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Kort resumé.
I en ca. 75-årig bevoksning af slilkeg i Stenholt Vang (Nordsjælland), hvor 

der findes gode sammenligningsmuligheder mellem en bevoksningsdel med en 
ca. 30-årig bøgeunderplantning og en anden del, der ikke er underplantet, er der 
udført detaillerede beskrivelser af vanrisforekomsten. Det påvises bl. a., at den 
foreliggende underskov af bøg er et særdeles effektivt middel mod udvikling af 
vanris. Hovedresultaterne er sammenfattet p. 114—117.

Abstract.
Detailed studies on the frequency of epicormic branches are made in a 

75-year-old stand of Oak (Quercus robur L.), which provides good possibilities 
to make a comparison between a part which is not underplanted and another 
with an approximately 30-year-old underplanting of Beech (Fagus sylvatica L.). 
It is shown that an understorey of Beech is a very effective means against develop
ment of epicormic branches. The main results are summarized on p. 117—118.

Å rsa g ern e  t i l  d an n e lse  a f  vanris .
V anris dannes dels —  m åske hyppigst —  af proventivknopper, dels af 

adventivknopper. Selv om disse to form er for vanris i henseende til ana to 
m isk  oprindelse er helt forskellige, er de dog vanskelige for et um iddelbart 
blik at adskille. E rkendelsen af den principielle forskel mellem  proventiv- 
og adventivknopper er im id lertid  velkendt og af gam m el dato (H a r t ig  1852 
p. 119— 124, W a r m i n g  1895 p. 57— 58, O. G. P e te r se n  1920 p. 42— 43, Biis-  
gen  1927 p. 70— 75, L y r ,  P o ls te r ,  F ie d le r  1967 p. 292, K r a m e r  og K o z lo w s k i  
1979 p. 61— 62).

P roventivknopperne er dannet sam tidig m ed de knopper, der h a r u d 
viklet sig til træ ets  grene, m en er forblevet i hv iletilstand  ( „sovende“ knop
p er). O verensstem m ende m ed deres oprindelse bevarer de en forbindelse
—  m åske kun  en enkelt fiber —  til træ ets centrale del. Hvis de ikke på  et 
senere tid spunk t kom m er til udvikling, vil de engang forsvinde ved over- 
voksning (R o u sse l  1978 p. 191). Deres eksistens på  barkoverfladen i hvile
tils tan d  er hos nogle a rte r forholdsvis kortvarig  (bøg, b irk ), m edens den 
hos andre a rte r (avnbøg, lind, eg) kan stræ kke sig gennem m ange å rtie r 
(.R o u sse l  1976 p. 1 og 1978 p. 191).

A dventivknopperne er m ere overfladiske dannelser, vist altid  forekom 
m ende i tilkny tn ing  til kallus, der enten er opstået ved overvoksning efter 
natu rlig  greneafkastning eller ved såring, f. eks. ved kunstig  afskæ ring  af 
grene eller vanris. De h a r  ingen forbindelse til træ ets centrale del og ingen 
hvileperiode, m en fo rtsæ tter s traks deres udvikling til kviste —  deraf det 
franske ud try k  „prom pts bourgeons“ (R o u sse l  1978 p. 191).

Med henblik  på de ydre om stændigheder, hvorunder vanris udvikles,
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skelnes i fran sk  term inologi mellem „gourm ands de lum iére“ („lys-van- 
ris“ ), „gourm ands d’om bre“ („skygge-vanris“ ) og vanris, der dannes på 
oversiden af nedbøjede eller stæ rk t hældende træ er (R o u sse l  1978 p. 192). 
Lys-vanris optræ der typ isk  i stor m ængde ved stæ rk  lystilgang til s tam 
m en, m ens skygge-vanris findes særligt hyppigt på undertryk te  træ er. 
H ertil kom m er vanris, der dannes ved andre form er for beskadigelse af 
træ er (afløvning, tab af topskud m. v.).

Den indre — fysiologisk betingede — årsag til, at proventivknopper efter 
måske mange års hvile kommer til udvikling, er ikke lielt klarlagt. Meget taler 
imidlertid for, at „auxin-teorien“ rummer en væsentlig del af forklaringen (.Rous
sel 1974, 1976 og 1978).

Udgangspunktet for denne teori er konstateringen af, at auxin i en vis koncen
tration virker igangsættende for knoppernes udvikling, medens det ved højere og 
ved lavere koncentrationer virker blokerende. Endvidere ved man, at auxinkon- 
centrationen påvirkes af lystilgangen, muligvis gennem et samspil mellem auxin 
og auxin-oxydase, hvoraf sidstnævnte indbefatter flere enzymer, der virker som 
katalysatorer ved den af lyset betingede auxinnedbrydning (Greulach 1973 p. 329 
og 339). Der er også andre biokemiske forklaringer på fænomenet, men hoved
sagen er, at lyset påvirker auxinkoncentrationen.

I stammens ydre levende væv skulle der — ifølge teorien — normalt være 
en så høj auxinkoncentration, at den virker blokerende for udvikling af proventiv
knopper til vanris, hvorimod man ved en nedsat koncentration kommer ind i det 
område, hvor knoppernes udvikling sættes i gang.

Den lavere koncentration kan skyldes enten en alment nedsat fysiologisk 
aktivitet, som det er tilfældet hos undertrykte træer, eller en øget lystilgang til 
træstammerne med en auxinnedbrydning og dermed dalende koncentration til 
følge. Dette skulle være tilfældet f. eks. ved fristillede træer. For så vidt angår 
den hyppige forekomst af vanris på oversiden af stærkt hældende eller nedbøjede 
træer, kan forklaringen muligvis ligge i en øget lystilgang på stammernes overside.

Opståen af flere af de nævnte, i fænomenologisk henseende helt forskellige, 
former for vanris — lys-vanris, skygge-vanris og vanris på oversiden af nedbøjede 
træer — har således muligvis den samme fysiologiske forklaring.

B e s k y g n in g  s o m  m id d e l  m o d  d an n e lse  og v id ere  u d v ik l in g  a f  vanris .
Hvad angår lys-vanris er det nærliggende a t prøve at h indre deres dan 

nelse og videre udvikling ved beskygning af stam m en. Der er i og for sig 
tale om to i biologisk henseende forskellige fæ nom ener: Igangsæ tning 
(„ in itie rin g “ ) af de „sovende“ knopper og den videre udvikling til kviste.

F o ru d sa t auxin-teoriens rigtighed skulle beskygning i hvert fald være 
effektiv  m od igangsæ tningen. Det er endvidere sandsynligt, a t beskygning 
også er effektiv som m iddel mod den videre udvikling, idet beskygning m å 
bevirke en nedsat fotosyntese.

E ksperim entelt er det —  i hvert fald to g'ange —  eftervist, at beskyg
ning af stam m edele fak tisk  h a r begge de næ vnte v irkninger (F abric iu s  
1932, R o u sse l  1978 p. 197— 199). Beskygningen, der viste sig at være over-



F i g .  1. Den underp lan tede  og indhegnede bevoksningsdel. I fo rgrunden  ses den 
underp lan tede ,  men ikke indhegnede del. Billedet e r  taget m od øst. Foto 13. maj

1981. K.S.
The underp lanted  and fenced  part of the stand. In  the foreground  the under
p lan ted  but not fenced  part. The photo is taken eastward. May 13th 1981. K.S.
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ordentlig  effektiv, blev tilvejebragt ved om binding af stam m erne m ed tag 
pap eller m ed sort plastic.

Selv om m an ikke k an  slutte d irek te fra  effekten af en kunstig  beskyg- 
ning til den skyggevirkning, en underskov m å have, er det dog nærliggende 
at søge at opnå den sam m e v irkning ved tilvejebringelse af en skygge- 
givende underetage. Dette er da også gam m el forstlig praksis, udviklet på 
grundlag af um iddelbare iagttagelser —  uden kendskab til hverken teorier 
eller eksperim enter. Spørgsm ålet er vel egentlig blot, hvilken virkningsgrad  
underskoven har, sam t om den v irk er reducerende både på igangsæ tningen 
af knopperne og på den videre udvikling til vanris. Herom  foreligger der 
tilsyneladende ikke m egen præcis viden, form entlig fordi m an h a r  m anglet 
egnede —  eksperim entelt tilvejebragte —  iagttagelsesobjekter.

Dog bør nævnes Wiedemanns undersøgelser, der er baseret på tyske forsøgs- 
flader ( Wiedemann  1942). De omhandler i hovedsagen produktionen, men — 
summarisk (p. 326) — også vanrishyppigheden. Som helhed får man det indtryk, 
at underskoven har haft væsentlig betydning for nedsættelse af vanrishyppig
heden. Til et lignende resultat kom S piecker  (1980 p. 52).

