre prøveflade her. Tanken var, at man skulle følge udvik
lingen i nogle år efter afgrøftningen.
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Denne prøveflade (0.10 ha) måltes sidste gang i foråret 1973 samtidig 
med en revision af prøveflade LV. Målemetoderne var i øvrigt de samme. 
På begge prøveflader udtoges stammeskiver fra 5 så vidt m uligt bestands- 
typiske ær blandt tyndingstræerne, og på den afgrøftede prøveflade udtoges 
tillige skiver fra 5 rødel. På hver skive måltes årringsbredderne langs 4 
radier tilbage til og med 1957 (måleenhed 0.1 m m ). Målene er benyttet til 
at beregne årlige grundfladetilvækster for træerne.

M ÅLERESULTATER 
Tabel 1 giver træmålingsdata efter tynding for de to prøveflader/Tallene 

karakteriserer væ kstforholdene på de to prøveflader. Det frem går klart af 
1962-tallene, at LV  har haft en væsentlig bedre start end den vandlidende 
del af bevoksningen. Tallene for 1973 viser, at efter afvandingen nærmer de 
to prøveflader sig hinanden. Det er da også karakteristisk, at i perioden fra 
foråret 1962 til foråret 1973 har LV  i gennemsnit haft en årlig tilvækst på 
13.4 m3, mens den afvandede prøveflade har haft en gennemsnitlig årlig 
tilvækst på 14.2 m s pr. ha.

T a b e l  1. Træmålingsdata pr. ha for de to prøveflader, efter tynding. 
T a b l e  1. Tree measuring data per hectare for the two sample plots, after

thinning.

Forår 1962 Forår 1973
Spring 1962 Spring 1973

LV af vandet LV afvandet
LV drained LV drained

alder, år
age, years

18 18 29 29

stamtal, stk.
stem num ber

2117 3881*) 823 1984**)

højde, 111
height, m

10.5 5.9 16.9 12.5

diameter, cm 
diameter, cm

9.1 5.3 16.2 10.7

grundflade, m2
basal area, m z

13.83 8.51 16.88 17.67

formtal
form  factor

0.567 0.633 0.488 0.544

vedmasse, m3 
volum e, 7723

82.3 31.8 139.2 120.1

*) heraf 1945 rødel, ask og hæg.
including 1945 common alder, ash and bird cherry. 

**) heraf 753 rødel, ask og hæg.
including 753 common alder, ash and bird cherry.
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F i g u r  1. Årlig grundfladetilvækst (mm2, middel af 5 træer) for ær på prøve
flade LV, ær på den overfladeafvandede parcel og rødel på samme parcel. Afvan- 
dingstidspunktet cr markeret med en lodret linie, og tyndingstidspunkter er

markeret med pile.
F i g u r e  1. Annual basal-area increment (mm2, mean of 5 trees) for sycamore 
in Sample plot LV, sycamore in the surface-drained plot, and common alder in 
the same plot. The drainage-date is marked by a vertical line, and the thinning-

dates are marked by arrows. 
afvanding =  drainage, afvandet rødel =  drained common alder, afvandet ær =  
drained sycamore, LV, ær =  Sample plot LV, sycamore, før =  before, efter =  after.

Resultaterne af årringsmålingerne er vist i figur 1. Hvert punkt er m id
delværdien for 5 træer, og samm enhørende punkter er forbundet med linier. 
Endvidere er afvandingsåret markeret, og det er med pile vist, hvornår der 
er foretaget tyndinger.

Det fremgår, at mens tilvækstniveauet er nogenlunde konstant på prøve
flade LV, så ligger tilvækstniveauet markant højere efter afvandingen end 
før afvandingen for såvel ær som rødel på den afvandede parcel.

I figur 2 er middeltilvæksterne for ær multipliceret med de kendte stam- 
tal på parcellerne. Også på denne figur er afvandingsåret markeret. Figuren 
viser, at LV gennemgående har haft faldende tilvækst, hvilket må tolkes 
som det normale aldersforløb for ær.

Den afvandede parcel har efter afvandingen haft stigende grundflade
tilvækst. I 1965 er den nået op på L V ’s niveau, og i årene derefter er tilvæk
sten praktisk taget den samme på de to prøveflader.

