
DET FORSTLIGE FORSØGSVÆSEN 
I DANMARK

THE DANISH FOREST EXPERIMENT STATION 
STATION DE RECHERCHES FORESTIÉRES DE DANEMARK 

DAS FORSTLICHE VERSUCHSWESEN IN DÄNEMARK

B E R E T N I N G E R  U D G IV N E  VED  

DEN FORSTLIGE  F OR SØG SKOM MISSION

REPORTS — RAPPORTS -  BERICHTE

I N D H O L D
Me t t e  M. H a n d l e r  og B e n t  J a k o b s e n : Nyere danske plante- 
afstandsforsøg med rødgran. (Recent Danish Spacing Experi
ments with Norway Spruce). S. 359—442. (Beretning nr. 347).
Fortegnelse over indholdet af bind XXXI—XXXX. S. 443—456.

BIND XXXX
HÆFTE 4 

ISSN 0367-2174

K Ø B E N H A V N
TRYKT I KANDRUPS BOGTRYKKERI 

1986



Bd. XXXVIII, H. 1: Nr. 310. H. Bryndum: Bøgehugstforsøget 
i Totterup skov. (Der Buchen-Durchforstungsversuch im W ald
ort T otterup). S. 1. — H. 2 : Nr. 311. H. H o ls ten e r-Jø rg en sen  
og O. K je rsg å rd : Foreløbige resultater af et dræningsforsøg i 
ung rødgran. (Prelim inary Results of a Drainage Experiment 
in Young Norway Spruce). S. 77. — Nr. 312. Søren A ndersen: 
Combination of Inform ation on the Volume Level of a Stand. 
(Sammenvægtning af inform ation om en bevoksnings niveau 
ved vedmassebestemmelse). S. 85. — Nr. 313. P e te r  M atthesen : 
Nogle ældre danske forsøg med kalkning i hedeplantager. (Some 
Early Danish Experim ents w ith Liming in Plantations on 
Form er Heathland). S. 93. — Nr. 314. H. H o ls ten e r-Jø rg en sen  
og Vagn Johansen: Vanding og gødskning af en Abies Nord- 
m anniana pyntegrøntbevoksning. (Irrigation and Fertilization 
of an Abies Nordm anniana Decoration-Greenery Stand). S. 179. 
— Nr. 315. J. Bo L arsen : Sammenlignende dyrkningsforsøg 
med afkom af kårede, danske sitkagranbevoksninger. (Trials 
with Offspring of Different Selected Danish Seed Stands of 
Sitka Spruce (Picea sitchensis Bong. C arr.)). S. 187. — H. 3: 
Nr. 316. A Yde-Andersen: Urea som middel mod rodfordærver
angreb. (Stump Protection w ith Urea against Fomes annosus 
in Norway Spruce). S. 207. — Nr. 317. H. H o ls te n e r-Jø rg e n 
s e n :  Gødningsforsøg i bevoksninger af Abies Nordmanniana 
benyttet til grøntproduktion. (Fertilization Experim ents in 
Stands of Abies Nordm anniana Used for Greenery Production). 
S. 219. — Nr. 318. J. Bo L arsen  og C hr. N ø rg å rd  N ielsen: 
Proveniensforsøg med contortafyr (Pinus contorta Dougl.) i 
Danm ark. (Provenance Experiments w ith Pinus contorta in 
Denm ark). S. 239. — Nr. 319. Søren A ndersen, Søren  F l. Mad
sen and M ats Rudemo: Examination and Comparison of Tree- 
Volume Functions by Cross-Validation. (Undersøgelse og sam
menligning af vedmassefunktioner ved hjælp af krydsvalide
ring). S. 273. — Nr. 320. H. H o ls ten er-Jø rg en sen , H. Bryndum 
og O. K je rsg å rd : Gødningsforsøg i ældre rødgran. (Fertilizer 
Experiments in Rather Old Norway Spruce). S. 287. — Nr. 321.
O. Kjersgård: Gødskning i en Chamaecyparis Lawsoniana be
voksning. (Fertilization in a Chamaecyparis Lawsoniana Stand).
S. 331. — H. 4: Nr. 322. H. H o ls ten e r-Jø rg en sen  og H. Bryn- 
dum: Overfladeafvandings indflydelse på tilvæksten hos ung ær. 
(The Influence of Surface Drainage on the Increm ent in a 
Young Sycamore Stand). S. 337. — Nr. 323. J. Bo L arsen  og
H. K. Kromann: Provenienser af douglasgran (Pseudotsuga 
menziesii Mirk. Franco) i Danmark. (Douglas F ir —  Provenan
ces in  Denm ark). S. 347. — Nr. 324. H. H o ls ten e r-Jø rg en sen  
og H. Bryndum: Varigheden af reaktionen på fosforgødskning
i hedegran. (The Duration of the Reaction on Phosphatic Ferti
lization in Heathland Spruce). S. 377. — Nr. 325. O. K je rsg å rd : 
Gødskning i en Abies nobilis bevoksning på Boller statsskov
distrikt. S. 383. — Nr. 326. H. H o ls ten e r-Jø rg en sen  og P a u l 
C h r i s t e n s e n : E t forsøg med sprøjtning mod m angan- eller jern-



NYERE DANSKE PLANTEAFSTANDSFORSØG 
MED RØDGRAN

RECENT DANISH SPACING EXPERIMENTS WITH NORWAY SPRUCE

af

METTE M. HANDLER & BENT JAKOBSEN



INDHOLDSFORTEGNELSE
Side

FORORD ................................................................................................................................  363

1. FORSØGENES A N L Æ G ..................................................................................................... 365
1.1 K vadratforbandtforsøgene.......................................................................................... 365
1.2 Rækkeafstandsforsøgene..............................................................................................  368
1.3 Anlæg og ku ltu rp le je ....................................................................................................  368
1.4 Beskrivelse af forsøgsarealerne .................................................................................  369

2. L IT T E R A T U R O V E R SIG T ................................................................................................  382
2.1 Planteafgang i k u ltu rs ta d ie t........................................................................................ 382
2.2 Naturlig afgang indtil 1. ty n d in g ................................................................ ..............  382
2.3 H ø jd e ................................................................................................................................  383
2.4 D iam e te r .......................................................................................................................... 384
2.5 G rundfladep roduk tion ................................................................................................  386
2.6 F o rm ta l .................................................................. .........................................................  386
2.7 V olum enproduk tion ..................................................................................................... 386
2.8 Stabilitet mod stormfald og s n e try k ......................................................................... 388
2.9 Råd .................................................................. '. .............................................................  389
2.10 B u lh ø jd e .......................................................................................................................... 389
2.11 Grentykkelse o g - a n ta l ................................................................................................  389

2.11.1 Antal grene i g renkransen .............................................................................  390
2.11.2 G rentykkelse..................................................................................................... 390

2.12 Stammeform .................................................................................................................  394
2.13 Rumtæthed og tø rsto fp roduk tion .............................................................................  394

3. M ÅLEM ETODIK .................................................................................................................  395
3.1 Produktionsmåling ................................................................ ' ....................................  396
3.2 Grentykkelsesmåling ..................................................................................................  396

3.2.1 Udtagning af prøvetræer .................................................................................  396
3.2.2 D iam eter .............................................................................................................  396
3.2.3 G ren tykke lse ....................................................................................................... 397

3.3 Bulhøjde .......................................................................................................................... 397

D e l forstlige Forsøgsvæ sen. X X X X . H. 4 . 2 . sep tem ber 1986.



Side
4. RESULTATER ...................................................................................................................... 398

4.1 H ø jd e ................................................................................................................................  401
4.2 D iam ete r .......................................................................................................................... 403
4.3 G ru n d fla d e .....................................................................................................................  405
4.4 V o lu m e n ..........................................................................................................................  405
4.5 B u lh ø jd e ..........................................................................................................................  411
4.6 Antal grene i grenkransen .......................................................................................... 412
4.7 Grentykkelse .................................................................................................................  413

4.7.1 Grentykkelse i og mellem rækker ................................................................  413
4.7.2 Grentykkelse 1.3 m. o. j ....................................................................................  413
4.7.3 Grentykkelse 2.5 m. o. j ....................................................................................  416
4.7.4 Grentykkelse 5.0 m. o. j ....................................................................................  419
4.7.5 Brysthøjdediameter og grentykkelse ............................................................  419

4.8 S tam m eflæ k ...................................................................................................................  426
4.9 Stammeform .................................................................................................................  428

5. D IS K U S S IO N .......................................................................................................................... 429
5.1 Proveniens ...................................................................................................................... 429
5.2 L o k a lite t .......................................................................................................................... 429
5.3 Sammenligning med andre undersøgelser..............................................................  429

6. RESULTATERNES BETYDNING FOR VALG AF F O R B A N D T .....................  431
6.1 Produktion af cellulosetræ o. lign............................................................................... 432
6.2 Produktion af kvalite tstøm m er.................................................................................  432

7. S A M M E N D R A G ...................................................................................................................  436

8. SUM M ARY .................................... ....................................................................................... 438

L IT T E R A T U R ........................................................................................................................ 440



FORORD

I perioden 1964 til 1981 blev der af forsøgsvæsenet anlagt en større serie planteafstandsfor- 
søg. Disses anlæg beskrives i det første afsnit af følgende afhandling af Bent Jakobsen, som 
også -  bistået i et vist omfang af Mette Handler -  har indsamlet de måleresultater, der behand
les i den efterfølgende del.

Mette Handler har foretaget litteraturgennemgangen og bearbejdet målingerne fra de 4 lo
kaliteter, hvor der først blev anlagt forsøg. Hun har tillige sat resultaterne i relation til oplys
ninger fra tidligere publicerede planteafstandsforsøg.

Løvenholm Fonden takkes for støtte til Mette Handlers andel af det foreliggende arbejde.
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1. FORSØGENES ANLÆG

1.1 Kvadratforbandtforsøgene

Den i det følgende omtalte serie planteafstandsforsøg er planlagt i 1963 af J. Sjolte-Jørgensen, 
som året før havde udført en litteraturundersøgelse over planteafstandens indflydelse på nåle
træers vækst og økonomi (Sjolte-Jørgensen 1963 og 1967). Han havde under disse studier fun- . 
det en række mangler ved de hidtil publicerede forsøg. De vigtigste af disse mangler var:

a. Der var anvendt for få planteafstande, og der manglede gentagelser.

b. Der var kun ganske få forsøg, som var undersøgt fra kulturtidspunktet, hvilket van
skeliggør økonomiske beregninger.

c. En del af forsøgene, særlig de tyske, var sammenblandet med forsøg indeholdende 
helt andre formål.

På denne baggrund foreslog Sjolte-Jørgensen, at forsøgsvæsenet anlagde en serie planteaf
standsforsøg, hvor man tog hensyn til disse mangler.

Formålet med denne serie har Sjolte-Jørgensen beskrevet i anlægsrapporterne til de 4 først 
anlagte forsøgsarealer i serien. De kan sammenfattes således:

a. Den primære hensigt er at finde planteafstandens indflydelse på rødgranens masse
produktion.

b. At undersøge sammenhæng mellem vedkvalitet og planteafstand.

c. At undersøge om sundheden forbedres med stigende planteaf stand.

d. At undersøge det endelige økonomiske resultats afhængighed af planteafstanden.

Som mønster for denne forsøgsserie valgte Sjolte-Jørgensen at anvende Lattice-kvadrater
(Cochran og Cox 1957), idet han fandt denne form bedst egnet til at korrigere for spredningen 
inden for forsøgene. Forsøgene skulle omfatte 12 arealer, som er parvis samhørende. Hvert 
areal skulle omfatte følgende 9 planteafstande:

1. 1.25 x 1.25 meter
2. 1.50x 1.50 -
3. 1.75x1.75 -
4. 2.00 x 2.00 -
5. 2.25x2.25 -
6. 2.50x2.50 -
7. 2.75x2.75 -
8. 3.00x3.00 -
9. 3.25x3.25 -

Plantningen udførtes, så planterne kom til at stå i rækker, som gik vinkelret på hinanden og 
med planterne i linjernes skæringspunkter, kvadratforbandt.
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Figur 1. Planteafstandsforsøgenes geografiske placering.
1018 Esrum 1193 Harreskov plantage
1019 København 1240 Christianssæde
1020 Willestrup 1241 Corselitze
1021 Løvenholm 1302 Vallø
1022 Løvenholm 1303 Sorø 
1173 Gråsten
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De ni planteafstande blev placeret i følgende faste mønstre på de to sammenhørende arealer: 

7 9 4 2 5 4
1 2 6 7 6 8
5 8 3 3 9 1

Ved de to sidst anlagte forsøgsarealer, Sorø og Vallø skete der dog en afvigelse fra det faste 
mønster, idet planteafstandene fordeltes i Lattice-kvadraterne ved lodtrækning.

Anlægget af forsøgsarealerne blev påbegyndt i foråret 1964, og Sjolte-Jørgensen nåede at få 
anlagt de 4 første arealer, før han døde. Det videre arbejde med anlæg af de resterende 8 area
ler lå derefter stille i nogle år, men blev atter genoptaget ved B. Jakobsen i foråret 1971.

Ved genoptagelsen af anlæggene besluttedes det, at de resterende 8 arealer (4 par) skulle pla
ceres således, at de sammen med de først anlagte arealer kunne dække såvel den geografiske 
som den vækstmæssige spredning for rødgran i Danmark. De 4 først anlagte forsøgsarealer (2 
par) skønnedes at dække bonitet ca. 1.5 og 2.5, og da de lå i henholdsvis Nordøstsjælland og i 
Nordjylland, besluttedes det at fordele de resterende 8 arealer (4 par) således:

4 arealer i hedeplantagerne.
2 arealer på Lolland-Falster.
2 arealer på lokaliteter bedre end bon 1.

Da de laveste boniteter har den længste omdrift, blev de 4 arealer i hedeplantagerne anlagt 
først, nemlig i 1971 og 1972. Anlægget af de sidste 4 arealer blev derefter udskudt i nogle år, og 
begrundelsen herfor var, at rødgranens omdriftsalder på Lolland-Falster og på bonitet 1 loka
liteter antagelig ville ligge på 40-50 år. Da de først anlagte arealer i henholdsvis Nordsjælland

T abel 1. Planteafstandsforsøg i rødgran anlagt 1964-82.
Table 1. Spacing experiments with Norway spruce, established 1964-82.

Forsøg
nr.

Expt.
N o.