Af et egnet objekt må man strengt taget forlange, at det skal udgøres af een, 
ensartet bevoksning, hvoraf en del er uden underskov  og en anden del m ed under
skov, samt at underskoven skal være tilvejebragt m ed den hensigt at undersøge 
underskovens virkning på skovtilstanden. Desuden skal bevoksningen være ret 
stor, idet der i reglen er en betydelig individuel variation med hensyn til vanris
hyppigheden. Endvidere må der selvsagt ikke være foretaget afskæring af vanris. 
Det objekt, hvorom der berettes i det følgende, opfylder næsten disse krav.

U n d e rsø g e lse so b je k te t .
I Stenholt Vang afd. 521 (tidligere afd. 21) h a r m an m uligheden for at 

undersøge bøgeunderplantnings effekt som m iddel mod vanrisdannelse. 
Egebevoksningen, ifølge driftsp lanen  5,20 ha, s tam m er fra  en rillesåning 
fra  ca. 1907. P å en hegnet del af arealet er der en veludviklet, 6— 7 m høj, 
ca. 30-årig underskov af bøg, m edens den på en ikke hegnet del er holdt 
nede af vildtet. P å  den øvrige del af arealet er der aldrig  foretaget u n d er
plantning. N aturlig  underskov forekom m er ikke.

Egenes bonitet er ca. 1,7. H ugststy rken  svarer om tren t til den i de 
bonitetsvise tilvæ kstoversigter angivne (M øller  1933).

Den forudgående generation var 80— 90-årig rødgran, der m å være p lan 
te t i begyndelsen af 1800-tallet på  den tidligere „S tu tterivang“ , altså efter 
lang tids græ sningsbenyttelse (S a r a u w  1831 p. 19— 32). Den overgik til 
forstvæ senet ved kgl. resolution af 1799. G ranerne væltede u nder Ju les to r
m en den 25.— 26. decem ber 1902 ( W a r m in g  1916— 1919 p. 197— 198).

Terrainet er svagt kuperet med nogle smålavninger. Gennemgående er der 
et svagt fald fra syd mod nord.

Jordarten er noget vekslende mellem lerblandet sand og sandblandet ler og 
iøvrigt ret stenet. Humustilstanden er — medmindre der er sluttet underskov —
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nærmest en mild mor, eller „insektmuld“, vel nærmest svarende til det tyske 
begreb „Moder“. Hvor der er sluttet underskov, er jorden mere muldagtig. På 
profilet kan ses en mere eller mindre udtalt podsolering. Som helhed må jorden 
vurderes som velegnet til egedyrkning.

Bundfloraen domineres af et tæt dække af bølget bunke (Deschampsia flexu- 
osa L.). Af andre arter bemærkes bl. a. ørnebregne (Pteridium aquilinum L. 
Kuhn), i kanterne blåbær (Vaccinium myrtillus L.) og lidt hedelyng (Calluna vul
garis L. Salisb.). Hvor der er sluttet bøgeunderskov, er bundfloraen dog praktisk 
taget forsvundet. Det påfaldende er, at floraen ikke svarer til den, man ville vente 
i en egebevoksning af ret god bonitet på denne jord. Formodentlig drejer det 
sig delvis om rester af en slags overdrevsflora, der formentlig har været på 
stedet indtil omkring 1800, samt om det tæppe af bølget bunke, der har udviklet 
sig, efter at den forudgående bevoksning af rødgran væltede i stormen i 1902. 
I mellemtiden — gennem det meste af 1800-tallet — har floraen været trængt 
stærkt tilbage. I planen fra 1888 anføres således om bundfloraen blot: „Bunden 
med Naale og Mos“ , men i planen fra 1914: „Et tæt Tæppe af Græsser, Lyng, 
pletvis Ørnebregne“. Denne flora, der har haft gode muligheder for at udvikle sig 
i de år, der er forløbet fra stormfaldet i 1902, indtil arealet blev tilkultiveret med 
eg omkring 1907, er der endnu. 76 år med egeskov har åbenbart ikke været nok 
til at hidføre væsentlige floristiske ændringer. Den ret tætte vildtbestand har 
utvivlsomt været medvirkende til at fastholde tilstanden. Netop herved opstår 
der jo også nogen lighed med benyttelse som græsningsskov.

Årstallet for såning af eg'ene er ikke helt sikkert, idet driftsplanernes oplys
ninger ef lidt varierende. Men regner man med 1907, er det højest et par år for
kert. Rækkeafstanden blev i planen fra 1914 angivet til 2 m. I virkeligheden er 
den i den nordlige del 1,80 m, i den sydlige 2,00 m. Mellem og i rækkerne blev 
der indplantet birk, som nu er forsvundet, undtagen i et par mindre lavninger. 
Egenes herkomst er ukendt. Forekomsten af en rødeg — kun een — kunne tyde 
på hollandsk eg. Dette er dog næppe tilfældet. Af udseende ligner den snarere en 
relativt god dansk herkomst.

Boniteten ligger som nævnt mellem 1 og 2. I planen fra 1944 angaves højden 
ganske vist til 10,0 m (bon. 2,9), men i 1960 til 16,5 m (bon. 1,9) og i 1972 til
19,9 m (bon. 1,5). Den ret omfattende måling i efteråret 1982 (p. 103 og tab. 1) 
viser en højde på 21,2 m (bon. 1,7).

Underskoven af bøg stammer fra en underplantning, der blev foretaget om
kring 1953, omfattende godt og vel halvdelen af bevoksningen (den sydlige del). 
Planterne blev sat — 3—4 stk. pr. løbende meter — i de oprindelige egerækker, 
altså med en rækkeafstand på 1,8 eller 2,0 m. Det drejer sig således om en ganske 
intensiv underplantning. Bøgene udviklede sig imidlertid kun langsomt. Den 23. 
oktober 1962 blev det noteret, at højden var fra 0,1—0,3 m.

For at konstatere, hvor stor andel råvildtet havde i denne hæmning af udvik
lingen, var der i juni 1962 blevet etableret et hegn (Dansk Stålgærde nr. 1258 let) 
om ca. halvdelen af det underplantede og knap halvdelen af det ikke-underplan- 
tede areal.

Virkningen af hegnet viste sig hurtigt. I september 1966 (p. 106) var gennem
snitshøjden af bøgene udenfor hegnet 0,31 m, indenfor hegnet 0,61 m. I efteråret 
1982 var højden indenfor hegnet 6,6 m (p. 106), medens de udenfor hegnet stadig 
stagnerede, bortset fra et bælte mod syd, langs Tyvekrogsvejen, hvor de er ved 
at slutte sig — sandsynligvis fordi vildtet helst opholder sig et stykke fra vejen.

På den del, der ikke var underplantet, skete der ingen synlige ændringer.
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Fi g .  2. Til højre den underplantede og indhegnede bevoksningsdel. Til venstre 
den indhegnede, men ikke underplantede del. Billedet er taget mod øst. Foto 13.

maj 1981. K.S.
To the right the underplanted and fenced part of the stand. To the left the fenced  

but not underplanted part. The photo is taken eastward. May 13th 1981. K.S.

Dette gælder både den hegnede og den ikke hegnede del. En naturlig indvandring 
af underskov fandt ikke sted.

I 1978 blev hegnet fjernet, da det ikke kunne holde længere. Iøvrigt var det, 
med henblik på bøgenes udvikling, ikke længere nødvendigt.

S ituationen er nu (fig. 1, 2 og 3), a t der i den pågældende bevoksning 
findes flg.: 
—  E n del, som blev underp lan te t m ed bøg om kring  1953, og som fra  

1962— 1978 var hegnet. H er er bøgeunderskoven veludviklet. Dens højde 
er 6— 7 m.

— E n del, som også h a r væ ret hegnet fra  1962— 1978, m en hvor der ikke
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Fi g.  3. Den hverken underplantede eller indhegnede bevoksningsdel. Billedet er 
taget i nordvestlig retning fra grænsen til den underplantede, men ikke indheg

nede del. Foto 13. maj 1981. K.S.
The neither underplanted nor fenced part of the stand. The photo is taken north

westward. May 13th 1981. K.S.

h a r væ ret underp lan tet. En natu rlig  underskov h a r ikke indfundet sig.
— E n del, som blev underp lan te t om kring 1953, m en ikke h a r  væ ret heg

net. P å  en stor del af arealet stagnerer bøgene endnu.
—  En del, som hverken er blevet underp lan tet eller hegnet.

Forskellene i henseende til underskov gør bevoksningen egnet bl. a. til
undersøgelse af bøgeunderskovens betydning for vanrisdannelsen. A realet 
er desuden re t slort, og der h a r ikke væ ret — og vil ikke blive —  afskåret 
vanris.