Del forstlige Forsøgsvæsen. XXXVIII. H. 4. 8. april 1983. 1
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F i g u r  2. Årlige grundfladetilvækster (m-/ha) for ær på henholdsvis prøveflade 
LV og på den overfladeafvandede parcel. Se i øvrigt teksten.

F i g u r e  2. Annual basal-area increments (m2/hectare) for sycamore in, respec
tively, Sample plot LV and the surface-drained plot. For further explanation,

see the text.
afvanding =  drainage, før =  before, efter =  after, LV =  Sample plot LV, afvan

det =  drained, alder =  age, år =  year.

GRUNDVANDSUNDERSØGELSER 
Prøveflade LV indgår i tidligere grundvandsundersøgelser på Bregentved 

(Flade nr. 94 hos H olstener-Jørgensen, 1961). I forbindelse med afgrøftnin- 
gen på det vandlidende areal blev der etableret 3 målebrønde. En blev 
etableret m idt mellem 2 grøfter (brønd 2, afstand til grøftem idte 8.8 m ), 
en blev placeret nærmere ved grøft (brønd 3, afstand til grøftem idte 4.4 m ), 
og endelig blev en placeret så tæt ved grøft som praktisk muligt (brønd 4, 
afstand til grøftem idte 1.0 m ). Desuden blev brønden på LV  (brønd 1) be
varet i undersøgelsesperioden.

Der er blevet målt afstand til grundvandspejlet med regelmæssige tids
intervaller (2 uger) i perioden fra maj 1962 til udgangen af 1969. I tabel 2 
er gengivet tal fra årene 1963 til 1969, dels afstande til forårsvandspejlet ca.
1. april, dels afstande til m idsom m ervandspejlet ca. 1. juli. Måledatoerne er 
gengivet i tabellen, og middelværdierne og deres spredninger er ligeledes
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T a b e l  2. Afstand fra jordoverflade til grimdvandspejl, cm. 
T a b l e  2. Distance from surface of ground to groiind-water table, cm.

LV 8.8 m 4.4 m 1.0 m LV 8.8 m 4.4 m 1.0 m
fra fra fra fra fra fra

grøft grøft grøft grøft grøft grøft
Brønd Brønd Brønd Brønd Brønd Brønd Brønd Brønd

år dato 1 2 3 4 dato 1 2 3 4
LV 8.8 m 4.4 m 1.0 m LV 8.8 m 4.4 m 1.0 m

from from from. from from from
ditch ditch ditch ditch ditch ditch

W ell W ell W ell W ell Welt W elt W ell W elt
year date 1 2 3 4 date 1 2 3 4

1963 1/4 25 4 22 29 1/7 84 65 108 120
1964 30/3 56 14 37 37 29/6 81 64 107 120
1965 29/3 29 18 30 29 5/7 81 64 104 103
1966 4/4 30 16 29 29 27/6 76 62 102 119
1967 28/3 26 12 26 26 3/7 69 60 82 82
1968 25/3 17 4 18 23 1/7 67 58 72 110
1969 3/4 15 2 18 23 M l 65 59 78 83
m id d e l 28.3 10.0 25.7 28.0 74.7 61.7 93.3 105.3
mean

spredning
på m id d e l 5.10i 2.47 2.62 1.81 2.90 1.04 5.79 6.34
standard deviation
o f mean

vist. Det bemærkes, at disse spredninger i flere tilfælde er signifikant fo r 
skellige, og at m an derfor ikke uden videre kan danne differenser mellem 
middelværdierne og spredninger på disse differenser.

cm

F i g u r  3. Afstanden fra jordoverflade til grundvandspejl i april i de tre brønde, 
som ligger med forskellig afs-tand fra grøfterne (abscisse) på den overfladeafvan-

dede parcel.
F i g u r e  3. The distance from surface of ground to ground-water table in April 
in the three wells positioned at various distances from the ditches (abscissa) in

the surface-drained plot. 
middelværdier =  mean values.