Skovdistrikt 

F orest d istric t

A fdeling

C o m p a rt
m ent

Anlagt
år

E stablished
ye a r

Proveniens

P rovenan ce

Arealets
tidligere
benyttelse

F orm er  
use o f  
la n d

Bem æ rk
ninger

1018 Esrum 468 1964 F Gråsten bøg
1019 København 174 1964 F do bøg

1020 Willestrup 139 1965 F Willestrup ager
1021 Løvenholm Marielund 1065 F Rycerka ager

1173 Gråsten, Frøslev 538 1971 F Nødebo rødgran
1174 Gråsten, Bommerlund 431 1971 F do rødgran . nedlagt

1192 Feldborg 186 1972 E Nødebo rødgran nedlagt
1193 Hedeselskabets 5.

Harreskov 47 1972 E Toplita rødgran

1240 Christianssæde 448 1976 F Zelina rødgran
1241 Corselitze 415 1976 E Nødebo bøg

1302 Vallø 167 1982 F Nødebo bøg
1303 Sorø 219 1981 F do bøg
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og Nordjylland skønnedes at få en omdriftsalder på 60-70 år, ville man opnå at 8 arealer kom 
til afslutning på omtrent samme tidspunkt. De 4 arealer i hedeplantagerne måtte så opgøres se
nere.

En oversigt over arealerne findes i tabel 1. Som det kan ses af denne, er 2 af arealerne i hede
plantagerne senere blevet opgivet, fordi plantebestanden var blevet alt for hullet og uens- 
aldrende til at kunne benyttes til planteafstandsforsøg. Det drejer sig om forsøg nr. 1074, 
Bommerlund plantage og forsøg nr. 1192, Feldborg.

1.2 Rækkeafstandsforsøgene

Disse forsøg er ligesom kvadratforbandtforsøgene inspireret af Sjolté-Jørgensens litteratu
rundersøgelser over planteafstandsforsøg. Om formålet med forsøg nr. 1022 Løvenholm, skri
ver han i anlægsrapporten: »Afstanden mellem rækkerne og afstanden mellem planterne i 
rækkerne har ved tidligere, utilstrækkelige forsøg vist sig at have indflydelse på masseproduk
tionen. Den for masseproduktionen optimale rækkeafstand synes ved sammenligning af oven
nævnte forsøg at være stigende med faldende bonitet.« Herudover angiver han, at også ved
kvalitet, sundhedstilstand samt økonomi bør undersøges.

Selve forsøget er anlagt i 3 blokke hver bestående af 4 parceller. Hver parcel i disse blokke 
har en fast planteafstand, nemlig henholdsvis 1.0 m, 1.2m , 1 .4m og 1.6m. Rækkeafstanden i 
parcellen varierer også i et fast mønster (se principskitse heraf på figur 13). Den begynder med
1.0 meter mellem de 2 første rækker og stiger derefter med 0.2 meter for hver række for at ende 
med 3.6 meter mellem de 2 sidste rækker i parcellen. Der er således tale om et tilnærmet split- 
plotforsøg (tilnærmet fordi rækkerne er systematisk placeret).

Foruden dette større forsøg anlagde Sjolte-Jørgensen 2 mindre rækkeafstandsforsøg ved si
den af kvadratforbandtforsøgene nr. 1018, Esrum og nr. 1019, København. Disse mindre for
søg består begge steder af 3 parceller. I hver af disse parceller er den faste planteafstand i ræ k
kerne henholdsvis 0.75 m, 1.25 m og 1.75 m. Rækkeafstanden varierer her i 25 cm spring, og 
den går fra 0.75 m til 3.25 m.

Ved de senere plantede kvadratforbandtforsøg er disse 3-parcel rækkeafstandsforsøg også 
plantet, hvor der har været plads til det på de arealer, som var stillet til rådighed. Foruden de 2 
tidligere nævnte arealer findes de ved forsøg nr. 1173, Frøslev plantage, forsøg nr. 1193, H ar
reskov plantage, forsøg nr. 1302, Vallø og forsøg nr. 1303, Sorø.

1.3 Anlæg og kulturpleje

De enkelte arealer har såvidt muligt været fulgt fra anlægstidspunktet. Ved selve anlægget 
har en medarbejder fra forsøgsvæsenet været tilstede under plantningsarbejdet dels for at af
sætte parcelgrænser og dels for at være behjælpelig med at afsætte planteafstandene på arealet 
samt kontrollere disses overholdelse ved plantningsarbejdet.

Arealerne har jævnligt været inspiceret især i de første år efter anlægget, herfra er dog und
taget de fire først plantede arealer, som vistnok ikke er tilset fra anlægstidspunktet og til 1970. 
De manglende oplysninger fra disse år er dog siden søgt indsamlet.



369

Oplysningerne om forsøgsarealernes udvikling på kulturstadiet er samlet i en tidligere publi
kation (Jakobsen 1979), hvorfor der henvises til denne, men der skal her gives et kort sammen
drag. På to områder har der kunnet gives oplysninger om kulturplejens variation med plan- 
teafstanden. Det viste sig, at det procentiske plantetab (efterbedrings-behovet) var uafhængigt 
af planteafstanden, ligesom det viste sig, at der med stigende planteafstand -  og dermed senere 
slutning af kulturen -  blev et længere tidsrum, hvor der må fjernes opvækst af andre træarter.

Variationen i anlægsudgifternes størrelse samt forskelle i slåning kunne derimod ikke gives. 
For anlægsudgifternes vedkommende fordi der var tale om forsøgsarealer, hvor arbejdet blev 
udført på timeløn. For slåningens vedkommende fordi det ikke var forlangt, at arbejderne 
skulle holde regnskab med tiden på de enkelte parceller, men kun for det samlede areal.

1.4 Beskrivelse a f  forsøgsarealerne

1018. Esrum, Harager Hegn, afd. 468.

Jordbunden er ret leret, og den varierer ikke af betydning på arealet. Der blev før plantnin
gen gravet en grøft for at afvande et lille forsumpet areal i det sydøstlige hjørne af parcel 9

F o r s ø g  nr  1 0 1 8

E s r u m ,  H a r a g e r  H e g n ,  a f d .  4 6 8

Figur 2. 1018 Esrum
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(3.25 m). Den tidligere bevoksning var 120-140 årig bøg, som var blevet afdrevet i vinteren før 
plantningen. Nabobevoksningerne var i 1964 syd, vest og nord for arealet gammel bøg mod øst 
yngre bøg. Den gamle bøg er efter forsøgets anlæg blevet afdrevet og erstattet af rødgran mod 
syd og mod vest samt af en pyntegrøntkultur mod nord.

De anvendte planter var 2 /2  rødgran af proveniens Gråsten, 334. De blev leveret fra di
striktets planteskole. Plantningen foretoges i tiden 30/4 til 6/5-1964 under tilsyn af J. Sjolte- 
Jørgensen.

I efteråret 1970 blev der foretaget en opgørelse af plantebestanden i de enkelte parceller. An
tallet af døde eller beskadigede træer og deres placering på arealet blev noteret. Parcel 1 havde 
lidt en del af honningsvampangreb. Naboparcellen, nr. 7, havde lidt såvel af honningsvamp 
som af snetryk, så næsten 30% af plantebestanden var gået til. De øvrige parcellers plantetab 
varierede mellem 2 og 13%. På sporene og i parcellerne 6-9 var der birkeopvækst, som blev 
fjernet i den følgende vinter. I efteråret 1975 blev der foretaget en opgørelse over tvegedannel
ser og andre topskudsskader i parcellerne 6-9, og i den følgende vinter blev der foretaget en 
overhøjdemåling på alle 9 parceller. Der er senere, vistnok i vinteren 1978, atter ryddet bir
keopvækst på de samme parceller.

1019. København, Hareskoven, afd. 174.

Jordbunden består af ler og terrænet er ret kuperet. De højeste punkter findes på parcel 2 og
7 og de laveste nord og øst for parcel 4. Parcellerne synes ikke at ville blive påvirket heraf sene
re. Arealet var tidligere bevokset med 120-150 årig bøg. Nabobevoksningerne var i 1964: Mod 
nord yngre rødgran, mod nordøst ældre bøg, mod sydøst yngre bøg og mod sydvest 120-150 
årig bøg, som senere er afdrevet og erstattet af rødgran.

Del 'ev anvendt 2/2 planter af proveniensen Gråsten, 334. Plantningen skete ved alminde
lig skripning, og den blev foretaget i tiden 8.-16. maj 1964 under tilsyn af J. Sjolte-Jørgensen.

Parcellerne er efterbedret i 1965 og 1966, og der er slået med le i 1965 og 1966. Desuden er 
der fjernet birkeopvækst i alle parceller i 1972 og i 1977 i parcellerne med planteafstand på 2.25 
m og større.

I efteråret 1970 blev der foretaget en opgørelse over plantebestanden i de enkelte parceller. 
Antallet af døde og beskadigede træer og deres placering på arealet blev noteret. I efteråret
1975 er der foretaget en opgørelse over tvegedannelse og andre topskudsskader i parceller 7-9, 
og der blev målt overhøjde i alle parceller.
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F o r s ø g  nr  1019

K ø b e n h a v n ,  H a r e s k o v ,  afd.  174

1020. Willestrup, afd. 139b.

Jordbunden består af let sandmuld. Terrænet er ret jæ vnt, men falder svagt mod vest og 
sydvest. Der er en mindre lavning i nordkanten af arealet på parcel 3 og 7. Nabobevoksningen 
mod nord og øst var ældre gran, som senere er afdrevet og erstattet af grankulturer, mod syd er 
det træartsforsøg nr. 1015 og mod vest er det en vildtager. Mellem vildtageren og forsøgsarea- 
let er senere blevet plantet et par rækker gran. Arealet var tidligere ager. Da skovdistriktet i ef
tersommeren 1964 overtog arealet efter en forpagter, var det meget ukrudtsfyldt, og det blev 
da sprøjtet med Atrizol. Senere blev det vinterpløjet og jævnet med en harve.

Planterne blev skrippet ned i dagene 28.-29. april 1965 under tilsyn af J. Sjolte-Jørgensen. 
Det var 2 /2  rødgran tiltrukket i distriktets planteskole, og proveniensen var Willestrup afd. 
218.
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F o r s ø g  nr  1 0 2 0

Wi l  I e s t  r u p, afd.  1 3 9 b

0 5p  m

Figur 4. 1020 Willestrup

Der har ikke været efterbedret, og der har ikke været foretaget kulturrensning i nogen af 
parcellerne. I august 1972 blev der foretaget en opgørelse af plantebestanden i alle parceller. 
Udgåede og beskadigede planters placering på arealet blev indført på skitser i målebogen. Ved 
denne besigtigelse blev det tillige noteret, at der -  bedømt udfra bundvegetationens og planter
nes udvikling -  syntes at være en del variation i jordens bonitet. Navnlig parcel 4, størstedelen 
af parcel 8 samt de tilstødende dele af parcel 5 og 6 skønnedes at være af ringere bonitet end 
den øvrige del af arealet.

Det blev også noteret, at der på parcellerne med planteafstande over 2.25 meter havde været 
kronvildtbid på 10-20% af planterne, idet de havde den karakteristiske buskede kegle på ca. 1 
meters højde og oven over denne kraftig vækst med gode topskud.

Der var opvækst af lærk navnlig i parcellerne langs nordkanten, men disse blev fjernet 
umiddelbart efter, ligesom der blev foretaget oprisning af træer, som trykkede planterne langs 
nord- og østkanten.

I februar 1976 blev der foretaget en opgørelse over topskudsskader i parceller med planteaf- 
stand fra 2 m og op, og der blev samtidig målt overhøjde på alle parceller.

1021. Løvenholm, Marielund.

Jordbunden er sandet, og det angives, at der stedvis findes al i en dybde på 40 cm. Jord
bundsforholdene synes dog at være regelmæssige, og terrænet er ret jævnt.
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F o r s ø g  nr  1021 

L ø v e n h o l m ,  M a r i e l u n d
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Figur 5. 1021 Løvenholm

Arealet har været anvendt til landbrug til og med 1964. Jorden blev pløjet i løbet af vinteren, 
og i foråret'1965 blev såvel forsøgsarealet som de omgivende arealer tilplantet. Forsøgsarealet 
blev tilplantet den 25. april 1965. Der anvendtes 2/2 planter fra distriktets planteskole, og 
planterne blev leveret samme dag, som de blev plantet. Deres proveniens var Rycerka.

Dette forsøg har 2 parceller mere end de øvrige arealer, idet der her findes en parcel med
0.75x0.75 meter og en med 1.00 x  1.00 meter planteafstand.

Ved Landbohøjskolens sommerøvelser for de skovbrugsstuderende i sommeren 1973 blev 
der både foretaget højdemåling (100 træer på hver parcel) og en opgørelse over topskudsska- 
der i årene 1971 og 1972 på de målte træer.

I februar 1976 er der foretaget en opgørelse over plantebestanden på de enkelte parceller. 
Antallet a f døde og beskadigede træ er er indtegnet på skitser i målebogen med angivelser af de
res placering på arealet. Der blev samtidig målt overhøjder.
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1173. Gråsten, Frøslev plantage, afd. 538.

Jordbunden består af sand og grus med et meget lille indhold af sten. Terrænet er overvejen
de fladt, men i parcel 3 samt i den fjerdedel af parcel 8, som støder op til denne, består terrænet 
overvejende a f  gamle indlandsklitter, der er op til 1.5 meter høje.

I parcel 7 samt i halvdelen af parcel 2 er terrænet svagt kuperet af indlandsklitter, der er la
vere end ovennævnte.

Den tidligere bevoksning var 75 årig rødgran, som væltede i stormene i 1967 (bonitet 4.2 ef
ter C.M.M.). Alle stødene samt resterne af kvaset var i foråret 1970 blevet samlet i parallelle 
ranker, som lå med en afstand på 18-20 meter. I foråret 1971 blev arealet harvet 3 gange med 
Lindenborg tallerkenharve. Harvningen omfattede hele arealet med undtagelse af ganske en
kelte pletter på klitterne, og den har på jævnt terræn været fortrinlig.

F o r s ø g  nr  1173

G r å s t e n ,  F r ø s l e v  p l a n t a g e ,  afd.  5 3 8

N

r æ k k e ræ k ke r æ k k e
1.75 m 1,25 m 0.75 m

3 8 5

1,75 m 3.00 m 2,25 m

6 2 1

2.50 m 1,50 m 1.25 m

4 9 7

2,0 Om 3.25 m 2,75 m

0 50 m1 ■ i . ■ i
Figur 6. 1173 Gråsten
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Plantningen blev foretaget med SFI hakke, og den fandt sted i dagene mellem den 20. og 28. 
april 1971 under tilsyn af B. Jakobsen. Vejret var de fleste dage tørt og blæsende. Der anvend
tes 2/2 rødgran leveret fra Statsskovenes planteavisstation. Proveniensen var Nødebo, afd. 58.