En vis sam m enligningsm ulighed består indenfor den underp lan tede del, 
idet m an kan  sam m enligne den hegnede del — hvor underskoven er vel
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udviklet —  m ed den del, der ikke er hegnet. Bedre er m uligheden dog, når 
m an  sam m enligner den ikke underp lan tede del m ed den både underplan- 
tede og hegnede del. Det er denne m ulighed, der er benyttet.

B e sk r iv e ls e  og m å lin ger .
A rbejdet i skoven er ud fø rt dels i ju li/a u g u s t 1981, dels i e fte råre t 1982. 
I 1981 gennem førtes en m eget detailleret undersøgelse p å  to m indre 

parceller (A og B på fig. 4 ), og i 1982 en k n ap t så detailleret, supplerende 
undersøgelse af de større parceller As og Bs. Med „A“ er betegnet parceller 
uden undervæ kst af bøg, m ed „B“ parceller m ed undervæ kst, „s“ re fererer 
til „supplerende“ undersøgelser.

Parcel A ligger indenfor den hegnede, men ikke underplantede del, parcel B 
indenfor den hegnede og underplantede del. De er, af hensyn til sammenlignelig
heden, anbragt således, at de grænser tæt op til hinanden. De indeholder begge 
et par mindre lavninger bevokset med birk.

Parcel As omfatter hele resten af det areal, der ikke er underplantet. Da 
hegningen ikke har haft nogen effekt, hvor der ikke var underplantet, er både 
den tidligere hegnede og den ikke hegnede del indbefattet.

Parcel Bs omfatter hele den underplantede og hegnede del, bortset fra den 
allerede i undersøgelsen inddragede parcel B.

Den underplantede, men ikke hegnede del kunne også benyttes, men er —■ 
som nævnt — ikke så egnet som de øvrige dele, idet den med hensyn til under
skovens udvikling er intermediær.

Ved den detaillerede beskrivelse af parcellerne A og B i 1981 blev der 
ud fø rt flg.:
—  Varig (m ed m aling) num m erering  af træ erne, m arkering  af m ålestedet

1,3 m over jo rden  og af re tn ingerne NØ, SØ, SV og NV, således at van- 
risenes an tal kunne fordeles på hovedretningerne N, 0 , S og' V.

— M åling af d iam etrene (m ed om kredsbånd af stål m ed d irek te d iam eter
aflæ sning).

— Tælling af an tallet af vanris fordelt på hovedretningerne N, 0 , S, V 
sam t på  højdesektionerne fra  0 til 1 m, fra  1 til 2 m, fra  2 til 3 m  og 
fra  3 til 4 m  over jo rden. Der blev skelnet m ellem  levende og døde van
ris, og desuden blev de henført til tykkelseklasserne (diam . ved deres 
udspring ved stam m en) 0— 2 m m  (klasse 1), 2— 5 m m  (klasse 2), 5— 10 
m m  (klasse 3) og m ere end 10 m m  (klasse 4). D iam etrene blev ikke 
m ålt på hvert eneste vanris, m en blev skønnet m ed støtte af sideløbende 
prøvem ålinger, så der ikke kunne opstå skævhed i skønnet.
I parcel A (ikke underp lan tet) var der ia lt 50 ege, i parcel B (u n d er

p lan te t) 52, der alle blev m ålt og beskrevet som ovenfor anført. *
Ved den supplerende beskrivelse i 1982, om fattende de større  parceller 

As (ikke underp lan tet) og Bs (u n d erp lan te t), blev beskrivelsen ekstensi-
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Fi g .  4. Skitse over forsøgsarealet. Målestok 1: 4.000.
A og As : Ikke underplantet del.
B og Bs: Underplantet og hegnet del.
C: Underplantet, men ikke hegnet del.

Hegnet følger den stiplede linie.
A og B er de i 1981 undersøgte dele, As og Bs de i 1982 undersøgte. 

Sketch of the research area. Scale 1:4,000.
A and  As: Not underplanted part.
B and Bs: Underplanted and fenced part.
C: Underplanted but not fenced part.

The fence runs along the dash line.

veret, m en dog således, at resu lta te rne  k an  jæ vnføres m ed beskrivelserne 
fra  1981.

Af hensyn til arbejdets overkom m elighed blev således kun  hver fem te 
ræ kke beskrevet. D iam eteren blev m ålt på sam tlige træ er i disse ræ kker, 
m en vanrisene k un  ta lt på de tre  nederste sektioner af overetagens træ er. 
Endvidere blev der k un  ta lt de levende vanris. De blev ikke fordelt på ver
densh jø rnerne og m ed hensyn til d iam eter k un  hen fø rt til k lasserne 0— 2 
m m  (klasse 1) og m ere end 2 m m  (k lasserne 2, 3 og 4).

Disse ekstensiveringer skete på  grundlag  af en foreløbig opgørelse af 
resu lta te rne af m ålingerne fra  1981, der gjorde det m ulig t a t skønne over, 
hvilke iagttagelser der var de vigtigste.

Endvidere blev i 1982 d iam etrene på egene igen m ålt i de allerede i 1981 
beskrevne parceller A og B for at have sam tidige m ålinger i alle parceller.



Ved alle beskrivelser er egene henført til flg. kategorier:

Kategori-
betegnelse
Category
u f Oalis

K arak te ris tik

Characterization

A ntal træ e r  b esk re 
vet m .h .t. v an ris  

N um ber o f  trees de
scribed regarding ep i

corm ic branches

1981 1982 
A ntal A ntal 

N um ber N um ber

A-l Overetage, ikke underplantet
Upper storey, no t underp lan ted

36 59

A-2 Undertrykte træer, ikke underplantet
Suppressed  trees, no t underplanted

14

A Alle træer, ikke underplantet
A ll trees, not underp lan ted

50 59

B-l-u Overetage, underplantet, beskyttet af 
underskov af bøg til alle sider
Upper storey, protected by an understorey o f 
Beech in all d irections

25 35

B-l-(u) Overetage, underplantet, underskov af bøg 
åben til een eller flere sider
Upper storey, underplanted , understorey o f Beech 
incom plete in one or m ore d irections

15 20

B-2-u Undertrykte træer, underplantet, beskyttet 
af underskov af bøg til alle sider
Suppressed  trees, underp lan ted , protected b y  an  
understorey o f Beech in all d irections

8

B-2-(u) Undertrykte træer, underplantet, underskov 
af bøg åben til een eller flere sider
Suppressed  trees, underp lan ted , understorey o f Beech 
incom plete in one or m ore d irections

4

B Alle træer, underplantet
A ll trees, underplanted

52 55

Desuden blev der m ålt hø jder m ed JA L -højdem åler i alle parceller (10 i 
parcel A, 10 i parcel B, 16 i parcel As og 16 i parcel Bs).

Endelig blev der lavet en m åling af underskoven i parcel B og Bs, ikke 
det hele, m en på 5 system atisk  fordelte sm åflader, hver om fattende 3 ræ k 
ker i en længde af 10 m  (p. 106). P å  hver af sm åfladerne blev diam etrene 
m ålt på alle træ er og højden  på 5 træ er.

Man bem æ rker, at der p rim æ rt er inddelt efter, om det er uden eller 
m ed underp lan tn ing  m ed bøg, betegnet m ed hhv. A og B. D erefter er der 
inddelt efte r sociologisk stilling, dvs. overetage eller u ndertryk te  træ er, 
betegnet m ed hhv. 1 og 2. De undertryk te  træ er udgør næ rm est en m ellem 
etage, m edens en egentlig underetage af eg p rak tisk  taget ikke findes. 
Endelig e r der inddelt efter, om træ erne er helt eller delvis omgivet af 
beskyttende bøge-underskov, betegnet m ed -hhv. „u “ eller „ ( u ) “ . „Delvis
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beskyttelse“ skyldes i reglen um iddelbart tilgræ nsende spor eller større 
grøfter, hvorover underp lan tn ingen  endnu ikke h a r slu tte t sig. Der kan 
også være m indre p letter, hvor underp lan tn ingen  af en eller anden grund 
ikke h a r slået an.

R e su lta te rn e .

A r e a l -  o g  t r æ m  å 1 i n g.
A realer og træ m ålingsdata skal kun  om tales i korthed, da det ikke er 

hovedsagen ved den foreliggende undersøgelse.

Arealerne er bestemt ved almindelig liniemåling samt ved måling af række
længder og rækkeafstande. Dette er forholdsvis let, idet rækkerne forløber tværs 
over arealet, parallelt med Tyvekrogsvejen, med en forbavsende præcision. Dog 
skifter rækkeafstanden fra 2,00 m til 1,80 m ved række nr. 43, regnet fra den 
række, der adskiller parcellerne A og B (d.v.s. række nr. 58 regnet fra Tyvekrogs
vejen).

A realernes størrelse l'rem går af nedenstående sam m enstilling, beliggen
heden af figur 4.