344

I figur 3 er dybderne til aprilgrundvandspejlet lagt op over brøndenes 
afstand fra  g'røft. Kurven er en frihåndskurve. Det fremgår, at grøftevirk- 
ningen er aftagende med afstanden fra  grøft, hvilket er helt i overensstem
melse med tidligere undersøgelser (se f. eks. Holstener-Jørgensen, 1961). 
Når man den 3. april 1969 i brønd 2 har et vandspejl, som  kun ligger 2 cm 
under jordoverfladen, må det konstateres, at arealet fortsat er fugtigt på 
visse årstider og ikke uden køreskader kan bære tungere køretøjer.

ju li cm

ap ril cm

F i g u r  4. Sammenhængen mellem aprilvandstand og julivandstand i de tre 
brønde på den overfladeafvandede parcel. De store signaturer er middelværdierne 

for hver af brøndene. Se i øvrigt teksten.
F i g u r e  4. The relationship between April water-table and July water-table in 
the three wells in the surface-drained plot. The large symbols are the mean-values 

for each of the wells. For further explanation, see the text. 
juli =  July, brønd =  well.

Figur 4 viser sammenhængen mellem forårsvandstand og m idsom m er
vandstand på den afvandede parcel. Værdierne for de tre brønde er indteg
net med forskellig signatur, og middelværdierne er vist med samme signatur 
i større udgave. Endvidere er indtegnet en linie, som svarer til 50 cm  sænk
ning fra en given forårsvandstand.

Det frem går af figuren, at afstanden mellem linien og punkterne vokser 
med dybden til aprilvandspejlet, hvilket m å tolkes som et bevis for, at 
træerne udnytter jorden  til den største dybde, hvor forårsvandspejlet ligger 
dybest.
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AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
Undersøgelserne har vist, at afgrøftning af et vandlidende areal kan sætte 

gang i ærens vækst. De har tillige bekræftet, at på typisk Bregentvedjord 
har grøfter en begrænset rækkevidde, og del forekom m er sandsynligt, at et 
tættere grøftenet end det skitserede kunne gavne bevoksningen yderligere. 
Grøftningsintensiteten må im idlertid vælges ud fra økonom isk/tekniske 
vurderinger, som den forelagte undersøgelse kun kan bidrage lidet til. Det 
skal dog ved denne lejlighed understreges, at grøftning i rimeligt om fang 
kan dække skovbrugets afvandingsbehov ligeså godt og væsentlig billigere 
end dræning i større dybde, jæ vnfør de nyligt publicerede resultater af 
et dræningsforsøg på Vallø skovbrug (H olstener-Jørgensen  og Kjersgård, 
1982).

Det er os en glæde at takke Bregentved skovdistrikt ved skovrider H. C. 
Nissen  og skovfoged P. Hartmann for stor hjæ lpsom hed i forbindelse med 
undersøgelserne.

SUMMARY
'In the spring of 1962 a surface drainage with 40— 60 cm deep ditches was 

made in an 18-year-old water-logged sycamore stand with some admixture of 
common alder. A reasonably well-drained neighbouring stand of the same age 
served as a reference stand for comparison (Sample plot LV).

Table 1 shows tree measuring data from the two areas. At the revision in 
the spring of 1973, discs were cut for annual-ring analyses from 5 stand-typical 
thinningtrees of sycamore in each of the two areas and from 5 common alders 
in the drained area.

Figure 1 shows the result of the annual-ring analyses. While the increment 
rate is rather constant in LV, the rate is markedly higher after drainage in the 
drained area. Figure 2 shows — based on the annual-ring analyses —  the basal- 
area increments year by year. The LV curve reflects the normal fall in current 
increment after its culmination. In the drained area the increment is rising, until 
in 1964 it becomes level with that of LV. After that, the increment development 
is the same in the two areas.

Some ground-water measurements from the two areas are shown in Table 2. 
The well (1) in LV is in the middle of the area, whereas the wells (2, 3 and 4) 
in the drained area are positioned at the distances from ditch stated in the table. 
In Figure 3 the spring water-table in the drained area is shown as a function of 
the distance from ditch. The ditch-effect is obvious, but is hardly perceptible 
where the distance is 8.8 m.

Figure 4 shows the lowering of the water-table from spring till mid-summer. 
The line corresponds to a lowering of 50 cm. The positions of the dots in relation 
to the line show that the lowering is greatest near ditch, and indicate that the 
trees have developed deeper root-systems where the spring water-table has been 
lowered through drainage.
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