Der blev foretaget efterbedring i de første 2 år, og der har i sommeren 1971 og 1972 været 
kørt med Lindenborg harve i de parceller, hvor det har været muligt. Der blev noteret vildtbid 
på 20% af planterne i 1972 og på næsten alle planter i 1974.

Arealet har fra sommeren 1976 indgået i et område med kreaturgræsningsforsøg. Ved et ef
tersyn i foråret 1977 blev der ikke noteret skader på grund heraf. Derimod var der sket en plan- 
teafgang på ca. 10% på grund af tørke i de to foregående somre.

1193. Harreskov plantage, afd. 47.

Jordbunden består af groft sand med et ret stort indhold a f mindre sten. Den var dækket af 
et ca. 10 cm tykt lag af mor og nåle. Terrænet er svagt faldende mod syd. Den tidligere bevoks-

F o r s ø g  n r  1 193

Figur 7. 1193 Harreskov plantage

D et forstlige Forsøgsvæ sen. X X X X . H. 4 . 2 . sep tem ber 1986. 2
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ning består a f rødgran plantet 1878 (bonitet 7.2 efter G .W .N.). Hovedparten af denne var sko
vet i vinteren 1971/72. Ved en supplerende hugst i sommeren 1972 fjernedes overstanderne i 
hveranden af de oprindelige rækker. Efter denne hugst var der en overstandermasse på ca. 70 
m Vha tilbage bestående fortrinsvis af de mindste træer.

Kvaset var samlet i en 3-4 meter bred ranke i de parcelgrænser, som går vinkelret på vejen.
Der blev ikke foretaget nogen jordbearbejdning før plantningen, men udslæbning og kvas

rydning havde i beskeden grad virket som sådan ved enkelte steder at blande mos- og nålelaget 
med mineraljorden.

Plantningen udførtes med plantebor af svensk type, og den blev foretaget i dagene omkring
1. september 1972 under tilsyn af B. Jakobsen. Der anvendtes 2 /2  rødgran, og deres prove- 
niens var Toplita U .P . IV u.a. 21-24.

Der er blevet efterbedret i de første 3 år. I de to tørkesomre 1975 og 1976 er der sket nogen 
udgang. Den skønnes at være under 10% i alle parceller. Slåning har ikke været nødvendig. 
Enkelte overstandere faldt i vinteren 1974, og i foråret 1979 er ca. 40 m3 af overstandermassen 
blevet afviklet. Der har været nogen opvækst af selvsåede rødgraner.

1240. Christianssæde, afd. 448.

Jordbunden består af stiv ler. Terrænet er nogenlunde fladt. Der er en svag forhøjning i par
cel 1 og en ubetydelig lavning, hvori der går en grøft, i parcel 3 og 6.

Arealet var tidligere bevokset med rødgran, som blev afdrevet i vinteren 1975/76. Der var 
kun svage angreb af rodfordærver i den af drevne bevoksning. Bedømt udfra udseendet af ny- 
skovede stød skønnedes det, at ca. 5*% af træerne var angrebet.

Der blev ikke foretaget jordbearbejdning før plantningen, men arealet blev ryddet for kvas. 
Plantningen, som blev udført ved skripning med spade, blev foretaget i de sidste dage af april
1976 under tilsyn af B. Jakobsen. På grund af tørken gik ca. 90% af planterne ud i løbet af 
sommeren. Der blev efterbedret i foråret 1977 og atter i 1979. Provenienserne var i 1976 Zeli- 
na, Czekoslovakiet, ved efterbedringen i 1977 Thüringen, Meiningen og ved efterbedringen i 
1979 Nødebo. Plantebestanden er (1982) langtfra komplet. Der mangler fra 10-22% i de 5 stør
ste planteafstande.

Arealet har ikke været hegnet, men planterne er blevet tjæret mod vildtbid.
Der udvikledes ret hurtigt en kraftig vegetation på arealet. De to første somre blev der slået 

med le, men ellers er ukrudtsbekæmpelse sket ved sprøjtning (Atrazin).
Der er kommet en del birkeopvækst på arealet.
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Figur 8. 1240 Christianssæde

1241. Corselitze, afd. 415.

Jordbunden består af ret stiv ler. Terrænet er nogenlunde fladt, men skråner svagt imod 
nordøst.

Arealet var tidligere bevokset med bøg (alder 168 år, bonitet 1,8 efter C.M .M .). Bøgene blev 
afdrevet i efteråret 1976, og arealet blev ryddet for kvas før plantning. Der blev ikke udført 
jordbearbejdning før plantningen. Plantningen, som blev udført ved skripning med spade, 
blev foretaget i de første dage af november 1976 under tilsyn af B. Jakobsen. Planternes prove- 
niens var Nødebo, F 71.

Forsøget har ikke været hegnet. I vinteren efter plantningen blev en del planter bidt af rå
vildt, men derefter blev topskuddene tjæ ret, indtil planterne nåede over bidhøjde. Der har væ
ret en meget lille planteafgang på arealet (under 2% efter 1. vækstsæson), og der blev foretaget 
en efterbedring af denne afgang i 1978.

Det første år var der meget lidt generende vegetation, og den blev bekæmpet ved pletvis slå
ning med le. I årene 1978-81 (begge incl.) er bekæmpelsen sket ved årlig sprøjtning med enten 
Atrazin eller Velpar. Pletter med hindbær er slået med le.
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Figur 9. 1241 Corselitze

Der har ikke været birkeopvækst af betydning, men der findes enkelte bøgeplanter spredt 
over arealet. Kun få af disse er over 1 meter høje (i 1983).

1302. Vallø, afd. 167.

Terrænet er nogenlunde fladt, det skråner svagt mod vest og syd. Overgrunden er en ret stiv 
lerjord i god muldtilstand.

Den tidligere bevoksning var bøg fra 1857 (bon. ca. 2.0 efter C.M .M .). Den var blevet afdre
vet i vinteren 1981/82.

Der blev ikke foretaget nogen jordbearbejdning af arealet, men dette blev ryddet for kvas 
før plantningen. Selve plantningen fandt sted i dagene 19. til 22. april 1982 under tilsyn af B. 
Jakobsen. Vejret var tørt med en del sol i dagtimerne, og der var nattefrost i 3 af disse døgn. 

Planternes proveniens var Nødebo F 71.
Der er foretaget efterbedring med samme proveniens i foråret 1983. Opgørelse over plan- 

teafgangen i de enkelte parceller findes i målebogen.
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F o r s ø g  n r  1 3 0 2
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Figur 10. 1302Vallø

Arealet er ikke hegnet, men planterne har været tjæ ret mod vildtbid. Det har været slået 
med le i alle parceller i sommeren 1982 og 1983.

1303. Sorø, afd. 219.

Terrænet er nogenlunde fladt, det skråner svagt imod øst. Overgrunden er en ret stiv lerjord 
i muldtilstand.

Den tidligere bevoksning var bøg fra 1881 (bon. 1.6 efter C.M .M .). Den var blevet afdrevet i 
vinteren 1980/81.

Der blev ikke foretaget nogen jordbehandling af arealet, men det blev ryddet for kvas før 
plantning. Selve plantningen fandt sted i dagene 22. til 27. april 1981 under tilsyn af B. Jakob
sen. Vejret var koldt og blæsende, men med solskin i ca. 1/3 af tiden.

Planternes proveniens var Nødebo.
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F o r s ø g  n r  1 3 0 3
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Figur I I .  1303 Sorø

Der er foretaget efterbedring i forsøget både i foråret 1982,1983 og 1984 med samme prove- 
niens. Planterne er tjæ ret mod vildtbid om vinteren, og der har været slået med le i alle parcel
ler såvel i sommeren 1981, 1982 som i 1983.

1022. Løvenholm, Marielund. -  Rækkeafstandsforsøg.

Jordbunden er sandet, og den synes at være ensartet over hele arealet. Terrænet er nogen
lunde jævnt. Arealet har tidligere været anvendt til landbrug men det ophørte i 1964.

Arealet blev pløjet og harvet i foråret 1965, og det blev tilplantet samme forår. Der anvend
tes 2/2 rødgranplanter leveret fra distriktets planteskole, proveniens Rycerka.

I sommeren 1973 blev der i forbindelse med Landbohøjskolens sommerøvelser for de skov
brugsstuderende foretaget en undersøgelse af højdeudviklingen ved de forskellige rækkeaf
stande samt en registrering af topskudsskader på de målte træer. Forsøgsvæsenets første 
egentlige målinger i dette forsøg skete først i foråret 1984.
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Figur 12. 1022 Løvenholm, rækkeafstandsforsøget
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2. LITTERATUROVERSIGT

Det følgende er en gennemgang af hovedsagelig nyere litteratur vedrørende forbandtets be
tydning for vedproduktionens kvantitet og kvalitet. Den ældre litteratur er sammenfattet af 
Sjolte-Jørgensen (1963) og Hefting (1982), hvorfor der for dennes vedkommende er henvist til 
disse.

I litteraturgennemgangen er medtaget forhold, som ikke er analyseret i de danske planteaf- 
standsforsøg. Det skyldes, at gennemgangen ud over at give et sammenligningsgrundlag for 
denne undersøgelses resultater også skal give en mulighed for helhedsvurdering af forbandtets 
indflydelse på en bevoksnings kvantitative og kvalitative udvikling. Hvor intet andet er nævnt 
gælder de omtalte undersøgelser rødgran.

Der er mange faktorer, som vanskeliggør en sammenligning og fortolkning af forskellige 
forsøg således f.eks. forskelle i proveniens, lokalitet, bonitet, behandling, hvilke træer der er 
udtaget til kvalitetsmålinger (middeltræer, hovedtræer), og om grentykkelsesmålinger er på el
ler under bark. Hvor intet andet er nævnt, er grendiameter målt på bark. Det kan endvidere 
være vanskeligt at adskille virkningen af henholdsvis planteafstand og en senere hugstbehand
ling. Disse forhold må man have in mente ved læsningen af det følgende.

2.1 Planteafgang i kulturstadiet

Planteafgangens størrelse i kulturstadiet er bestemmende for nødvendigheden og omfanget 
af den for kulturetableringen stærkt fordyrende efterbedring.

I en serie planteafstandsforsøg med forskellige nåletræarter anlagt i 1935-36 over hele Stor
britannien var planteafgangen før slutning i procent af kulturplantetallet uafhængig a f  plan- 
teafstanden (Hamilton & Christie 1974). Low (1974) mener dog, at hvor tabene skyldes vildt
bid og frost, synes disse at øges med øget planteafstand.

Et tysk forsøg på Forstamt Braunlage viser i overensstemmelse med ovennævnte, at plan
teafgangen er uafhængig af forbandtets størrelse og form (Kramer & Spellmann 1980). Irske 
forsøg med sitkagran samt et tysk forsøg med skovfyr giver samme resultat (Low 1974, Dippel 
1982).

Planteafgangens størrelse i procent af kulturplantetallet synes således at være uafhængig af 
forbandtet. Kulturplantetallet må da vælges under hensyntagen til det ønskede stamtal og de 
aktuelle forhold, d.v.s. den forventede afgang under de pågældende klimatiske betingelser, 
jordbundsmæssige betingelser m.v. og ved den anvendte kulturteknik.

2.2 Naturlig afgang indtil 1. tynding

Den naturlige afgang indtil 1. tynding må betragtes som spild, medmindre de tørre træer har 
haft afgørende indflydelse på tidspunktet for slutning og dermed den periode, hvor kulturpleje 
eventuelt er nødvendig, eller hvis de har haft afgørende betydning for blivende bestands kvali
tative udvikling. De tørre træer vil endvidere have medvirket til en forsinkelse af 
diameterudviklingen.
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I et østrigsk forsøg (Pollanschütz 1974) indtraf slutning for forbandt 1.0 m x 1.0 m ca. 9 år 
efter plantning og for forbandt 2.0 m x 2 .0  m 13-14 år efter plantning. I forsøget indgår for
bandt 1.0 m x 2.0 m, og her indtraf slutning i rækken 7 år efter plantning og mellem rækker 11 
år efter plantning. Resultaterne stemmer meget godt overens med de tidligere nævnte britiske 
forsøg (Low 1974).

I en undersøgelse af den naturlige afgang indtil 1. tynding har Heding (1969) »ikke fundet 
holdepunkter for«, at den magre bund kan bære færre træer end den bedre. Afgangen skulle 
således være uafhængig af boniteten, når den ses i relation til bevoksningshøjden.

Ifølge en række undersøgelser synes den procentuelle afgang at aftage med øget forbandt, 
dog er der i flere af forsøgene ikke afgørende forskelle for forbandt videre end 1.5 m x 1.5 m 
(Hamilton & Christie 1974, Haveraaen 1981, Heding 1969, Kramer & Spellmann 1980, Pol
lanschütz 1974 og Kilpatrick et al. 1981 (sitkagran)). Resultaterne betyder imidlertid, at der er 
store forskelle i den absolutte afgang. En afgang på35%  fo rforbandt 1.0 m x  1.0 m svarer til 
3500 træer, en afgang på 20% for forbandt 1.25 m x  1.25 m svarer til 1300 træer, mens en af
gang på 10% for forbandt 2.0 m x  2.0 m svarer til 250 træer.

Ved en bedømmelse af om det bedre kan betale sig at plante f.eks. på 1.25 m x 1.25 m frem
for på 2.0 m x 2.0 m, må man skønne, om prisen for plantning af de (1300-250) = 1050 træer 
ekstra, som alligevel går tabt, opvejes af en besparelse i kulturpleje p .gr.a. tidligere slutning 
samt af en bedre kvalitet på blivende bestand. Endvidere må forsinkelsen i diameterudvikling 
ved det større planteantal tages i betragtning.

Tabet af træer kan reduceres ved en tidlig stamtalsreduktion. Forudsætninger, for at et så
dant indgreb er hensigtsmæssigt, er imidlertid, at det ikke foretages så tidligt og er så stærkt, at 
virkningen på kvaliteten bliver den samme, som hvis man oprindelig havde plantet på stor af
stand, og at det økonomiske udbytte bliver større, end hvis man havde undladt at foretage ind
grebet..

2.3 H øjde

Det bedste udtryk for højden ved sammenligning af forskellige forbandt er overhøjden, da 
denne ikke er påvirket a f  de tæ tte forbandts undertrykte træer.

I et ældre dansk planteafstandsforsøg i Gludsted plantage er kun opgivet tal for middelhøj
de (forbandt 0.5 m x 0.5 m -  2.25 m x 2.25 m). Denne tiltager, som man må forvente, med øget 
planteafstand -  i dette tilfælde indtil forbandt 1.5 m x  1.5 m (Kjersgård 1971). Herefter afta
ger højden, men årsager hertil kan være, at de vide forbandt har været hæmmet af vildtbid 
samt trykket af overstandere.