Parcel Areal ialt Areal med træmåling
ha ha

A 0,1584 0,1584
B 0,2514 0,2514
As 1,3901 0,2256
Bs 1,4350 0,2505
C 1,3536

A-parcellerne er som nævnt uden underplantning, B-parcellerne med under
plantning. Hvor der er tilføjet „s“, drejer det sig om den supplerende under
søgelse fra 1982. C-parcellen er den underplantede, men ikke hegnede parcel, der 
ikke er nærmere undersøgt.

Desuden er angivet det areal, hvorpå der er foretaget træmåling. På parcel
lerne A og B drejer det sig om hele arealet, på parcellerne As og Bs om hver 
femte række, dog undtaget nogle rækker, hvor nabovirkninger m. v. gjorde sig 
gældende. Dog bemærkes, at arealerne for parcellerne A og B inkluderer de 
nævnte lavninger med birk. De i tabel 1 anførte træmålingsdata refererer til selve 
egearealet, henholdsvis 0,1397 og 0,1652 ha.

R esultaterne af træ m ålingen er sam m enfatte t i tabel 1. Hg er ansat ved 
h jæ lp  af den sem ilogaritm iske funktion  (H e n r ik se n  1950). F orm talle t sva
rende til Dg og Hg gælder to talm assen (Skovbrugstabeller 1979, p. 102).

G rundflade, d iam eter og stam tal svarer nogenlunde til de i C. M. Møllers 
tilvæ kstoversigter (M ølle r  1933) angivne. Det d re je r sig' altså om en hugst
styrke, m an nu  regner for at være „m oderat“ . Sidste gennem hugning blev 
foretaget i 1979. Bevoksningen skal gennem hugges i 1983/84.
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T a b e l  1. Træmålingsdata, eg. 
T a b l e  1. Results of tree measurement, Oak.

Parcel
Plot

M åleår 
Y ear o f  

m easure
m en t

Etage
Slorey

N
stk /h u

G
ins/h a

Dg
cm

Hg
m

F V
m 3/h a

A
ikke underpl.

1981 i
2

257
100

18,77
1,81

30,4
15,2

no t underp lan ted Ialt
Total

357 20,58

B
underpl.
underp lan ted

1981 i
2

242
73

19,66
1,05

32,2
13,6

Ialt
Total

315 20,71

A
ikke underpl.

1982 1
2

257
100

19,45
1,77

31.0
15.0

21,4
19,2

0,62
0,58

258
20

n o t underplanted Ialt
Total

357 21,22 278

B
underpl.
underp lan ted

1982 1
2

242
73

20,48
1,05

32,9
13,6

21,8
17,7

0,62
0,60

277
II

Ialt
Total

315 21,53 288

As
ikke underpl. 
not underplanted

1982 1
2

261
328

16,44
2,74

28.3
10.3

20,6
15,4

0,61
0,62

207
26

Ialt
Total

589 19,18 233

Bs
underpl.
underplanted

1982 1
2

220
96

16,92
1,22

31,3
12,7

21,2
15,4

0,62
0,62

222
12

Ialt
Total

316 18,14 234

Mellem parcellerne A og B og mellem As og Bs er der en nøje indbyrdes 
lighed, hvorimod A og B taget under eet har lidt større højde og grundflade end 
As og Bs. Medregnes birkearealet i parcellerne A og B, er bevoksningstætheden 
iøvrigt omtrent den samme som for det rene egeareal (i 1982 var grundfladen for 
totalarealet henholdsvis 21,59 og 21,56 m2/ha, mod 21,22 og 21,53 for det rene 
egeareal, vedmassen 279 og 282 mod 278 og 282 m3/lia).

Iøvrigt bem æ rker m an, at 2. etage af eg, der som næ vnt næ rm est er en 
mellemetage, forekom m er m est i parcellerne uden underp lan tn ing . Det 
skyldes, at m ange af de m indre ege er blevet udko n k u rrere t af de opvok
sende bøge i de underp lan tede parceller.

I underskoven af bøg er der som næ vnt m ålt fem m indre flader. Meto
dikken er i p rincippet den sam m e som for egen. F orm talle t er ansat ved 
h jæ lp  af H enriksens form talstabel for bøg (1952 p. 185).

Det forstlige Forsøgsvæ sen. XXXIX. H. 1. 0. septem ber 1983.
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T a b e l  2. Måling af underskov af bøg. Efterår 1982. 
T a b l e  2. Measurement of understorey of Beech. Autumn 1982.

F lade
Plot

N
stk /h a

Dg
cm

Hg
m

G
m 2/h a

F V
m 3/h a

1 3.519 3,5 6 ,6 3,47 0,85 19,5
9 5.370 2,7 6 ,0 3,08 0,87 16,1
3 3.500 3,4 6,5 3,11 0,85 17,2
4 5.667 4,2 7,0 7,77 0,84 45,7
5 3.167 3,8 6 ,8 3,53 0,84 20,2

Gns.
Average

4.245 3,5 6,6 4,19 0 ,8 6 23,7

R esultaterne frem går af tabel 2. H øjden ligger m ellem  6 og 7 m, hvoraf 
kronelaget udgør ca. halvdelen. Det er således de nederste 3 m  af egenes 
stam m er, der h a r den fulde beskygning. K ronetaget er nogenlunde sluttet, 
undtagen ved brede spor og grøfter.

I virkeligheden har bøgenes højdevækst været ganske god, når man ser bort 
fra den lange stagnationsperiode. Som nævnt blev bøgene plantet omkring 1953, 
men i 1962 var højden ikke mere end 0,1—0,3 m, i september 1966 — fire år efter 
hegnets etablering — 0,61 m. Sidstnævnte højdeangivelse er baseret på måling af 
alle planter —■ ialt 388 — i de rækker, der svarer til de nuværende nr. 3, 23, 52 
og 92 regnet fra række nr. 0, der adskiller parcellerne A og B.

T a b e l  3. Vanrisenes fordeling på trækategorier og på sektioner. Undersøgelse
1981.

T a b l e  3. Frequency of epicormic branches on trees of different categories (p. 
103) and on height sections (1st section unitl 1 meter above ground, 2nd section  

from 1 until 2 meters above ground, and so on). Investigation 1981.

Sekt.
Sec
tion

V anris 
Epic, 
b ran
ches*)

A ntal v an ris  p r. træ  fo rd e lt på  træ kategorier 
Epic, branches fo r  d iffe ren t tree categories.

N um ber per tree 
A -l A-2 B -l-u  B -l-(u )  B-2-u B-2-(u)

R ela tiv t a n ta l v a n r is  fo rd e lt på  træ -kategorier 
Epic, branches fo r  d iffe re n t tree categories.

R ela tive ly  (A - l — 100)
A-l A-2 B -l-u  B -l-(u )  B-2-u B-2-(u)

1 lev. 1,0 1,8 0 ,0 0,0 0,0 1,5 100 184 0 0 0 154
døde 1,9 4,5 0,0 4,1 0,2 7,0 100 235 2 216 13 365

2 lev. 4,9 9,8 0,3 3,0 0,5 7,0 100 203 6 62 10 144
døde 13,4 26,4 6,4 32,8 7,5 62,0 100 196 48 244 56 461

3 lev. 8,4 15,1 1 ,2 7,5 1,9 22,5 100 179 15 89 22 267
døde 24,7 39,4 10,6 37,6 18,1 74,2 100 160 43 152 73 301

4 lev. 7,6 18,8 3,2 8,8 6,7 25,8 100 246 42 116 88 337
døde 20,7 39,0 10,2 23,8 15,8 52,8 100 189 49 115 76 256

Talt lev. 21,9 45,5 4,7 19,3 9,1 56,8 1 0 0 208 22 88 42 259
døde 60,7 109,3 27,2 98,3 41,6 196,0 100 180 45 162 69 323

*) lev. =  alive  døde =  dead
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T a b e l  4. Fordeling af levende vanris på træ-kategorier. Supplerende under
søgelse, 1982.

T a b l e  4. Frequency of alive epicorm ic branches on trees of different'categories  
(p. 103) and on height sections (as in table 3). Investigation 1982.

Sekt. Antal v a n r is  p r. træ  fo rd e lt R e la tiv t an ta l v an ris  p r. træ  fo r-
p å  træ -kategorier delt på  træ -kategorier

Sec- Epic, branches fo r  d iffe re n t tree E p ic . branches fo r  d iffe re n t tree
tion categories. N um ber per tree categories. R ela tive ly  (A - i =  100)

A-1 B -l-u B -l-(u ) A-1 B -l-u B -l-(u )

1 0,6 0,0 0,3 100 0 42
2 4,1 0,0 2,0 100 i 48
3 7,1 0,1 4,8 100 i 68

Ialt 11,8 0,1 7,1 100 i 60

U n d e rp la n tn in g e n s  b e ty d n in g  f o r  va n r isd a n n e lse n .
R esultaterne frem går af tabellerne 3— 8, som er baseret på  a tten  m eget 

detaillerede tabeller, der kan  lånes ved henvendelse til Landbohøjskolens 
Skovbrugsinstitut.