I et andet ældre dansk planteafstandsforsøg beliggende i Christianssæde skov, er der før 
første tynding ikke forskel i overhøjden mellem forbandt. Overhøjden var da 7-8 m. Efter tyn
ding 1972 (overhøjde 18-21 m) synes overhøjden at tiltage med stigende planteafstand specielt 
fra forbandt 0.5 m x  0.5 m til 1.5 m x  1.5 m (Moltesen et al. 1985). Forsøgsanlægget lider imid
lertid af adskillige mangler (manglende gentagelsesparceller og stormskader); forskellene kan 
således skyldes disse.

Ifølge undersøgelser af Abetz & Unfried (1983), Braastad (1970), Haveraaen (1981), Kramer
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& Spellmann (1980), Kenk (1981) (douglasgran) samt Lynch (1980) og Kilpatrick et al. (1981) 
(sitkagran) er overhøjden kun lidet påvirket af planteafstanden.

I Haveraaens opgørelse af et norsk planteafstandsforsøg i Ås kan der ikke påvises sikre sam
menhænge mellem forbandt og højde uanset om alle træer, de 1000 største træer pr. ha eller 
blot de 500 største træer pr. ha indgår i udtrykket for bevoksningshøjden. Dette antages at 
skyldes, at konkurrencen indenfor parcellerne stadig er beskeden (middelhøjden er 8.4 m, og 
forbandtet varierer mellem 1.5 m x 1.5 m og 3.75 m x  3.75 m). Imidlertid synes højden for de 
500 og 1000 største træer pr. ha at være størst for de tætteste plantninger. En sandsynlig for
klaring herpå angives at være en udvalgseffekt (Haveraaen 1981).

I et andet norsk forsøg, Spikkestadforsøget, kan der ikke påvises nogen positiv udvalgsef
fekt ved forbandt mellem 1.25 m x 1.25 m og 2.25 m x 2.25 m (bevoksningshøjde 8.9 m) (Braa- 
stad 1970). Det er vel sandsynligt, at en udvalgseffekt kun kan konstateres, når planteafstan
den antager ekstreme værdier.

I de britiske forsøg stiger overhøjden med aftagende planteafstand, hvilket måske kan skyl
des, at de tæ tte plantninger bedre undertrykker konkurrerende vegetation. Forskellen er eta
bleret ved overhøjden 6-8 m og synes at holde sig konstant. Forskellen imellem forbandt 0.9 
m x 0.9 m og forbandt 2.4 m x 2.4 m andrager ca. 0.4 m (Hamilton & Christie 1974).

Braastad (1979) finder i et tredje norsk planteafstandsforsøg, Hurdalforsøget, at overhøj
den for forbandt 1.2 m x  1.2 m er signifikant mindre end overhøjden for forbandtene 1.8 
m x  1.8 m, 2.4 m x 2 . 4  m og 3.0 m x 3 . 0  m. Forskellen er ca. 0.5 m ved en overhøjde på ca.
10 m.

Unge planteafstandsforsøg med douglasgran anlagt på lokaliteter med forskellig bonitet vi
ser, at på høj bonitet tiltager højden for de 30% største træer pr. ha med aftagende planteaf
stand. Det omvendte forhold gør sig gældende på lav bonitet (Kenk & Weise 1983). De vide 
forbandts overlegenhed på lav bonitet tillægges den mindre konkurrence om vand og næring. 
Forfatterne henviser til Kramer (1960), som i planteafstandsforsøg med rødgran fandt, at de 
vide forbandt også i højere aldre var overlegne på lav bonitet, mens der ikke var sikre forskelle 
mellem forbandt på god bonitet. Et tysk forsøg med skovfyr anlagt på mager sandjord er i 
overensstemmelse hermed, idet overhøjden tiltager med stigende planteafstand (Thren 1985).

Et planteafstandsforsøg i Gedhus plantage på Karupfladen viser i lighed med ovennævnte, 
at den største højdevækst forekommer ved stor planteafstand (Oksbjerg et al. 1969).

I almindelighed kan man nok regne med, at planteafstanden ikke har væsentlig indflydelse 
på højdevæksten. En undtagelse herfor udgør måske de magre lokaliteter.

2.4 Diameter

Planteafstandsforsøg viser samstemmende, at diameteren øges med stigende planteafstand. 
Hvilken indflydelse dette har på den samlede volumenproduktion og dennes dimensionsforde- 
ling afhænger af den senere hugstbehandling.

I det tidligere nævnte forsøg i As er der kun signifikant forskel på middeldiameteren,' når al
le træer medregnes (Haveraaen 1981). Som tidligere nævnt er konkurrencen på dette tidspunkt 
da også stadig beskeden. I rektangelforbandtet 1.5 m x 3.0 m er diameteren klart mindre end i
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forbandt 2.0 m x 2.0 m, endskønt arealet pr. træ  er omtrent det samme. Haveraaen mener, at 
det kan skyldes, at den indbyrdes konkurrence sætter tidligere ind ved rektangelforbandt end 
ved kvadratforbandt.

I forsøget på Forstamt Braunlage kan Kramer & Spellmann (1980) ikke påvise signifikante 
forskelle mellem forbandt ved bevoksningshøjde 6.2 m. Dette begrundes med, at der endnu ik
ke er stærk konkurrence mellem træerne, selv ikke i forbandt 1.5 m x  1.5 m. Der er imidlertid 
en helt klar tendens til, at større planteafstand fører til større middeldiameter. Der er ikke for
skel mellem forbandt 1 . 0 m x 3 . 0 m  og forbandt 1.5 m x  2.Om, hvor arealet pr. træ  er det sam
me.

De britiske afstandsforsøg har været underlagt forskellige hugstbehandlinger. I utyndede 
parceller stiger den absolutte forskel i diameter mellem forbandt med stigende bevoksnings
højde. I tyndede parceller, hvor hugststyrken har været stærkest i de vide forbandt, er billedet 
det samme som ovenfor, blot er forskellene større. I bevoksninger, som er tyndet til samme 
stamtal, er forskellene konstante eller reducerede (Hamilton & Christie 1974). Et sydfinsk for
søg viser i overensstemmelse hermed, at diameterforskellene selv efter 3. hugstindgreb ved 
overhøjden 17-22 m er nogenlunde konstante (Hannelius 1978).

Diameter efter tynding ved alder 17, 21 og 25 år for de forskellige forbandt i Christianssæde- 
forsøget viser også, at forskellen mellem forbandt ved første hugstindgreb synes at holde sig 
konstant ved de senere indgreb. Forskellen er 3-4 cm mellem forbandt 1.0 m x  1.0 m og 2.0 
m x 2 . 0  m (Kjersgård 1964). Forløbet af diameter i forhold til planteafstand efter 1. tynding 
(ved alder 32 år) i Gludstedforsøget svarer til forløbet efter 1. tynding (ved alder 17 år) i Chri- 
stianssædeforsøget (Kjersgård 1971).

I Hurdalforsøget er diameterforskellen mellem forbandt 1.2 m x 1.2 m og 2.4 m x 2.4 m ca.
3 cm ved bevoksningshøjden 8.9 m (Braastad 1979).

I en stor undersøgelse udført af Kramer et al. (1971) over kvaliteten i rødgranbevoksninger 
plantet på stor afstand, kunne man for de 71 undersøgte bevoksninger i aldre fra 31 til 124 år 
ikke påvise nogen sikker forbindelse mellem diameterudvikling og udgangsforbandt, angive
ligt fordi den senere behandling har skjult en oprindelig sammenhæng. Dog kunne fastslås en 
tydelig tendens til udvikling af større diameter ved større rækkeafstand.

Kramer & Spellmann (1980) har undersøgt diametertilvæksten i to utyndede bevoksninger 
plantet på henholdsvis 1.5 m x 1.5 m og 3.0 m x  3.0 m. Det tæ tte forbandt sluttede i 14 års alde
ren, mens dette først skete ca. 20 år senere for det vide forbandt. Diametertilvæksten for de 
800 største træer pr. ha var størst i det vide forbandt i denne 20 års periode, mens tilvæksten 
både før og efter var den samme for de to forbandt. Dette resultat er helt i overensstemmelse 
med de refererede undersøgelser, hvor forskellene netop synes at grundlægges på et tidligt tids
punkt for dernæst at holde sig konstante. Sjolte-Jørgensen (1963) kommer til samme resultat 
og angiver, at middeldiameteren stiger med ca. 2 cm for hver halve meter planteafstanden for
øges.

Ved et tidligt hugstindgreb netop når bevoksningen slutter, vil man kunne forhindre, a t de 
tæ tte forbandt taber i diametertilvækst. Som nævnt i afsnit 2.2 forudsætter dette dog, at ind
grebet kan betale sig rent økonomisk, hvilket betyder, at en eventuel kvalitetsforringelse også 
må tages i betragtning.



386

2.5 Grundfladeproduktion

Planteafstandsforsøg viser samstemmende, at grundfladeproduktionen falder med stigende 
planteafstand.

Det svenske Ombergforsøg er tyndet 1. gang ved overhøjden 8.3 m. Efter 3. hugstindgreb 
ved overhøjden ca. 14 m er forskelle i grundflade pr. ha mellem de forskellige forbandt udjæv- 
net (Wiksten 1965). Forsøget viser, at størsteparten af forskellene i samlet grundfladeproduk
tion ved overhøjden 21-22 m hidrører fra perioden indtil 1. tynding. Forskellen mellem for
bandt 1.0 m x  1.0 m og forbandtene 1.75 m x  1.75 m og 2.0 m x 2.0 m er ca. 22 mVha.

I de britiske forsøg opnås den maksimale forskel i samlet grundfladeproduktion mellem for
bandt ved overhøjden 12-15 m for derefter at holde sig konstant. Forskellen mellem forbandt 
0.9 m x 0.9 m og 2.4 m x 2.4 m er for rødgran og sitkagran 16-18 m2/h a . Udelades træ er med 
brysthøjdediameter mindre end 7 cm er forskellen mindre (Hamilton & Christie 1974).

Christianssæde- og Gludstedforsøget viser i overensstemmelse med ovennævnte forsøg, at 
forskellene i grundfladeproduktion opstår på et tidligt tidspunkt. Ved bevoksningshøjde ca. 7 
m er forskellen i grundflade pr. hamellem forbandt 1 .0m x  1.0 m og 2.0 m x 2.Om 5.9 mVha. 
Denne forskel udjævnes imidlertid ved den senere hugst behandling.

I det nordirske planteafstandsforsøg med sitkagran, hvor der ikke er foretaget tynding, sy
nes forskellen mellem forbandt 1.9 m x  1.9 m og 3.7 m x  3.7 m at holde sig konstant fra over
højden 9.3 m, med en tendens til et fald ved overhøjden 18.5 m (Kilpatrick et al. 1981). I et irsk 
forsøg med sitkagran (Lynch 1980) er forskellen mellem forbandt 1.2 m x  1.2 m og forbandt
3.6 m x  3.6 m ved alder 15 år 20 m2/h a , og det antages, at det maksimale tab i grundfladepro
duktion over en omløbstid vil ligge mellem 20 og 30 m2/h a .

Størsteparten af forskellene i den samlede grundfladeproduktion synes at opstå i ungdom
men, og størrelsen er afhængig af, hvornår tynding påbegyndes og med hvilken styrke. Grund
fladeproduktionen senere i bevoksningens liv er stærkt afhængig af hugst behandlingen.

2.6 Formtal

Med stigende planteafstand falder formtallet.
Ved formtalsmålinger på »såvidt muligt bestandstypiske træer« i Christianssædeforsøget er 

der påvist en forskel mellem forbandt 1.25 m x 1.25 m og 2.0 m x 2.0 m på 5<>7o af værdien for 
forbandt 1.25 m x  1.25 m (Kjersgård 1964).

I det nordirske forsøg med sitkagran er der indtil overhøjden 11 m ingen forskelle i formtal. 
Ved overhøjden 18.5 m er forskellen mellem forbandt 1.9 m x  1.9m og 3.7 m x3 .7  m 6% (Kil
patrick et al. 1981).

Forskelle i formtal synes at være relativt små, af større interesse er imidlertid afsmalningens 
størrelse -  denne behandles i afsnit 2.12.

2.7 Volumenproduktion 

Den samlede volumenproduktion falder med stigende planteafstand. Planteafstandens ind
flydelse på dimensionsfordelingen er imidlertid ofte af større betydning.
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Som for grundfladeproduktionen opstår forskelle i volumenproduktion på et tidligt tids
punkt for derefter at holde sig nogenlunde konstant. I Ombergforsøget kan over halvdelen af 
forskellene i total volumenproduktion ved overhøjden 21-22 m således føres tilbage til tids
rummet inden 1. tynding. Forskellen mellem forbandt 1.0 m x 1.0 m, som dog har en noget hø
jere bonitet end de øvrige, og forbandt 2.0 m x 2.0 m er omkring 120 m3/h a  (Wiksten 1965).

I de britiske forsøg nås de maksimale forskelle ved overhøjden 12-15 m. Forskellen mellem 
forbandt 0.9 m x  0.9 m og 2.4 m x  2.4 m er ved 1. tynding (overhøjde 10-12 m) for rødgran og 
sitkagran 40-55 mVha (Hamilton & Christie 1974).

I Hurdalforsøget er forskellen mellem forbandt 1.2 m x  1.2 m og 2.4 m x  2.4 m 41 m Vha ved 
overhøjden 10.2 m (bevoksningshøjde 8.9 m). Den relative forskel vil antagelig aftage stæ rkt 
med alderen, men det er muligt, at den absolutte forskel vil øge noget i de nærmeste år (Braa- 
stad 1979).

Med henblik på lønsomheden af 1. hugstindgreb er det af interesse at få klarlagt, hvilken be
tydning denne merproduktion i de tæ tte forbandt har for dimensionsfordelingen ved tids
punktet for 1. tynding. En opgørelse af totalproduktionen fordelt på diameterklasser for Chri- 
stianssæde- og Spikkestadforsøget ved bevoksningshøjde henholdsvis 10.0 m og 8.7 m viser, at 
dimensionsfordelingen bliver gunstigere med stigende planteafstand, og at merproduktionen i 
de tæ tte forbandt udgøres af småtdimensioneret træ . Træ med brysthøjdediameter mindre 
end 12 cm udgør i Christianssædeforsøget 79% af totalproduktionen for forbandt 1.25 
m x l . 2 5  m men kun 39% for forbandt 2.0 m x 2 . 0  m. Spikkestadforsøget er helt i over
ensstemmelse hermed. Forskellen i totalproduktion mellem forbandt 1.25 m x  1.25 m og 2.0 
m x 2.0 m i Christianssædeforsøget er 13 mVha og i Spikkestadforsøget 36 m Vha mellem for
bandt 1.25 m x  1.25 m og 2.25 m x 2.25 m. Det skal bemærkes, at Christianssædeforsøget har 
været tyndet én gang, men svagt. Ombergforsøget underbygger disse resultater, idet næsten 
hele merproduktionen i forbandt 1.0 m x  1.0 m er ikke-salgbar masse, dersom grænsen er 10 
cm i brysthøjde.

Ifølge Møller (1973) er nedgangen i udnyttelig massetilvækst i absolut mål ved anvendelse af 
videre forbandt end 1.25 m x  1.25 m næsten uafhængig af bonitet, hvilket støttes af Hefting 
(1982).

Hugstmetoden (manuel, maskinel, selvskovere, flishugning), afsætningsmulighederne og 
hensynet til blivende bestand vil være afgørende for, om det er lønsomt at udnytte de mindste 
dimensioner og dermed merproduktionen i de tæ tte plantninger.

Ved sammenligning af totalproduktion og dimensionsfordeling senere i en bevoksnings liv 
må man være opmærksom på, at ikke alene planteafstanden, men i afgørende grad også hugst
styrken, har indflydelse herpå.

Forsøgsvæsenet foretog i foråret 1982 en engangsundersøgelse (upubliceret) i to ca. 50 årige 
rødgranbevoksninger i Rø plantage, Bornholms statsskovdistrikt. Disse var oprindelig plantet 
på henholdsvis 1.25 m x  1.25 m og 2.50 m x 2.50 m og henholdsvis behandlet »normalt« og al
drig tyndet. Bevoksningerne havde på opgørelsestidspunktet en middelhøjde på 21 m, et stam- 
tal for forbandt 1.25 m x  1.25 m på 942 s tk ./ha  og for forbandt 2.50 m x 2 .5 0  m på 1156 
stk ./ha og endelig en grundflade på henholdsvis 38 m2/h a  og 55 mVha. Den totale m erpro
duktion i det tæ tte forbandt andrager 54 mVha, som udgøres af træ  med brysthøjdediameter
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mindre end 15 cm. For forbandt 1.25 m x  1.25 m udgør vedmassen med diameter mindre end 
15 cm 12% af totalproduktionen og vedmassen med diameter større end 25 cm 22% af total
produktionen. De tilsvarende værdier for forbandt 2.50 m x 2.50 m er 3% og 61%.

I Spikkestadforsøget er i tre af parcellerne (kvadratforbandt 1.25 m, 1.75 m og 2.25 m) ført 
en stærkt egaliserende hugst således, at stamtal, grundflade og volumen er det samme efter 3. 
hugstindgreb ved bevoksningshøjden ca. 13 m. Ved bevoksningshøjden ca. 17 m er der ingen 
forskel i salgbar masse (brysthøjdediameter større end 12 cm), og dimensionsfordelingen er 
nogenlunde den samme (Braastad 1970).

Ved en opgørelse af Ombergforsøget ved overhøjden 21-22 m er produktionen af salgbar 
masse størst i forbandt 1.5 m x 1.5 m. Dersom mindste brysthøj dediameter for tømmer er 20 
cm, udgør cellulosetræ 65% af den totale produktion for forbandt l .Om x 1.0 m, 56% for for
bandt 1.5 m x 1.5 m, 45% for forbandt 1.75 m x 1.75 m og 39% for forbandt 2.0 m x 2.0 m un
der forudsætning af, at der ikke forekommer nedklassificering af tømmer til cellulosetræ 
(Wiksten 1965).

I det sydfinske forsøg er tømmerprocenten ved overhøjde 17-22 m 80% for forbandt 2.7 
m x 2.8 m og 2.25 m x 2.25 m men 40-50% for forbandt 1.3 m x 1.5 m (Hannelius 1978).

I det nordirske forsøg med sitkagran, som ikke er tyndet, findes henholdsvis 20% og 10% af 
totalproduktionen for forbandt 1.9 m x 1.9 m og 2.6 m x 2.6 m i diameterklassen 7-14 cm ved 
overhøjden 18.5 m. De videre forbandt har kun en ubetydelig del af totalproduktionen i denne 
klasse. 40% af produktionen for forbandt 1.9 m x 1.9 m har en mindste topdiameter på 20 cm, 
mens dette gælder 49% af produktionen for forbandt 2.6 m x 2.6 m og 90% af produktionen 
for de videre forbandt (Kilpatrick et al. 1981).

Det fremgår af ovenstående, at hugstbehandlingen har afgørende indflydelse på dimen
sionsfordelingen, og at indflydelsen fra planteafstanden helt kan udviskes ved en tidlig, kraftig 
hugst.

2.8 Stabilitet m od stormfald og snetryk

A f betydning for en bevoksnings stormfasthed er bl.a. rodsystemets udvikling og hyppighe
den og styrken af hugstindgreb. Disse faktorer synes umiddelbart at tale for plantning på stor 
afstand -  dels fordi træer på stor afstand må formodes at udvikle større rodsystemer, dels for
di vide plantninger har et mindre tyndingsbehov.

Hefting (1982) refererer en undersøgelse af Fraser (1967), som tydeligt viser, at rodkagens 
diameter øges med stigende planteafstand i en utyndet sitkagranbevoksning. Det fremgår end
videre, at reaktionen på tynding er ret langsom, idet tæ tte plantninger 8 år efter tynding stadig 
har mindre roddiameter end de utyndede vide plantninger med nogenlunde samme træ af
stand.

Stormen i november 1981 anrettede betydelig skade i den føromtalte bevoksning i Rø plan
tage plantet på 1.25 m x 1.25 m og behandlet »normalt«, mens den utyndede bevoksning plan
tet på 2.50 m x 2.50 m var helt uskadt. ' .

Hvilken betydning forbandtets form har for rodudvikling og stormfasthed er uvist. Møller 
(1970) mener, at plantning på 1.5 m x2 .5  m vil give et langt rektangulært rodrum, som under
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forudsætning af »nogenlunde normal udhugning« vil resultere i træer, »der måske nok er 
stormfaste, hvis stormen går vinkelret på rækkerne, men svage, hvis den går på langs ad dem« 
(Møller 1970, p. 56).

I flere undersøgelser (bl.a. Braastad (1970, 1979), Kramer & Spellmann (1980), Pollan- 
schütz (1974) og Ehrentreich (1983) (skovfyr)) påvises en snæver sammenhæng mellem diame
ter og skadefrekvens som følge af snetryk. Således er skaderne mest omfattende i tæ tte plant
ninger og størst for de laveste diameterklasser. Jo større forholdet højde/brysthøjdediameter 
(h/d) er, desto større er faren for skader. Ofte nævnes h /d  = 80 som en kritisk grænse.

Hurdalforsøget blev ved bevoksningshøjden 8.9 m ramt af et kraftigt snefald med våd sne, 
som førte til omfattende skader. H /d-forholdet var mindre end 80 for de to videste forbandt 
(2.4 m x 2.4 m og 3.0 m x 3.0 m), og skadefrekvensen var betydeligt mindre end i de tæ ttere 
forbandt (Braastad 1979).

I forsøget på Forstamt Braunlage udviste rektangelforbandt større stabilitet end kvadrat
forbandt. Dette forklares med, at rektangelforbandt slutter senere, og derved bliver krone- 
længden større, hvilket skulle betyde større sikkerhed mod snebrud (Kramer & Spellmann
1980).

Stor planteafstand har gunstig indflydelse på stabiliteten både mod stormfald og mod sne
tryk.

2.9 Råd

Hefting (1982) konkluderer på grundlag af litteraturstudier, at de refererede undersøgelser 
viser en mulighed for mindre rådangreb med stigende planteafstand. I vide plantninger går der 
dels længere tid før der sker rodsammenvoksninger og før der tyndes, end i tæ tte plantninger, 
dels vil der være færre stød og dermed færre muligheder for stødinfektioner.

2.10 Bulhøjde

Bulhøjden ved tidspunktet for 1. tynding er afgørende for, hvilken indflydelse tyndingen får 
på vedkvaliteten m .h.t. grentykkelse.

I de tre norske forsøg aftager bulhøjden fra 1.9 m til 0.5 m, når man går fra forbandt 1.2 
m x 1.2 m til forbandt 2.5 m x 2.5 m ved bevoksningshøjden 8.4 -  8.9 m. I de videre forbandt 
har planteafstanden endnu ikke indvirket på bulhøjden (Braastad 1970, 1979 og Haveraaen
1981).

I et tysk forsøg med douglasgran svarede »bulhøjden« i og mellem  rækker for forbandt 2.5 
m x 5 . 0  m til bulhøjden i kvadratforbandtparceller med planteafstand henholdsvis 2.5 m og
5.0 m (Kenk 1981).

2.11 Grentykkelse og -antal

Veddets værdi er stærkt afhængig af størrelsen og mængden af knaster, der nedsætter ved
dets styrkeegenskaber såvel som udbyttet og kvaliteten af cellulosemassen (Madsen et al. 
1978).
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2.11.1  A n ta l grene i grenkransen

I Christianssædeforsøget er antal grene pr. grenkrans ca. 5 uanset planteafstand og højde 
over jorden (Moltesen et al. 1985). Dette stemmer godt overens med andre undersøgelser (Ny- 
linder 1959, Laidly & Barse 1979 (Pinus resinosa), Kennel 1976 (skovfyr)). I et forsøg med ung 
skovfyr (12 år) har Dippel (1982) fundet, at grenantallet stiger med stigende areal pr. træ  indtil 
et areal på 1.6 m2, derefter er grenantallet konstant. Forbandtets form har ingen betydning. 
Lignende resultat også for skovfyr er fundet af Thren (1985). Løvengreen (1935) og Madsen et 
al. (1978) har undersøgt hugststyrkens indflydelse på bl.a. grenantal og fundet, at denne heller 
ikke har indflydelse herpå.

2.11 .2  G ren tykkelse

Én stor knast nedsætter veddets styrke mere end flere små knaster med tilsammen samme 
areal (Madsen et al. 1978). De fleste undersøgelser over planteafstandens og hugststyrkens ind
flydelse på gren tykkelsen koncentrerer sig da også om største gren i en grenkrans.

Kramer et al. (1971) fandt ved undersøgelse af knaststørrelse i tømmer kvalitetssorteret af 
praktikere, at en gennemsnitlig maksimal knaststørrelse på 20 mm u.b. 5 m .o.j. (meter over 
jorden) synes at være en god grænse mellem tysk B- og C-kvalitet (A-kvalitet er knastfri). Hef
ting (1982) har foretaget en sammenligning af de danske og de tyske klassificeringsregler og 
fundet, at der er god overensstemmelse. 20 mm-grænsen skulle derfor også være anvendelig 
under danske forhold.

Grentykkelsens størrelse ved tidspunktet for 1. tynding har særlig interesse, da det i tyndede 
bevoksninger som nævnt er vanskeligt at adskille indflydelsen fra henholdsvis planteafstand 
og hugstbehandling.

I Hurdalforsøget har man målt grendiameter på bark 2 cm fra stammen på den største gren i 
grenkransene fra 1.5 m .o.j. til 5.0 m .o.j. for de 15 største træer pr. parcel (der er 4 parceller pr. 
forbandt). Grendiameteren (gennemsnit af alle højder) stiger retlinet fra 14.8 mm for forbandt
1.2 m x  1.2 m til 20.3 mm for forbandt 3.0 m x 3.0 m (Braastad 1979).

I forsøget i Ås er der målt største grentykkelse i forskellige niveauer op til 2.5 m .o.j. på 25-35 
træer pr. parcel (der er 2 parceller pr. forbandt). Grentykkelsen øger med højden over jorden 
indtil 2 m .o.j. og med forbandtet indtil forbandt 3.0 m x 3.0 m. I højden 1.1 -  1.5 m .o.j. stiger 
grentykkelsen således fra ca. 12.5 mm for forbandt 1.5 m x 1.5 m til ca. 20.5 mm for forbandt
3.0 m x 3.0 m. Over 2.0 m.o.'j. stiger grentykkelsen fra ca. 14.0 mm til ca. 21.5 mm. Materialet 
tyder endvidere på, at grendiameteren øges noget med stigende træstørrelse indenfor samme 
forbandt. Forskelle mellem forbandt m .h.t. diameter, bulhøjde og grentykkelse kan dog være 
noget udvisket, fordi et manglende træ  i denne tidlige fase påvirker udviklingen a f træerne i de 
tæ tte forbandt og først senere og totalt stærkest i de vide forbandt (Haveraaen 1981).

I forsøget på Forstamt Braunlage har man målt grentykkelser på de største grene 1.3 m .o.j. 
på 30-35 træer pr. parcel fordelt over hele diameterspektret (der er 3 parceller pr. forbandt). 
Grendiameteren er formentlig målt under bark. Den gennemsnitlige diameter for de tykkeste 
grene stiger fra 14.3 mm for forbandt 1.5 m x  1.5 m til 20 .0mm for forbandt 3 . 0m x  3 .0m. Da 
grendiameteren stiger med højden over jorden giver forbandt 3.Om x 3.0 m et uacceptabelt re
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sultat, idet gennemsnitlig diameter for de største grene allerede 1.3 m .o.j. er 20 mm, og grene
ne stadig er levende (Kramer & Spellmann 1980).

Det er vanskeligt at sammenligne de tre forsøg, fordi grenmålingerne er foretaget på hen
holdsvis de største træer og træer fordelt på alle diameterklasser, ved forskellige bevoksnings- 
højder og i forskellige højder over jorden. Det ser dog ud til, at forbandt videre end 2.0 m x 2.0 
m på dette tidspunkt giver knaster, der ligger betænkeligt nær 20 mm-grænsen. Endvidere sy
nes det tyske forsøg at have større knaster end de øvrige.

I det nordirske forsøg med sitkagran har man målt grentykkelse på de to største grene 2 
m .o.j. på 5 træer pr. forbandt ved bevoksningshøjde henholdsvis 9.6 m og 14.4 m. Ved 
bevoksningshøjden 14.4 m er bevoksningerne sluttede, og de nederste grene er begyndt at dø 
selv i de videste forbandt. Ved denne højde stiger grentykkelsen retlinet fra 20 mm for for
bandt 1.9 m x  1.9 m til 43 mm for forbandt 5.6 m x 5 . 6 m .  Det fremgår af resultaterne, at gre
nene 2 m .o.j. må have været døde i de tre tætteste forbandt ved bevoksningshøjden 9.6 m, 
mens grenene i forbandt 4.6 m x 4.6 m må have været stærkt overskyggede og på retur (Kil
patrick et al. 1981). Dette er ganske i overensstemmelse med Løvengreen (1935) som fandt, at 
tilvæksten på de nederste overskyggede sidegrene er meget ringe. Er bulhøjden således målt til 
nederste grønne gren, må man kunne regne med, at tyndingshugsten ikke vil få indflydelse på 
grendiameteren på et stammestykke, som er noget længere end svarende til bulhøjden.