Tabel 3 og 4 viser vanrisenes gennem snitlige an ta l —  både de levende 
og de døde —  på hver sektion og hver af træ kategorierne. F o ruden  de 
absolutte tal for antal vanris er angivet de relative tal, hvor antallene for 
g ruppe A-1 (træ er tilhørende overetagen i den „ikke underp lan tede“ del) 
er anvendt som m ålestok, d.v.s. sa t lig m ed 100. Tabel 3 refererer til u n d er
søgelserne f ra  1981 (pel. A og B) og tabel 4 til undersøgelserne fra  1982 
(pel. As og Bs).

Hovedinteressen knytter sig til sammenligning af grupperne A-1 og B-l-u, 
dvs. træer tilhørende overetagen i den „ikke underplantede“, hhv. den „under
plantede“ del, for så vidt som undersøgelsen af underplantningens effekt var det 
primære mål. Endvidere har gruppen B-l-(u) nogen praktisk interesse, idet under
skoven kun sjældent vil være helt komplet, da man almindeligvis ikke kan undgå, 
at nogle træer vil komme til at stå i umiddelbar nærhed af større grøfter, spor 
og veje.

Vanrisdannelsens hyppighed på undertrykte, eventuelt stærkt opklemte, træer 
har ikke nogen umiddelbar interesse, for så vidt som de kun i ringe grad er 
„værdiproducenter“. Tallene kan derimod sige noget af principiel interesse om 
vanrisdannelsens natur. Det drejer sig i den „ikke underplantede“ del om grup
pen A-2 og i den „underplantede“ del om grupperne B-2-u og B-2-(u).

Tabel 5 indeholder oplysninger om vanrisenes orientering mod verdens
h jørnerne.

T abellerne 6 og 7 giver data for vanrisenes fordeling på dim ension, både 
de levende og de døde, fordelt på  sektioner og på træ kategorier. Tallene 
angiver, hvor stor en procentisk  andel af vanrisene, der h a r en d iam eter 
på m ere end 2 mm ved udspringet fra  stam m en.
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T a b e l  5. Vanrisenes retningsorientering.
T a b l e  5. Orientation of epicormic branches tow ards points of the compass.

R etning Levende v a n r is  fo rd e lt p å  træ -katego rier
D irection N um ber o f  living  epic, branches on trees o f  d ifferent'C ategories

A -l A-2 B -l-u  B -l-(u )  B-2-u B-2-(u)
abs. re l. abs. re l. ab s . re l. ab s . re l. abs. re l. aba. re l.

' N 143 100 112 100 24 100 48 100 15 100 59 100
0 196 137 171 153 31 129 73 152 21 UO 51 86
S 271 190 173 154 30 125 104 217 19 127 75 127
V 178 i n 181 162 33 137 65 135 18 120 42 71

Døde v a n r is  fo rdelt på  træ -kategorier
N um ber o f  dead epic, branches on trees o f d iffe ren t categories

N 512 100 344 100 147 100 239 100 80 100 124 100
0 548 10 7 434 126 143 97 418 175 95 119 188 152
S 583 1 U 399 116 269 183 507 212 88 n o 298 240
V 541 106 353 103 122 S3 310 130 70 88 174 140

Hvad angår levende versus døde vanris, har de levende uden tvivl den største 
interesse, fordi de stærkest afspejler den aktuelle situation: Underskovens virk
ning. Antallet af døde vanris er i højere grad end antallet af levende påvirket af 
fortiden. De må for en større dels vedkommende være dannede, medens under
skoven var lavere og måske slét ikke havde nogen effekt, men er senere blevet så 
stærkt overskyggede, at de er døde. Nogen praktisk interesse har deres antal dog, 
idet også døde vanris afsætter spor i veddet.

T a b e l  6. Vanrisenes diameter. Undersøgelse 1981. 
T a b l e  6. Diameter of epicorm ic branches. Investigation 1981.

Sekt.
Section

V anris 
Epic, 
bran - 
ches*)

Procen tdel af v an ris  m ed diam . over 2 m m  fo rd e lt p å  træ -kategorier 
Proceniage o f  epic, branches w ith  a d iam eter o f  m ore than  

2 m m  fo r  d iffe re n t tree categories 
A -l A-2 B -l-u  B -l-(u )  B-2-u B-2-(u)

1 lev. 77 56 (67)
døde 41 41 (100) 24 (100) 36

2 lev. 79 65 (43) 56 (0) 50
døde 34 27 39 18 48 15

3 lev. 84 72 71 67 7 47
døde 29 23 46 22 50 13

4 lev. 91 82 74 80 54 73
døde 34 30 47 29 48 10

Ialt lev. 85 74 71 71 41 60
Total døde 32 27 45 23 49 14

*) lev. =  alive  døde  =  dead
Tal i parentes er baseret på mindre end 10 vanris.
Figures in brackets are based upon less than 10 epicormic branches.
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T a b e l  7. Diameter far levende vanris. Supplerende undersøgelse, 1982. 
T a b l e  7. Diameter of living epicorm ic branches. Investigation 1982.

Sekt. Procentdel a f  v an ris  m ed diam eter over 2 m m  fo rd e lt på
træ -kategorier

Section Procentage o f epic, branches w ith  a d iam eter o f  m ore than
2 m m  fo r  d iffe re n t tree categories 

A-l B -l-u  B -l-(u )

1 17 _ (60)
2 50 (0) 55
3 53 (50) 65

Ialt 50 (33) 62
T al i paren tes er basere t p å  m in d re  end 10 v an ris.
Figures in brackets are based upon less than 10 epicorm ic branches.

Tabel 8 om handler vanrisenes hyppighedsfordeling på enkelttræ er i 
bevoksningen.

T a b e l  8. Vanrisenes hyppighedsfordeling på enkelttræer.
T a b l e  8. The distribution of epicorm ic branches on the individual trees in

the stand.

Kate-
gori
Cate
gory

V an
r is

Epic.
bran
ches*)

1.— 4. sekt. 1981

2. Range % 
kvar- uden 

t i l  van ris

l -

2,
k v a r 

til

-3. sekt. 1981

Range % 
uden 

v an ris

l .-

2.
k v a r 

til

-3. sekt. 

Range

1982

%
uden
v an ris

**) 1 2 3 1 2 3 1 2 3

A-l
lev.
Iev.+
døde

15,8
38,5

0—71
0—499

8,3
5,6

9,5 0—53 16,7 4,0 0—73 18,6

B-l-u
lev.
lev.+
døde

4,7
19,2

0—13
0—96

20,0
4,0

1,1 0—5 40,0 0,3 0—2 94,3

*) lev. =  alive  døde =  dead
**) 1 2nd quartile  2 Range 3 pet. w ithou t epicorm ic branches
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De vigtigste re su lta te r frem går af tabellerne 3 og 4, der —  yderligere 
sam m enfatte t —  viser nedenstående hovedtræ k hvad angår levende v a n r is :

Sektion

Secfion

Absolut 
an ta l 

van ris  
N um ber of 
epicorm ic  
branches

R elativ t an ta l v a n r is  
R elative n u m b er o f epicorm ic branches

Uden 
under- 
p lan t
ning 

N ot under- 
planted

A-1

stk . p r. træ  
n u m b er per tree

Uden 
u n d er- 
p la n t
n ing  

N ot under- 
plan ted  
A-1 

% 
pct.

Med
under-
p la n t
ning

Under-
planted
B -l-U

og
B-l-(u)
% af A-1 

pct. o f A-1

Med
under-
p la n t
n ing

Under-
planted
B-l-u

% af A-1 
pct. o f  A-1

1 0,7 100 7,1 0,0
2 4,4 100 22,2 3,0
3 7,6 100 33,6 7,2

Ialt 12,7 100 28,1 5,4
Total

I kategori A-1 er der ialt 95 træer, i kategorierne B-l-u og B-l-(u) tilsammen 
95 træer og i kategori B-l-u 60 træer.

Det frem går, at for sam tlige træ er i overetagen i den underp lan tede del
er vanrisenes an ta l reduceret til ru n d t regnet 1 /4  af antallet, hvor der ikke 
er underp lan tet, og til ca. 1/20 for de træ er, der til alle sider er omgivet af 
underskov.