Kramer, Dong og Rusack har som tidligere nævnt gennemført en stor undersøgelse vedrø
rende planteafstandens og rækkeafstandens indflydelse på den gennemsnitlige maksimale 
grentykkelse 5 m .o.j. for hovedtræer (Kramer et al. 1971).

Undersøgelsen omfatter 71 bevoksninger fra 16 forskellige lokaliteter i Vest- og Nordvest- 
Tyskland i aldre fra 31 til 124 år. H eraf er 35 bevoksninger rækkeforbandt (rækkeafstand 
mindst dobbelt så stor som planteafstand) med rækkeafstand 2.0-6.0 m og planteafstand 0.75- 
1.75 m, 10 vide kvadrat- og rektangelforbandt med planteafstand 2.0-4.5 m og 26 tæ tte kva- 
drat- og rektangelforbandt med planteafstand 1.0-2.0 m. Sidstnævnte tjener som sammenlig- 
ningsbevoksninger. Da proveniens og lokalitet kan have større betydning for grenudviklingen 
end forbandtet, er der foretaget sammenligninger mellem bevoksninger på samme lokalitet.

Undersøgelsen har visse svagheder. Der er således ingen gentagelsesparceller, men alvorligst 
er nok, at der ikke nævnes noget om hugst behandlingen. Klein (1978) mener, at hugststyrken i 
de undersøgte bevoksninger har været så svag, at resultaterne kan føres tilbage til udgangsfor- 
bandtet. Kramer har selv ved et foredrag sagt, at »tyndingen i bevoksningerne har været en ud
præget hugst fra neden, den har ikke påvirket de 500 herskende træer, der er undersøgt her« 
(Tolstrup 1972, p. 15).

Grentykkelsesmålingerne er foretaget på 20 hovedtræer pr. bevoksning, alle grene er døde, 
og der er målt under bark.

I 16 ud af 20 bevoksninger med rækkeforbandt er grene vinkelret på rækken signifikant 
større end grene i rækken. Dette bekræftes af flere undersøgelser bl.a. Brazier (1980) og Abetz
& Unfried (1983).

Bortset fra ekstremt vide forbandt kan forfatterne ikke påvise en klar sammenhæng mellem 
grentykkelse og rækkeafstand, hvilket skulle tyde på, at faktorer såsom lokalitet, proveniens 
og behandling har haft større indflydelse end udgangsforbandtet.

D e t forstlige Forsøgsvæ sen. X X X X . H. 4 . 2. sep tem ber 1986. 3
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Indtil rækkeafstand 3.0 m har 10 ud a f 11 rækkeforbandt ikke signifikant større knaster end 
de tæ tte sammenligningsparceller. Men sidstnævnte kan vel tænkes at være påvirket af hugst
behandlingen således, at man i virkeligheden har sammenlignet med noget, der svarer til videre 
forbandt.

Ifølge Kramer et al. (1971) har planteafstanden i rækken en tydelig indflydelse på 
grenudviklingen mellem  rækkerne Dette sluttes på grundlag af 4 bevoksninger med forbandt 
henholdsvis 3.7 m x l . 4  m (5.2 m 2/træ ), 3.5 m x l . 7 5  m (6.1 mVtræ), 3.6 m x l . O  m (3.6 
m2/træ ) og 3.3 m x  1.0 m (3.3 m Vtræ). Grendiameteren (imellem rækker) for de to videste 
forbandt er 20.4 mm og for de to øvrige henholdsvis 17.5 mm og 16.1 mm. Imod denne slut
ning taler flere forhold. For det første befinder bevoksningerne sig på forskellige lokaliteter, 
og forfatterne gør selv opmærksom på, at lokaliteten kan have større indflydelse på grenud
viklingen end forbandtet. For det andet er det tidligere nævnt, at der ikke er fundet nogen klar 
sammenhæng mellem grentykkelse og rækkeafstand måske p.gr.a. påvirkning fra lokalitet, 
proveniens og behandling, og da er det vel ikke sandsynligt, at der er en sikker sammenhæng 
mellem grentykkelse og planteafstand. Dette ville nemlig betyde, at planteafstandens indfly
delse på grentykkelsen i modsætning til rækkeafstandens indflydelse ikke er påvirket af de 
ovennævnte forhold. For det tredje kan et lignende billede ikke ses hos nogen af de andre par
celler (jvf. artiklens tabel 2), og endelig har de fire parceller forskelligt areal pr. træ , og det må 
forventes, at et større træ  med meget plads sætter større grene end et mindre træ  med lille 
plads. Planteafstandens indflydelse synes således at være indirekte.

Kenk & Weise (1983) kan for et givet areal pr. træ  ikke påvise, at lille planteafstand i rækken 
hæmmer længdevæksten hos grene mellem rækker (douglasgran). Dette må antages også at 
gælde grendiameteren, da der er en snæver sammenhæng mellem grenlængde og grentykkelse 
(Løvengreen 1935, Møller 1970, Kenk & Unfried 1980 (douglasgran)). I et forsøg med douglas
gran er fundet, at grentykkelse og grenlængde i og mellem rækker for forbandt 2.5 m x 5.0 m 
svarer til kvadratforbandt henholdsvis 2.5 m x  2.5 m og 5.0 m x  5.0 m (Kenk 1981).

I en senere artikel skriver Kramer, at for samme areal pr. træ  er gennemsnitlig maksimal 
grentykkelse 5 m .o.j. uafhængig af forbandtets form (Kramer 1975). Det fremgår ikke af ar
tiklen, om det er det samme materiale, der ligger til grund for dette udsagn, som er anvendt i 
artiklen fra 1971.1 øvrigt stiger grentykkelsen med stigende grenlængde, og det er derfor kun 
rimeligt at tro, at grentykkelsen er uafhængig af forbandtets form, hvis grenene overskygges 
på et tidligt tidspunkt, dvs. på et tidspunkt, hvor grene fra forbandt med rækkeafstand hen
holdsvis f.eks. 2 og 4 m er nogenlunde lige lange.

Kramer et al. (1971) foretager en sammenligning af en kvalitetssortering for de forskellige 
forbandt og konkluderer, at for at sikre samme kvalitet som i de tæ tte sammenligningsbe- 
voksninger skal planteafstanden være 1.0-1.2 m ved rækkeafstand 2.5-3.0 m og ikke over 1.0 
m ved rækkeafstand 3.5 m, som er den største tilladelige rækkeafstand. Planteafstanden ved 
kvadratforbandt må ikke overstige 2.0 m.

I det følgende skal gennemgås resultaterne fra nogle afstandsforsøg, som har været tyndet,
men indledningsvis skal kort omtales hugststyrkens indflydelse på grenudviklingen. Dette er 
undersøgt af Madsen et al. (1978) i forsøgsvæsenets hugstforsøg på Ålholm skovdistrikt. 
Grentykkelsen er afgørende påvirket af hugststyrken fra 5 m .o.j. og stiger med stigende hugst-
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styrke, hvilket er i overensstemmelse med Løvengreen (1935). Forsøget er tyndet 1. gang ved 
bevoksningshøjde 7-8 m (alder 19 dr). Den gennemsnitlige maksimale gren tykkelse målt på 
bark 5 m .o.j. for udhugningstræer ved alder 32-35 år er for D- og D =S> B-hugst 22-23 mm, 
mens C-hugsten ligger tæ t på 20 mm-grænsen. I højden 7.5 m .o.j. er grænsen klart overskre
det. Den oprindelige planteafstand er 1.2 m x 1.4 m.

Christianssædeforsøget er tyndet 1. gang ved overhøjden 8.0 m. Ved overhøjden 19.7 m er 
tilfældigt udtaget 15 udhugningstræer pr. parcel, på hvilke der er målt grentykkelser i hele mm 
på bark uden for eventuel fortykkelse af grenfoden. Målingerne er foretaget 2.5, 5.0 og 7.5 
m .o.j. (Moltesen et al. 1985). Gennemsnitlig diameter for tykkeste gren stiger 2.5 m .o.j. fra
16.6 mm for planteafstand 1.25 m til 23.5 mm for planteafstand 2.5 m, 5.0 m .o.j. fra 18.6 mm 
til 23.7 mm og endelig 7.5 m .o.j. fra 20.4 mm til 24.2 mm. Der er fundet sikre niveauforskelle 
mellem forbandt for gennemsnittet af tykkeste gren pr. træ  som funktion af brysthøjdediame- 
teren 2.5 og 5.0 m .o.j.; mest udtalt 2.5 m .o.j. som følge af den egaliserende tyndingshugst.

Ved en brysthøjdediameter på 15 cm stiger grendiameteren 2.5 m .o.j. med 4.0-4.5 mm pr. m 
øgning af planteafstanden, 5.0 m .o.j. 1.5-2.0 mm pr. m, mens planteafstanden ikke har næv
neværdig indflydelse på grendiameteren 7.5 m .o.j. Forfatterne konkluderer, at såfremt gren
tykkelsen 5 m .o.j. ikke må overskride 20 mm under bark, ligger det tilladelige kvadratfor
bandt på mellem 1.5 og 2.0 m. De mener i øvrigt, at meget tyder på, »at det her i landet ikke vil 
være tilrådeligt at overskride et areal pr. plante på ca. 2.75 m 2 og en rækkeafstand på ca. 2.75 
m -  øvrige fordele ved tæ tte hhv. vide plantninger uomtalte« (p. 74). Den opgivne grænse for 
rækkeafstand bygger antagelig på upublicerede resultater fra rækkeafstandsforsøget på Lø
venholm (Due 1983).

I Spikkestadforsøget er der målt grentykkelser under bark i intervallet 2-6 m .o.j. på 10-14 
træer pr. parcel ved bevoksningshøjden 16.8 m. Virkningen af den egaliserende hugst er tyde
lig, idet forskellene mellem forbandt aftager med øget højde over jorden. Således er den gen
nemsnitlige diameter for tykkeste gren 2-3 m .o.j. 13.3 mm for planteafstand 1.25 m og 15.8 
mm for planteafstand 2.25 m, mens de tilsvarende grentykkelser 5-6 m .o.j. er henholdsvis 19.1 
mm og 18.8 mm. Generelt er forskellene små og vil ifølge Braastad næppe give anledning til 
forskelle i kvalitetssortering, men han understreger, at materialet er lille, og at der ikke kan 
drages nogle generelle konklusioner. Grentykkelserne i dette forsøg synes i øvrigt at ligge på 
samme niveau som grentykkelserne i Christianssædeforsøget.

Ved en bedømmelse af tømmerkvaliteten i Ombergforsøget finder Wiksten (1965), at for
bandt 1.0 m x 1.0 m er de andre overlegne, mens der imellem disse ikke er forskelle. I forbandt
1.0 m x  1.0 m blev 28% af tømmertræerne nedklassificeret til cellulosetræ, mens det samme 
var tilfældet for 67-75% af træerne i de videre forbandt. A f tømmerproduktionen i forbandt
1.0 m x 1.0 m var 64% af bedste kvalitet, mens dette kun gjaldt 8-10% i de videre forbandt. 
Forskellen i grentykkelse mellem forbandt 1.0 m x  1.0 m og 2.0 m x 2 . 0  m er 1.5 m .o.j. 6.4 
mm, 3.0 m .o.j. 3.9 mm og 5.0 m .o.j. 3.8 mm. Mellem forbandt 1.5 m x 1.5 m o g 2 . 0 m x 2 . 0 m  
er der praktisk talt ingen forskel 5 m .o.j. (Nylinder 1959 refereret a f  Sjolte Jørgensen 1963).

Ifølge en undersøgelse af Persson (1975) over udbytte og kvalitet af cellulosemasse fra Om
bergforsøget har forskelle i knastmængde mellem forbandt kun ringe betydning.

Veddets kvalitet bliver dårligere med stigende planteafstand p.gr.a. øget knastethed, men 
forskellene aftager med alderen og er i øvrigt stærkt afhængige af hugststyrken.



394

2.12 Stammeform

Ved Stammeform forstås i det følgende dels afsmalning og rethed dels stammetværsnittets 
form. Stammeformen har betydning for kvalitet og skæreudbytte.

Afsmalningen i nedre stammedel er stigende med stigende planteafstand i de britiske forsøg. 
Afsmalningen bliver mindre med alderen, men forskelle mellem forbandt udjævnes ikke (H a
milton & Christie 1974). Ved overhøjden 20 m er afsmalningen på stammestykket 3-6 m .o.j. 
ca. 1.3 cm pr. m for forbandt 2.4 m x 2.4 m.

I det sydfinske forsøg er afsmalningen ved 1. tynding størst for de store planteafstande, men 
senere synes indflydelsen fra den oprindelige planteafstand at mindskes. Afsmalningen er ved 
overhøjden 13-17 m (2. hugstindgreb) maksimalt 1.2 cm pr. m og ved overhøjden 17-22 m (3. 
hugstindgreb) maksimalt 1.0 cm pr. m (Hannelius 1978).

I et forsøg med sitkagran tiltager afsmalningen fra 0.7 cm pr. m for forbandt 1.2 m x  1.2 m 
til 2.4 cm pr. m for forbandt 3.6 m x 3.6 m (Lynch 1980).

Under henvisning til Moltesen (1957) skriver Sjolte-Jørgensen (1963), at en afsmalning på 
0.8-1.2 cm pr. m ikke har betydning for skæreudbyttet. Han konkluderer videre, at planteaf- 
standens indflydelse på afsmalningen er en faktor uden betydning, fordi selv forbandt 3.5 
mx 3 . 5  m i et norsk forsøg (Klem 1952) ikke overskrider grænsen på 1.2 cm pr. m.

Afsmalningen i de britiske forsøg er meget større end i det norske, idet »rod- og midtkævle« 
i det norske forsøg har en afsmalning på 0.5-0.7 cm pr. m dog 0.9 cm pr. m for forbandt 3.5 
m x 3.5 m. Det er på dette grundlag vanskeligt at konkludere noget entydigt om planteafstan- 
dens indflydelse på afsmalningen og derigennem skæreudbyttet.

Retheden kan forstyrres, hvis nogle planteafstande er mere udsatte for skader på topskud 
end andre eller p.gr.a. vækstbevægelser.