I absolutte tal svarer det til, a t der på de tre  nederste sektioner findes 
12,7 vanris pr. træ , hvor der ikke er underp lan tet, m en k u n  3,6 pr. træ  i 
overetagen i de underp lan tede parceller og k un  0,7 pr. træ , n å r dette til 
alle sider er omgivet af underskov. ;

Tabellerne 3 og 4 viser iøvrigt, at antallet af levende vanris er stærkest redu
ceret, hvor der er en til alle sider dækkende underskov, samt på de nedre sek
tioner, der gennem længst tid har været beskygget af underskoven. Endvidere 
ser det ud til, at der ved undersøgelsen i 1982 er fundet den stærkeste reduktion 
af antallet af vanris. Medmindre det skyldes tilfældigheder, er forklaringen sand
synligvis, at underskoven i disse år — efter en lang stagnationsperiode — ud
vikler sig hurtigt, både hvad angår højde og slutningsgrad.

Endvidere bemærker man, at også hvor der ikke er foretaget underplantning 
(kategori A-1), er antallet af levende vanris lidt lavere i 1982 end i 1981, hen
holdsvis 11,8 og 14,2 på de nederste tre sektioner. Dette skyldes sandsynligvis den 
stærkere udvikling af mellemetagen i de bevoksningsdele, der blev undersøgt i
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1982, idet en mellemetage af eg formentlig må udøve noget af den samme skygge- 
virkning som en bøge-underetage.

Noget kan muligvis også tilskrives den senere tælling i 1982 (efterår) end i 
1981 (sommer), idet nogle af vanrisene formentlig dør i løbet af vækstperioden.

Trods disse mindre niveauforskelle er det — af hensyn til overskueligheden 
■— forsvarligt at sammenfatte undersøgelserne fra 1981 og 1982.

Hvad angår an tallet af døde vanris på  træ er i overetagen kan  der (tabel 
3) også konstateres en væsentlig reduktion , hvor der er foretaget under
plantning. Men da de delvis afspejler fortiden, er reduktionen  naturligvis 
ikke så sto r som for de levende vanris. H ertil kom m er im id lertid  det um id
delbart overraskende forhold, som vi skal kom m e tilbage til, a t på  de træ er, 
der k u n  delvis er beskyttede af underskov, er an tallet af døde vanris ikke 
form indsket, m en stæ rk t forøget.

P å  de un d ertry k te  træ er er an tallet af vanris langt større  end på træ er 
i overetagen. Gennem gående er der tale om noget i re tn ing  af en fordobling. 
Det frem går tydeligt ved sam m enligning af kategori A-2 m ed A -l, B-2-u 
m ed B -l-u  og B -2-(u) m ed B -l-(u ) . Fæ nom enet, der er velkendt (F abr ic iu s  
1932, K r a j ic e k  1932, S m i th  1965), viser, a t vanrisdannelse ikke alene skyl
des en lyseffekt, m en også årsager, der h a r  forbindelse m ed den sociologiske 
stilling i træ sam fundet, jfr . den p. 96 næ vnte skelnen mellem  lys-vanris og 
skygge-vanris.

Også h er viser bøgeunderskovens skyggeeffekt sig dog ved en væsentlig 
reduk tion  af an ta lle t af vanris, såfrem t træ erne er helt omgivet af u nder
skov (B-2-u sam m enlignet m ed A-2). Hvis der derim od er tale om u n d er
tryk te  træ er, der k u n  er delvis beskyggede af underskov  (kategori B -2 -(u )), 
er an talle t af levende vanris i hvert fald  ikke nedsat, og an tallet af døde 
vanris s tæ rk t forøget i sam m enligning m ed u n d ertry k te  træ er, hvor der 
ikke e r nogen underp lan tn ing  (kategori A-2). D enne iagttagelse er egentlig 
en parallel til den ovennævnte konsta tering  af, a t på de træ er i overetagen, 
der k un  er delvis beskyttede af underskoven, var ganske vist an ta lle t af 
levende vanris reduceret, m en an tallet af døde vanris s tæ rk t forøget sam 
m enlignet m ed træ er i de ikke underp lan tede bevoksningsdele.

Forholdet er sandsynligvis, at alle egene i den underplantede parcel — d.v.s. 
alle B-kategorier — er udsat for to modsat rettede effekter m.h.t. vanrisdannelse: 
Skyggeeffekten, der nedsætter antallet af vanris, og trængselseffekten, der forøger 
antallet. For træer i overetagen er beskygningseffekten — forudsat en nogenlunde 
velsluttet underskov — helt dominerende. For de undertrykte ege er der også en 
vis beskygningseffékt, men trængselseffekten er stærkest, hvis underskoven er 
ukomplet (kategori B-2-(u)).

Hvis den ovenfor anførte tolkning af beskygningseffekten er rigtig, kan 
m an m ed henblik  på skovbrugets p rak tik  drage den konklusion, a t u n d e r
skov kan  have en stæ rk  effekt med hensyn til reduktion  af an tallet af van 
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ris, m en for at opnå den fulde effekt er det vigtigt, a t den s lu tte r ensarte t 
om egene, uden stø rre  brud  i kronetaget.

V a n r i s e n e s  h y p p i g h e d  i f o r s k e l l i g e  h ø j d e r  
o v e r  j o r d e n .

Som et helt generelt træ k  bem æ rker m an, a t vanrisenes an tal stiger 
m ed stigende højde over jorden, i hvert fald til og m ed 4. sektion. Det gæl
der for såvel overetagens som underetagens træ er og både for levende og 
for døde vanris.

At det gælder de underp lan tede bevoksningsdele er let forståeligt, m en 
a t det også gælder de bevoksningsdele, der ikke er underp lan tet, kan  m an 
ikke uden videre slu tte  sig til. Forholdet er im id lertid  velkendt (F abr ic iu s  
1932, S m ith  1965, S p ie c k e r  1980).

V a n r i s e n e s  r e t n i n g s o  r i e n t e  r i n g .
Det fremgår af tabel 5, at vanrishyppiglieden er retningsorienteret efter ver

denshjørnerne. For alle trækategorier samt både for levende og for døde vanris, 
gælder det, at hyppigheden er større mod syd end mod nord. Mod øst og mod 
vest er den gennemsnitlige hyppighed intermediær og iøvrigt omtrent lige stor.

Sagen er vel ikke af større vigtighed, men er. et vidnesbyrd om lysets betyd
ning for udvikling af vanris.

Forholdet er iøvrigt ikke helt ukendt (Krajicek  1959), men kan dog ikke 
altid konstateres ( W ard  1966).

V a n  r i s e n e s  d i a m e t e r .
Nogle hovedtræ k vedrørende vanrisenes d iam eter frem går af tabellerne

6 og 7, der re fere rer til undersøgelserne i hhv. 1981 og 1982. Tabellerne 
viser, hvor stor en procentisk  andel der findes i d iam eterklasserne større 
end 2 m m . Tal, der er baseret på  m indre end 10 vanris, er sa t i parentes.

Som helhed viser tabellerne nogenlunde overensstem m ende, at diam e
trene for de levende vanris stiger m ed stigende højdesektion. F o r de døde 
vanris gæ lder dette næppe.

E ndvidere er det et gennem gående træ k, at de døde vanris er m indre 
end de levende. Det kan  dels skyldes, a t de dør på  et re la tiv t tidligt tid s
punk t, dels at deres d iam eter m indskes ved udtørringen .

U nderplantningens v irkning på vanrisenes størrelse er ikke entydig. 
Gennem gående er vanrisene vel næ rm est lidt m indre i de underp lan tede 
bevoksningsdele end i de ikke underplantede.

V a n r i s e n e s  h y p p i g h e d s f o r  d e l i n g  p å  e n k e l t t r æ e r  
i b e v o k s n i n g e n .

K endskab til vanrisenes fordeling på træ erne i en bevoksning h a r både 
teoretisk  og p rak tisk  interesse. Den teoretiske in teresse ligger i, a t forde
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lingstypen k an  være afgørende for, om — og hvordan —  eventuelle fo r
skelle lader sig vurdere efter den m atem atiske sta tis tik s m etoder. Den 
p rak tiske  interesse i a t kende ikke alene gennem snittet, m en også forde
lingstypen er indlysende, idet dyrkningen navnlig er re tte t mod det an tal 
af træ er, der er uden —  eller med ku n  ganske få —  vanris.

V anrisenes hyppighedsfordeling viser sig at være af en m eget usæ d
vanlig type, hverken en „norm alfordeling“ eller anden form  for sym m e
trisk  fordeling. I reglen forekom m er der nogle få, m eget store væ rdier, d.v.s. 
enkelte træ er m ed et sto rt antal vanris, m edens fordelingen nedad ifølge 
sagens n a tu r er begrænset af væ rdien nul. Det er snarere en form  for 
„gam m a-fordeling“ (H oe l  1971 p. 86— 91), m en heller ikke denne stem m er 
helt m ed den virkelige fordeling, idet der ofte kan  konstateres en m ere eller 
m indre udpræ get to-toppet fordeling, som ligger langt fra  —  og heller ikke 
lader sig transfo rm ere til —  en norm alfordeling. Derm ed udelukkes anven
delse a f de alm indelige statistiske „tests“ , fø rst og frem m est „t-test“ .