I forsøget i As var den hyppigst forekommende skade tveger, som havde udviklet sig, da 
planterne var lavere end 0.5 m, men efter den tid er der ikke forekommet skader. Der var ingen 
forskel i skadeprocent mellem forbandt (Haveraaen 1981).

I sitkagran plantet på 1.5 m x 3 . 0  m på blød bund, har Møller (1970) kunnet iagttage, at 
træerne har en tilbøjelighed til at »falde lidt ud af rækken«, dvs. søge ud mod lyset i rækkemel
lemrummene. Selvom sitkagran kan udføre større vækstbevægelser end rødgran, mener Møl
ler, at det også for rødgran vil være en fordel med en jævn fordeling over arealet på blød bund.

At rektangelforbandt skulle påvirke stammetværsnittets fo rm  har i flere undersøgelser ikke 
kunnet påvises. Kramer et al. (1971) kunne selv ikke i ekstremt vide rækkeplantninger konsta
tere en oval Stammeform. I de tilfælde, hvor ovalitet forekom, kunne den føres tilbage til ræ k
kernes placering i forhold til fremherskende vindretning eller terrænhældning. Ej heller Klein 
(1978) kunne konstatere ovale stammetværsnit i en bevoksning plantet på 1.5 m x 1.5 m, hvor 
der på et meget tidligt tidspunkt blev fjernet hver 2. række.

2.13 Rum tæ thed og tørstofproduktion

Rumtætheden har betydning for såvel veddets styrkeegenskaber som for udbyttet ved cellu
losefremstilling.
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Ifølge Brazier (1980) øges mængden af vårved med stigende årringsbredde, uden at der sker 
en tilsvarende øgning af mængden af høstved, og rumtætheden for vårveddet falder. Resulta
tet er, at rumtætheden falder med stigende årringsbredde. Resultaterne hidrører fra en under
søgelse af sitkagran. I en 30-40 årig sitkagranbevoksning med en oprindelig planteafstand på 
henholdsvis 1.8 m og 2.4 m var udbyttet i tørvægt af blivende bestand 3-5 t /h a  større i det 
oprindeligt tæ tte forbandt end i det oprindeligt vide forbandt. Adderedes tyndingen var for
skellen 10-12 t/h a . Udbyttet af tømmer var imidlertid størst i den oprindeligt vide plantning 
under forudsætning af, at veddet var af acceptabel kvalitet.

I 19-23 år gamle bevoksninger med douglasgran plantet i forbandt fra 1.5 m x 1.5 m til 2.8 
m x 3.0 m fandt Hapla (1981), at årringsbredden stiger med stigende forbandt, at den absolut
te bredde af høstved tiltager med stigende forbandt indtil forbandt 2.0 m x 2.0 m, men at der 
på baggrund af dette materiale ikke kan siges noget entydigt om sammenhængen mellem for
bandt og høstvedprocent. Fra forbandt 2.0 m x 2.0 m falder rumtætheden med stigende for
bandt.

I Ombergforsøget har Persson (1975) fundet, at middelårringsbredden stiger med stigende 
planteafstand, og høstvedandelen falder. Der er en tendens til aftagende rumtæthed med sti
gende planteafstand, men sammenhængen er ikke signifikant, og der kunne heller ikke påvises 
nogen klar sammenhæng mellem forbandt og udbytte ved cellulosefremstilling.

I Christianssædeforsøget har Moltesen et al. (1985) tillige med grentykkelse undersøgt rum 
tæthed for de udvalgte udhugningstræer. Det konkluderes, at planteafstanden i dette forsøg 
ikke har nogen »påviselig indflydelse på rumtætheden udover den virkning, der skyldes varia
tion af årringsbredden« (p. 63). Dette resultat er i overensstemmelse med resultaterne af un
dersøgelsen i hugstforsøget på Ålholm skovdistrikt (Madsen et al. 1978), hvor man fandt, at 
rumtætheden som funktion af årringsbredden er upåvirket a f  hugststyrken.

Da forsøgsanlægget på Christianssæde skovdistrikt som nævnt lider af adskillige mangler, 
gør forfatterne opmærksom på, at der ikke kan siges noget entydigt om planteafstandens ind
flydelse på tørstoftilvæksten. Dog synes volumentilvæksten at være mindre påvirket af plan
teafstanden end tørstoftilvæksten, og planteafstandens indflydelse synes aftagende med alde
ren p.gr.a. den egaliserende tyndingshugst. Det nævnes videre, at denne konklusion støttes af 
en tilsvarende norsk undersøgelse (Klem 1952).

Planteafstandens indflydelse på rumtætheden synes at aftage med alderen p.gr.a. egalise
rende tyndingshugst og har derfor antagelig kun mindre betydning for tømmerets styrkeegen
skaber. Rumtætheden kan imidlertid have betydning for udbyttet af tyndingshugsterne, så
fremt disse anvendes til f.eks. cellulosefremstilling og brændsel. Da det hovedsagelig netop vil 
dreje sig om merproduktionen i de tæ tte plantninger, vil dette forhold ikke have nogen større 
betydning.

3. MÅLEMETODIK

Forsøgene på Esrum og Københavns distrikter er målt henholdsvis foråret 1983 og efteråret 
1982, mens forsøgene på Willestrup og Løvenholm distrikter er målt foråret 1984. Alle forsøg 
er målt ved alder 23 år.
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3.1 Produktionsmåling

Grundflade, højde, formtal og vedmasse er opgjort efter forsøgsvæsenets normale meto
der, dog med visse modifikationer for rækkeafstandsforsøgene.

I rækkeafstandsforsøget Løvenholm er der målt højder på 10 tilfældigt udvalgte træer i 
hver tredje række og beregnet en fælles højderegression for rækkerne 1-8 og 9-13 i hver parcel. 
For blok 2 er målingen foretaget før tynding, for blok 1 og 3 efter tynding.

I rækkeafstandsforsøgene Esrum og København er der målt højder på 10 træer i hver anden 
række. I rækkerne 1, 3 og 5 er træerne udtaget tilfældigt før tynding, mens højden i de reste
rende rækker er målt på tilfældigt udvalgte tyndingstræer; dog ikke på decideret undertrykte 
individer. Der er beregnet en fælles højderegression for rækkerne 1-4, 5-8 og 9-11 i hver parcel.

Fremgangsmåden ved højdemålingen betyder, at resultaterne er behæftet med en vis usik
kerhed, som imidlertid skønnes at være af mindre betydning for vedmasseberegmngen sam
menlignet med den usikkerhed der ligger i de små prøvefladestørrelser (24-130 m 2).

Anvendelsen af en fælles højderegression for flere forbandt medfører, at højden for de tætteste 
forbandt indenfor gruppen underestimeres og for de videste forbandt overestimeres. Endvidere må 
en højderegression baseret på tyndingstræer formodes at overestimere bevoksningshøjden før tyn
ding.

Der er ikke målt formtal i rækkeafstandsforsøgene, men i stedet anvendt det gennemsnitlige 
formtalsniveau for tynding og blivende bestand for forbandtene 1.25 m x l . 2 5  m til 2.25 
m x2.25  m i de respektive kvadratforbandtforsøg. Denne fremgangsmåde er fundet forsvar
lig, idet der kun er en svag tendens til, at formtalsniveauet aftager med stigende planteafstand, 
og da der ikke synes at være forskel på formtalsniveauet for tynding og blivende bestand.

Rækkerne 10 og II i parcellen med planteafstand 1.25 m i forsøget på Københavns distrikt 
er udeladt af produktionsmålingen p.gr.a. deres ringe længde.

3.2 Grentykkelsesmåling

3.2.1 U dtagning a f  p rø v e træ er

I kvadratforbandtforsøgene er tilfældig udtaget 50 træer pr. parcel til grentykkelsesmåling. 
Undertrykte træer, dvs. træer hvis krone ikke når op i kronetaget, samt træer som ikke har 4 
naboer, er udeladt. I stedet er valgt det nærmeste brugbare. Forsøgene er meget komplette, 
kun i parcellen med planteafstand 2.75 m på Esrum distrikt var det ikke muligt at finde til
strækkelig mange egnede træer, fordi parcellen er hullet som følge af honningsvampangreb og 
snetryksskader. Der blev udtaget 18 træer.

I rækkeafstandsforsøgene er tilfældig udtaget 5 træer i hver række efter samme retningsli
nier som ovenfor. I forsøget på Københavns distrikt har der været en del bortfald, som har be
tydet, at bevoksningen nogle steder er hullet. Det har dog stort set været muligt at udtage prø
vetræer, som har 4 naboer.

Undersøgelsen omfatter i alt ca. 3000 træer.

3.2 .2  D iam eter

På de udvalgte prøvetræer er målt diameter i brysthøjde (1.3 m .o.j.) i lige mm. I rækkeaf
standsforsøgene er skelnet mellem diameter i rækken og vinkelret på rækken.
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3 .2 .3  G ren tykkelse

Den horisontale grentykkelse er målt i lige mm på bark inde ved stammen, men uden for 
eventuel fortykkelse ved grenfoden med hakmål, se figur 14. Kun grene på 6 mm’s tykkelse og 
derover er medtaget. Der er for rækkeafstandsforsøgenes vedkommende skelnet mellem grene 
i rækken og grene mellem rækkerne. Sammenligning med grentykkelsesmålinger foretaget af 
skovrider J.E . Due, Løvenholm, i rækkeafstandsforsøget tyder på, at den vertikale grendia
meter er lidt større (1-2 mm) end den horisontale.

Figur 14. Hakmål anvendt ved grentykkelsesmåling. 
Figure 14. Instrument fo r  measuring the branch diameter.

Grentykkelserne er målt i grenkransen nærmest henholdsvis 1.3 m .o.j. og 2.5 m .o.j. I ræ k
keafstandsforsøget på Løvenholm er endvidere målt grentykkelser 5 m .o.j. i rækker nr. 1 , 5 , 9 
og 13 i parcellerne med planteafstand henholdsvis 1.0 m og 1.4 m.

Grentykkelsesmålinger 2.5 m .o.j. er i forsøget på Københavns distrikt først foretaget forår 
1984. Da næsten alle grene er døde, er det fundet forsvarligt at betragte disse målinger som 
sammenhørende med målingerne fra efteråret 1982.

3.3 Bulhøjde

Bulhøjden er kun målt i rækkeafstandsforsøget på Løvenholm. Den er målt på prøvetræer
ne og bestemt som afstanden fra jorden til nederste grønne gren. Der er målt i hele dm.
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4. RESULTATER

Ved analysen af forsøgsresultaterne blev det besluttet at behandle kvadratforbandtforsø- 
gene på Esrum, Københavns, Willestrup og Løvenholm distrikter som ét randomiseret blok
forsøg med 4 blokke -  i det følgende kaldt kvadratforbandtforsøget. Der findes ikke et stan
dard EDB-program til analyse af Lattice-kvadrater af den her anvendte type i den benyttede 
statistik programpakke (SAS).

Tabel 2. Træmålingsresultater. Kvadratforbandtforsøget.
Table 2. Tree measuring results. The square spacing experiment.

T abel 2. Esrum statsskovdistrikt

Plante
afstand

Areal Hdom 
pr. træ

H L Ddom Dg G V D ata for prøvetræer 
D a ta  f o r  sam p le  trees

Spacing Space  
p e r  tree

D |,j A ntal grene pr. grenkrans
N u m b er o f  branches p e r  w horl

1.3 m over jorden 2 .5  m  over jorden
1.3 m  a b o v e  g ro u n d  2 .5  m  a b o ve  gro u n d

mxm m : m m cm cm mVha m V ha cm stk. stk.

1.25 X  1.25 1.56 13.3 11.3 16.1 9 .0 34.41 216.8 9.6 5.6 5.7
1 .50X 1.50 2.25 13.9 11.7 17.3 10.3 33.41 216 .0 10.7 5.6 5.8
1 .75X 1.75 3.06 13.6 11.8 17.6 11.8 32.17 192.5 11.8 5.4 5.6
2 . 0 0 x 2 . 0 0 4 .00 13.8 12.5 18.0 13.1 31.38 195.8 13.5 5.8 5.6
2 . 2 5 x 2 . 2 5 5.06 12.6 11.6 19.1 13.7 26.69 159.1 13.9 5.6 5 .4
2.50x2.50 6.25 13.2 12.1 19.4 14.6 26.77 165.0 14.7 6 .4 6.3
2 . 7 5 x 2 . 7 5 7.56 13.1 12.1 21.7 15.3 20.50 121.5 16.1 5.9 5.9
3 . 0 0 x 3 . 0 0 9.00 12.8 11.9 21.0 16.0 22.44 133.0 16.6 6.2 6 .2
3 . 2 5 x 3 . 2 5 10.56 13.9 12.6 22.0 17.2 22.09 137.5 17.6 5.1 5.1

Tabel 2 fo rts . Københavns statsskovdistrikt

Plante
afstand

Areal 
pr. træ

Haom h l Ddom D, G V Data for prøvetræer 
D a ta  f o r  sam p le  trees

Spacing Space 
p e r  tree

D,.j Antal grene pr. grenkrans 
N u m b er o f  branches p e r  w horl

1.3 m over jorden 2 .5  m over jorden
1.3 m  a b o ve  g ro u n d  2 .5  m  a b o ve  g ro u n d

m x m m! m m cm cm m V ha m V ha cm stk. stk.

1 .2 5 x  1.25 1.56 12.8 10.3 16.4 8.8 35.97 207.3 9.1 6.5 6.0
1 . 5 0 x  1.50 2.25 11.7 10.0 15.6 9 .6 31.84 176.2 10.1 6.2 6.2
1 . 7 5 x 1 .7 5 3.06 11.7 10.4 17.7 11.5 31.39 173.4 11.3 6.6 6.3
2 . 0 0 x 2 . 0 0 4 .00 12.2 11.1 18.8 12.9 33.49 193.3 11.9 7.3 6.2
2 . 2 5 x 2 . 2 5 5.06 12.3 10.8 18.8 13.0 26.55 144.6 12.8 7.3 6.4
2 . 5 0 x 2 . 5 0 6.25 11.9 10.7 20 .2 14.4 26.78 147.0 14.1 7.3 6.2
2 . 7 5 x 2 . 7 5 7.56 11.3 10.3 20 .2 14.6 22.34 117.0 14.2 7 .0 6.7
3 . 0 0 x 3 . 0 0 9.00 11.5 10.2 21.3 15.2 22.21 113.6 15.4 6.8 6 .0
3 . 2 5 x 3 . 2 5 10.56 10.9 9 .9 21.1 15.0 19.04 94 .6 15.6 6.7 6.2



399

De to nordsjællandske rækkeafstandsforsøg behandles som ét forsøg -  rækkeafstandsfor
søget Esrum/Kbh. -  med 2 blokke.