Fordelingernes irregularitet skyldes sandsynligvis, at der egentlig er tale om 
forskellige vanris-fænomener — både hvad angår oprindelse og udviklingsbetin
gelser (p. 95—96) — som man dog opfatter og beskriver under eet, fordi de er 
vanskelige at adskille.

Med henblik  på de p rak tiske  problem stillinger lader disse ejendom 
melige fordelinger sig bedst k arak terisere  ved „kvartile r“ , d.v.s. de v æ r
dier, der afgræ nser fjerdedele af hyppighederne, sam t ved spredningsfeltet 
(„R ange“ ). I tabel 8 er for kategorierne A -l (overetage, ingen u n d er
p lan tn ing) og B -l-u  (overetage, vel beskyttende underp lan tn ing) angivet
2. kvartil og spredningsfeltet („R ange“ ). 2. kv artil er den værdi, hvorunder 
halvdelen af m ateria le t befinder sig. I tilfæ lde af en sym m etrisk  fordeling 
ville den være identisk  m ed gennem snittet og ligge m idt i spredningsfeltet 
(„R ange“ ), som er angivet ved den største og den m indste værdi.

U nderskovseffekten er tydelig, både n å r m an  ser på  2. kvartil og på 
„Range“ . I den bevoksningsdel, der ikke er underp lan tet, h a r  den halvdel 
af træ erne, der h a r det laveste an ta l vanris, ind til 15,8 levende v an ris  på
1.— 4. sektion, 38,5 vanris inklusive de døde. F o r den underp lan tede bevoks
ningsdel er de tilsvarende an tal 4,7 og 19,2. T ilsvarende forskelle frem går 
af ta llene for 1.— 3. sektion både i 1981 og i 1982.

Også den procentiske andel af de træ er, som var uden vanris, er anført. 
Speciel interesse h a r de træ er, der på 1.—4. sektion hverken havde levende 
eller døde vanris. R undt regnet ser det ud til a t d reje sig om ca. 5 % af 
træ erne, hvor der ikke er underp lan tn ing . D ette er så lavt et antal, a t det 
langt fra  er tilstræ kkelig t til at basere skovdriften på.

At der findes enkelttræer, der ikke er tilbøjelige til at danne vanris, selv om 
de ydre omstændigheder måtte tale for det, er velkendt (se f. eks. Båsgen  1927 
p. 76, Fabricius 1932, W ard  1966). Derimod synes der ikke at foreligge meget om,
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hvor stor en procentdel af træerne, det kan dreje sig om. I forbindelse med en 
undersøgelse af rødegens reaktion på lysningshugst angav Carvell (1969) det til 
7,6 %.

K o r r e l a t i o n e n  m e l l e m  a n t a l l e t  a f  l e v e n d e  o g  
a n t a l l e t  a f  d ø d e  v a n r i s .

Det er et for praksis væ sentligt spørgsm ål, om det altid er de sam m e 
træ er, der f ra  tid til anden danner vanris, eller om del snart gælder et træ , 
sn art et andet. Form entlig  lader spørgsm ålet sig kun  besvare ved langtidig 
iagttagelse. D ette er en af årsagerne til, at træ erne blev m arkere t varigt.

At der e r nogle få træ er —  ru n d t regnet 5 % —  der hverken h a r døde 
eller levende vanris, ta ler m eget for, a t de heller ikke i frem tiden vil danne 
vanris. Mere generelt kan  m an få et begreb om forholdet ved at undersøge 
korrelationen  mellem antallet af levende og an tallet af døde vanris. Hvis 
der viser sig at være enten en m eget snæver eller slet ingen korrelation, 
ville spørgsm ålet være tilstræ kkelig t belyst. Men ingen af delene er tilfældet. 
Nedenstående er an fø rt korrelationskoefficienten (r)  for de forskellige 
træ kategorier, jfr . undersøgelsen i 1981.

Kategori Antal træ er r
A-l 36 0,45
A-2 14 0,23
B -l-u 25 0,49
B -l-(u ) 15 0,78
B-2-U 8 0,68
B -2-(u) 4 0,29

F or alle træ kategorier er der en positiv korrelationskoefficient, der vel 
ru n d t regnet ligger om kring 0,5.

Yderligere tolkning af korrelationskoefficienten skal man næppe prøve. 
Ganske vist viser materialet en nogenlunde lineær regression mellem antallet af 
levende og antallet af døde vanris, men idet der — som nævnt — er tale om 
hyppighedsfordelinger, der afviger stærkt fra normalfordeling, har korrelations
koefficienten kun en meget begrænset udsagnskraft.

S a m m e n f a tn in g  og k o n k lu s io n .
I det foregående er ret nøje beskrevet vanrisforekom sten i en for D an

m ark  typisk  egebevoksning. A lderen er ca. 75 år, boniteten mellem  1 og 2, 
hugststy rken  om tren t svarende til den i de bonitetsvise tilvæ kstoversigter 
(Møller. 1933) angivne. Stam m eform en er ganske god, m en ikke ju s t af 
topkvalitet.

Det forhold, som gør bevoksningen sæ rligt egnet til undersøgelse af
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underskovens betydning for udvikling af vanris, er den om kring 1953 fore
tagne underp lan tn ing  m ed bøg sam t i 1962 hegning af en del af denne. 
Herved frem kom  en usædvanlig god sam m enligningsm ulighed: Den u n d er
plantede og hegnede del, hvor bøgene i 1982 havde en højde på ca. 7 m , og 
den ikke underp lan tede del, hvor der heller ikke indfand t sig nogen na tu rlig  
undervæ kst. Dette skyldes sandsynligvis både en ret tæ t råv ild tbestand  og 
en fortid  som stu tte rivang  m ed påfølgende dyrkning  af rødgran.

Med hensyn til den dyrkningsmæssige situation havde det nok været ønske
ligt, om underskoven liavde været længere fremme i sin udvikling på dette sta
dium i bevoksningens liv. Tidspunktet for underplantning var i og for sig vel
valgt, men burde straks have været fulgt op med hegning. I så fald havde bøgene 
måske været 5 m højere, d.v.s. ca. halvt så høje som egene.

Som hovedresu lta t af sam m enligningen (p. 110, tabel 3 og 4) viste det 
sig, a t underskoven fungerer som et særdeles effektivt m iddel m od udv ik
ling af vanris. P å  de nederste 3 m af stam m en —  den del hvor der m å fo r
modes ind til nu  at være opnået den fulde effekt af underskovens beskyg- 
ning —  er an ta lle t af levende vanris reduceret til ca. 1/20 af an ta lle t på 
de træ er, hvor der ikke er foretaget underp lan tn ing . D ette fo rudsæ tter 
dog, a t der er en til alle sider nogenlunde kom plet omgivende underskov.

Denne kom plethed af underskoven synes væsentlig, idet det er sand- 
synliggjort, a t underskoven h a r en dobbeltvirkning: E n beskygningsvirk- 
ning, der næ sten kan  h ind re  vanrisdannelse, og en „træ ngselseffekt“ , der 
kan  stim ulere vanrisdannelsen . Denne stim ulans synes at k u n n e  bevirke en 
forøget vanrisdannelse, hvis underskoven ikke beskytter egestam m en til 
alle sider.

Det er endvidere påvist (p. 113, tabel 8), at ku n  et ringe an tal træ er — 
ca. 5 % —  m angler tendens til vanrisdannelse.

Undersøgelsen siger ikke ineget om, hvor fast vanrisdannelsen gennem 
tiden —  fra  år til å r —  er kny tte t til de sam m e træ er. Spørgsm ålet er 
væsentligt, m en kan  form entlig  k un  belyses ved langtidige iagttagelser. 
Beregnede væ rdier af korrelationen  m ellem  an tallet af døde og an ta lle t af 
levende vanris (p. 114) giver dog en ind ikation  i retning af en delvis b u n 
dethed til det enkelte træ .

Endelig frem går det, a t vanrisenes hyppighed varierer m ed verdens
h jø rnerne  (p. 112, tabel 5) —  form entlig  på grund af lyseffekten —  sam t 
at vanrishyppigheden også afhæ nger af træ ets sociologiske stilling (tabel 3). 
H yppigheden er m eget større  i m ellem etagen end i overetagen.

Vanrisliyppighedens ejendommelige fordeling (p. 113, tabel 8) — slet ikke en 
„normalfordeling“ — bevirker, at en egentlig matematisk-statistisk vurdering af 
iagttagelsernes sikkerhed næppe er mulig. Iøvrigt er dette ikke af større betyd
ning, dels fordi udslagene er evidente, dels fordi to af hinanden uafhængige iagt- 
tagelsesserier giver i princippet det samme resultat.
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Den usædvanlige hyppighedsfordeling bevirker endvidere, at kvartilerne 
(tabel 8) nok har større interesse for den dyrkningsmæssige praksis end gen
nemsnittene.

Det bør nævnes, at der også er andre m idler end underp lan tn ing  til at 
undgå udvikling af vanris, først og frem m est afskæring, hvilket im idlertid  
ikke er ideelt, idet også afskårne vanris efterlader —  om end kun  m indre
—  m æ rker i veddet, sam t kan give anledning til dannelse af ny vanris fra  
adventivknopper.

E t andet m iddel består i fjernelse af træ er m ed tendens til vanrisdan
nelse. Det bør m an naturligvis under alle om stæ ndigheder bestræ be sig på, 
m en —  som næ vnt —  er m idlet ikke tilstræ kkelig t. A ntallet af træ er uden 
tendens til vanrisdannelse vil i reglen være alt for lavt til at danne grundlag 
for skovdyrkningen.

Muligvis ligger del- også i valg af hugststyrke et middel til påvirkning af 
vanrishyppigheden. Fabricius (1932 p. 766) berører spørgsmålet indirekte på 
grundlag af iagttagelsen af, at der ved fristilling dannes færre vanris hos træer 
med veludviklet krone end hos træer med dårligt udviklet krone. Denne iagttagelse 
dækker dog ikke helt hugststyrkeproblemet, idet man gennem hugststyrken på
virker ikke alene kroneudviklingen, men f. eks. også lystilgangen til stammerne. 
W ard  (1966) fandt — for Quercus alba L. og Q. velutina Lam. — at vanrisdan- 
nelsen steg stærkt med aftagende bestandstæthed ( “stand density”). Undersøgel
sen liar dog mere med enkeltindgrebets styrke end med kontinuerligt gennemførte 
hugstgrader at gøre.

Endelig bør det vel nævnes, at hele vanris-problem et m indskes ved 
dyrkning  af vintereg, idet denne har m indre tilbøjelighed til dannelse af 
vanris end stilkeg (P e rr in  1954 bd. II p. 90, R o u sse l  1976 p. 2). At der kan 
være k n y tte t andre ulem per til dyrkning  af vintereg (frostrevner) er vel
kendt.

Når alt kom m er til alt, er det naturligvis et økonom isk spørgsm ål, hvor 
m eget det kan  betale sig at sæ tte ind på  at undgå vanris. De aktuelle sor- 
teringsreg ler og p risafta ler giver visse ho ldepunkter for skønnet herover, 
idet de viser, at endog kun  få vanris kan  bevirke en væsentlig p risnedsæ t
telse. Sorteringsreglerne lider dog af den mangel, a t de e r affa tte t i vage 
vendinger („m indre  van ris“ etc.). H ertil kom m er, at det ikke er et spørgs
m ål om, hvad nutidens aftagere m ener, m en om hvad aftagerne m ener 
adskillige å rtie r frem  i tiden.

N år ta len  er specielt om underp lan tn ing , m å m an også huske på, at 
dennes væ rdi ikke k an  betragtes isoleret, endsige som et m iddel alene til 
a t im ødegå vanrisdannelse. Underskov m å vurderes som en del af den 
dyrkningsm æ ssige helhed, navnlig som et elem ent, der fø rst og frem m est 
skaber m ulighed for fleksibilitet i skovbehandlingen. I nogle tilfæ lde vil 
underp lan tn ing  ganske vist blive betragtet re t isoleret som et m iddel til at 
opnå en supplerende underskovsproduktion, m en i andre tilfæ lde vil den
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gennem  underp lan tn ingen  skabte underskov m ed tiden blive stæ rkere in te
greret i egeskoven som en m ere betydende —  både producerende og beskyt
tende —  indblanding. M åske vil den i en fje rn  frem tid  kunne udgøre næ ste 
skovgeneration.

Men uanset hvilken m ere eller m indre frem træ dende rolle, der ined 
tiden vil blive tildelt den oprindelige underskov, betyder dens tilstede
værelse, at m an  i den periode, hvor egeskoven udform es, er re la tiv t fr it 
stillet m ed hensyn  til både hugststy rke  og selektion til gunst for egebestan
dens kvalitetsm æssige elite. Del- sker m.a.o. en frigørelse fra  faste behand- 
lingsm ønstre, talm æ ssigt kendetegnet ved nogle på forhånd fastsa tte  væ r
dier for stam tal, g rundflade m. v. pr. arealenhed.

I det foreliggende tilfæ lde i S tenholt Vang, hvor der er en betydelig 
individuel kvalitetspredning, vil del —  langtidigt —  være nærliggende at 
p rak tisere  en kom bineret ege-bøge-dyrkning i den underp lan tede bevoks- 
ningsdel. Den behandlingsfrihed, underskovens eksistens betinger, m ulig
gør selektion af den kvalitetsm æ ssige elite af egetræ er m ed henblik  på 
langtidig overholdelse som indblanding i den bøgeskov, underskoven kan  
udvikle sig til. Det behov for regelm æssig fordeling af hovedtræ er, som 
„ren  egedyrkning“ indebæ rer, vil da  i det væsentlige falde bort. Spørgs
m ålet om hugststy rke  vil stadig eksistere, dog ikke k n y tte t alene til egene, 
m en til bevoksningen betrag tet som en helhed.

I denne dyrkningsm æ ssige helhed, som vel m est indgående —  m en m ed 
hovedvægten på  m asseproduktionen —  er behandlet af W ie d e m a n n  (1942), 
indgår forskellige delproblem er, hvoraf vanrisdannelsen  er behandlet her.

SUMMARY
The development of epicormic branches is described in a 75-year-old stand 

of Oak (Quercus robur L.). This stand (tabte 1) provides a very good possibility 
to study the influence of an understorey of Beech (Fagus sylvatica L.) upon the 
frequency of epicormic branches. The site class of the Oak is between 1 and 2 
(Møller 1933) and the grade of thinning nearly the same as indicated in the 
Danish yield tables (Møller 1933). The stem form is quite good, but not excep
tional.

About the year 1953 approximately half of the area was underplanted with 
Beech (fig. 1 and 2) and, partly, fenced in 1962. In 1982, the understorey within 
the fence had a height of about 7 metres (table 2).

In the remaining part of the- stand (fig. 3) underplanting was never made. 
Furthermore, a natural understorey was completely lacking, probably due both 
to a rather dense population of roe deers and to a past existence as stud farming 
area (until 1799) followed by planting of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.). 
The Spruce was windthrown in 1902 and the Oak planted about 1907.

The time for underplanting was, in itself, well chosen. But the underplanting 
ought to have been followed with fencing immediately. If so, the Beeches would 
have been approximately 5 meters higher, i.e. in 1982 half as high as the Oaks.
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As a main result of the studies, it is stated that the understorey of Beech 
functions as a very effective means to prevent the Oak stems from developing 
epicormic branches (p. 110, table 3 and 4). On the lower 3 metres of the stem, 
the number of living epicormic branches was reduced to approximately 5 pct. 
of the number that was stated in the part of the stand as being without under- 
planting. Admittedly, this effect is presupposed in all directions to be complete 
understorey.

Completeness of the understorey seems to be essential. In fact, there is con
siderable evidence that the understorey has a double effect: A shade effect, which 
prevents development of epicormic branches, and an effect of competition, which 
may stimulate development of epicormic branches. It looks like this stimulation 
may cause an increased formation of epicormic branches, unless the stem is pro
tected effectively in all directions.

Further, it is stated (table 8) that only a very small number — about 5 pct.
— of the Oaks (without understorey) have no tendency to develop epicormic 
branches. In general, moreover, the positive correlation between dead and living 
epicormic branches, which is stated (p. 114), suggests a certain individual affi
nity.

The comparatively large number of epicormic branches on suppressed trees 
(table 3), confirms a wellknown phenomenon.

The distribution of epicormic branches on the individual trees is, moreover, 
a very peculiar one, i.e. far from a “normal distribution”, more like a kind of 
gamma distribution, but in some cases additionally complicated by having two 
maxima. Consequently, a real mathematical-statistical evaluation of the statements 
is hardly possible. That is, however, unimportant, since the results are evident 
and, furthermore, confirmed by two mutually independent series of observations.

As a further consequence this very unusual type of frequency distribution 
causes, as far as silvicultural practice is concerned, the quartiles to be of greater 
interest than the average number of epicormic branches per tree.

The distribution of epicormic branches upon the single tree itself is clearly 
influenced by the light intensity: The frequency is highest to the south, lowest 
to the north and intermediate to the east and west (table 5). Moreover, a pro
nounced increase in the number of epicormic branches with increasing height 
above ground is stated (table 3 and 4).

Finally, it ought to be stressed that the establishment of an understorey under 
Oak should not be considered exclusively as a means to prevent development of 
epicormic branches, but as an element integrated in the silvicultural totality, 
which, first and foremost, conditions flexibility in regard to the silvicultural 
treatment in the upper storey.
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