De vigtigste træmålingsresultater for kvadratforbandtforsøget er meddelt i tabel 2.
Parcellerne med forbandt 0.75 m x0 .75  m og 1.0 m x  1.0 m i Løvenholmforsøget er ikke 

inddraget i de statistiske analyser, da de kun forekommer i dette forsøg og i øvrigt kun har be
skeden praktisk interesse.

D ata for prøvetræer  
D a ta  f o r  sam p le  trees

G rendiam eter 
Branch d iam eter

1.3 m over jorden 2 .5  m over jorden
1.3 m  a b o ve  g ro u n d  2 .5  m  a b o v e  grou nd

G ennem snit a f G ennem snit a f
A  verage o f A  verage o f

A lle grene Tykkeste gren pr. træ A lle grene T ykkeste gren p
A ll branches Thickest branch p e r  tree A ll  branches T h ickest branch t

mm mm mm mm

9.7 11.4 10.7 12.3
11.0 12.6 11.8 13.7
12.9 14.6 13.5 15.4
12.7 14.7 14.2 16.2
14.6 16.9 16.1 18.6
15.1 17.4 16.8 19.2
16.3 19.1 18.6 21.7
17.6 20.5 19.6 22.8
18.0 21.5 21.0 24.1

Data for prøvetræer  
D a ta  f o r  sa m p le  trees

Grendiameter  
Branch d iam eter

1.3 m over jorden 2.5 m over jorden
1.3 m  a b o ve  gro u n d 2 .5  m  a b o v e  gro u n d

G ennem snit af G ennem snit af
A  verage o f A  verage o f

A lle grene Tykkeste gren pr. træ A lle grene T ykkeste gren p
A ll branches Th ickest branch p e r  tree A ll  branches T h ickest branch j

mm m m m m mm

10.8 12.5 11.6 13.5
12.8 14.7 12.8 15.1
13.6 15.8 14.0 16.5
13.7 16.1 14.2 16.8
14.5 17.1 14.9 17.5
15.5 18.3 17.0 19.7
16.2 19.4 17.7 20.6
16.6 19.5 19.8 22.8
17.2 20.0 21.0 24.6
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Plante
afstand

A real H dom 
pr. træ

H L ^doiti D g G V D ata for prøvetræer  
D a ta  f o r  sa m p le  trees

Spacing Space  
p e r  tree

D , 3 A ntal grene pr. grenkrans
N u m b er o f  branches p e r  w horl

1.3 m  over jorden 2.5 m over jorden
1.3 m  a b o ve  g ro u n d  2 .5  m  a b o v e  g ro u n d

m x  m m 1 m m cm cm m V ha m V ha cm stk. stk.

1.25x1.25 1.56 11.3 9.8 14.4 8.8 35.33 190.0 9.1 5.4 5.6
1.50X 1.50 2.25 11.6 9.8 14.9 9.4 29.28 156.1 9.7 5.3 5.5
1.75X 1.75 3.06 12.2 10.4 15.8 10.7 27.66 150.9 11.2 5.2 5.7
2.00x2.00 4.00 10.5 8.7 16.0 10.4 21.44 97.4 10.4 6.0 5.7
2.25x2.25 5.06 11.3 10.0 17.1 12.2 24.50 128.6 11.9 5.6 5.5
2.50x2.50 6.25 11.6 10.4 19.4 13.5 26.30 139.9 13.8 5.8 5.5
2.75x2.75 7.56 11.6 10.6 18.7 14.0 19.97 107.9 14.7 5.6 5.6
3.00x3.00 9.00 10.2 8.8 17.1 12.4 14.44 66.5 11.9 5.7 5.6
3.25x3.25 10.56 11.2 10.1 20.0 15.0 18.37 93.9 16.4 6.0 6.3

T abel 2 forts.  Løvenholm skovdistrikt

Plante
afstand

A real Hdom 
pr. træ

h l DjJom G V D ata for prøvetræer 
D a ta  f o r  sa m p le  trees

Spacing Space  
p e r  tree

D | 3 A ntal grene pr. grenkrans
N u m b er o f  branches p e r  w horl

1.3 m over jorden 2.5 m over jorden
1.3 m  a b o ve  g ro u n d  2 .5  m  a b o v e  grou n d

m x  m m 2 m m cm cm m V ha m V ha cm stk. stk.

0.75x0.75 0.56 8.8 6.9 10.7 5.3 33.06 136.9 5.2 5.2 4.6
1.00x1.00 1.00 10.3 8.2 11.8 6.9 32.43 153.7 7.0 5.2 5.3
1.25 x  1.25 1.56 10.2 8.6 13.2 8.2 31.36 150.1 7.7 4.9 5.0
1.50 x  1.50 2.25 10.7 9.3 14.1 9.6 29.38 144.9 8.7 5.1 4.9
1.75 x  1.75 3.06 10.4 9.1 14.4 10.3 25.14 121.8 9.9 5.6 5.6
2.00x2.00 4.00 10.1 9.1 15.2 11.3 23.52 111.3 11.4 5.8 5.5
2.25x2.25 5.06 10.6 9.6 16.2 12.4 24.31 123.4 12.1 5.7 5.3
2.50x2.50 6.25 9.8 9.0 17.2 12.7 19.69 92.6 12.8 5.9 5.3
2.75x2.75 7.56 11.1 10.3 18.1 14.5 22.72 115.4 15.1 5.6 5.4
3.00x3.00 9.00 10.5 9.8 18.8 14.9 19.37 96.5 14.8 5.2 4.9
3.25x3.25 10.56 10.9 9.9 19.2 15.1 16.22 81.3 14.9 5.2 4.9

Rækkernes systematiske placering i rækkeafstandsforsøgene både m .h.t. retning i forhold 
til verdenshjørnerne og m .h.t. rækkeafstandens størrelse bevirker, at der kan være jordbunds- 
forskelle m.v., hvis indflydelse det ikke er muligt at udskille. I forsøgene på Esrum og Køben
havns distrikter er det endvidere ikke muligt at udskille virkninger af eventuelle jordbundsfor- 
skelle o.a. indenfor lokaliteten, da der kun er én gentagelse, men kun virkninger som følge af 
forskelle mellem de to lokaliteter. Endelig er kravet om uafhængighed mellem behandlinger 
(rækker) ikke helt opfyldt, da f.eks. kraftig vækst i én række kan tænkes at ske på bekostning 
af naborækkerne.
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D ata for prøvetræer 
D a ta  f o r  sam p le  trees

Grendiameter 
B ranch d iam eter

1.3 m over jorden 2.5 m  over jorden
1.3 m  a b o v e  grou nd 2 .5  m  a b o ve  gro u n d

G ennem snit a f Gennem snit a f
A  verage o f A  verage o f

A lle grene Tykkeste gren pr. træ A lle grene Tykkeste gren pr. træ
A ll  branches Thickest branch p e r  tree A U  branches Th ickest branch p e r  tree

mm mm mm mm

9.8 1 1 , 0 10.8 11.9
10.7 1 2 . 0 11.7 13.1
11.7 13.0 12.8 14.3
13.9 15.8 15.0 17.2
14.5 16.4 15.7 17.7
15.7 17.8 17.2 19.3
15.4 17.8 16.7 18.9
18.4 21.0 19.1 21.0
18.2 20.8 19.9 22.0

D ata for prøvetræer 
D a ta  f o r  sa m p le  trees

G rendiam eter 
B ranch d iam eter

1.3 m overjorden 2.5 m over jorden
1.3 m  a b o ve  grou nd 2 .5  m  a b o v e  gro u n d

G ennem snit af Gennem snit a f
A  verage o f A  verage o f

A lle grene Tykkeste gren pr. træ Alle grene Tykkeste gren pr. træ
A ll branches Th ickest branch p e r  tree A  II branches T h ickest branch p e r  tree

mm mm mm mm

7.3 8.1 8.3 9.6
8.3 9.6 9.6 11.2
9.2 10.5 10.0 11.6

10.2 11.7 11.4 13.1
11.7 13.6 12.8 14.9
13.1 15.5 14.3 16.7
13.2 15.2 14.9 16.8
14.5 17.1 16.5 18.8
13.8 16.3 17.9 20.5
16.5 18.7 18.7 21.5
17.8 20.6 20.3 22.4

4.1 Højde

I figur 15 er overhøjden (Hdom) for kvadratforbandtforsøget lagt op over planteafstanden. 
Hdom er på grundlag af højderegressionen for den pågældende planteafstand beregnet som den 

grundfladevejede middelhøjde (HL) for de 100 tykkeste træer pr. ha.

En variansanalyse viser, at der er signifikant forskel mellem blokke (p <0.001), antagelig 
som følge af bonitetsforskelle, dog vil eventuelle proveniensforskelle ikke kunne skilles fra 
blokeffekten. Det fremgår af figuren, at der er nogen bonitetsvariation indenfor blokkene.
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0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 m

Figur 15. Sammenhængen mellem overhøjde (Hdom) og planteafstand i kvadratforbandtforsøget. 
Figure 15. The relationship between top height (Hdom) and spacing in the square spacing experiment. 
Translation: Gennemsnit: Average.

Mest markant er imidlertid parcellen med planteafstand 3.00 m og tildels parcellen med plan
teafstand 2.00 m i Willestrupforsøget, som nævnt i beskrivelsen af forsøgsarealet.

Figur 15 antyder, at Hdom er svagt aftagende med stigende planteafstand i intervallet 1.25 m 
til 3.25 m, men forskellene er ikke signifikante. Den meget lave H dom for planteafstand 0.75 m i 
Løvenholmforsøget kan skyldes, at træerne ved denne planteafstand står så tæ t, at væksten 
hæmmes.

Overhøjden er tidligere målt i 1976 og syntes på daværende tidspunkt (Hdom = 6-8 m) kun 
lidt påvirket af planteafstanden dog måske med en tendens til at stige med stigende planteaf
stand (Jacobsen 1979). Man skal sandsynligvis ikke tillægge en så tidlig måling for stor vægt, 
idet der på dette tidspunkt sker en betydelig »Umsetzung« dvs., at tidligere herskende træer 
synker ned i kronetaget og erstattes af andre.

Boniteten i kvadratforbandtforsøgets 4 blokke er bestemt på grundlag af bevoksningshøj
den (Hl ) ved »normalafstand« (1.25 m x 1.25 m) efter C.M.M. som følger: Esrum 0.8, Køben
havn 1.2, Willestrup 1.6 og Løvenholm 2.2.

I rækkeafstandsforsøget på Løvenholm er der ikke nogen entydig sammenhæng mellem 
Hdom og forbandt, mens H dom i det nordsjællandske forsøg er aftagende med stigende rækkeaf
stand. Som tidligere nævnt er højdemålingen dog forbundet med en vis usikkerhed, og dette 
gælder i særdeleshed overhøjdebestemmelsen.

Der er nogen bonitetsvariation indenfor forsøget på Løvenholm, specielt er middelhøjden i 
parcellen med planteafstand 1.4 m i blok III i gennemsnit 0.9 m lavere end i de tilsvarende par
celler i blok I og II. I øvrigt er boniteten lidt bedre end i det tilhørende kvadratforbandtforsøg; 
den maksimale forskel i middelhøjde ved givent areal pr. træ  er ca. 1 m.
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Boniteten i rækkeafstandsforsøget på Esrum og Københavns distrikter svarer til boniteten i 
de respektive kvadratforbandtforsøg.

På grundlag af nærværende forsøg kan sammenfattende siges, at den ægte højdetilvækst 
ikke synes at være påvirket af forbandtet i nævneværdig grad.

4.2 Diameter

I figur 16 er diameter i middelstammegrundfladen (Dg) i kvadratforbandtforsøget lagt op 
over planteafstanden. Der er beregnet følgende funktion, som er indtegnet på figuren 
(PLAFS: planteafstand):

(1) Dg = 0.922 + 7.232 X PLAFS -  0.850 x PLAFS2 
R = 0.98 s = 0.56 CV = 4.46%

Der er ifølge en variansanalyse forskel mellem blokke (p <  0.001), som det må forventes p.gr.a. 
bonitetsforskellene. Dg er i gennemsnit 1.3 cm større i blokken med højest bonitet (Esrum) end i 
blokken med lavest bonitet (Løvenholm). Der er endvidere signifikant forskel mellem planteaf
stande.

Dg stiger med stigende planteafstand, men nærmer sig værdien for et fritstående træ  for 
planteafstand 3.00 m og 3.25 m, idet kurven flader ud, dersom man ser bort fra parcellen med 
planteafstand 3.00 m i Willestrupforsøget. Denne parcel -  tildels sammen med 2.00 m-parcel- 
len -  afviger markant i bonitet (lavere) fra de øvrige parceller på Willestrup, som tidligere om
talt.

Forskellen mellem overhøjdediameteren (Ddom) og Dg er tilnærmelsesvis den samme for alle 
planteafstande og i gennemsnit 5.3 cm.

17

16
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4
V -

Funktionen (1)

Planteafstand

Figur 16. Sammenhængen mellem diameter i middelstammegrundfladen (DB) og planteafstand i kvadrat
forbandtforsøget.
Figure 16. The relationship between basal area mean diameter (Dg) and spacing in the square spacing expe
riment.
Translation: Funktionen (1): The regression equation (1).

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 m
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M 1.2 m
Ii 1.4 m
Ii 1.6 m

—* ----- K vadra tfo rband tfo rsøge t Løv.

Area l/træ
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Figur 17. Sammenhængen mellem diameter i middelstammegrundfladen (Dg) og forbandt i raekkeaf- 
standsforsøget, Løvenholm. Gennemsnit af blokke.
Figure 17. The relationship between basal area mean diameter (Dg) and spacing in the rectangular spacing 
experiment, Løvenholm. Average o f  blocks.
Translation: Planteafstand: Spacing within rows; Kvadratforbandtforsøget Løv.: The square spacing ex
periment Løvenholm; Areal/træ : Growing space (area per tree).
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Figur 18. Sammenhængen mellem diameter i middelstammegrundfladen (Dg) og forbandt i rækkeaf- 
standsforsøget, Esrum /K bh. Gennemsnit af blokke.
Figure 18. The relationship between basal area mean diameter (D J and spacing in the rectangular spacing 
experiment, Esrum /Kbh. A  verage o f  blocks.
Translation: Kvadratforbandt E srum /K bh.: The square spacing experiment, Esrum /Kbh.
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Der er god overensstemmelse mellem rækkeafstandsforsøgene og de respektive kvadratfor- 
bandtforsøg m .h.t. Dg, som det fremgår af figur 17 og figur 18. For Løvenholm gælder, at 
kvadratforbandtforsøget gennemgående har lidt lavere Dg end rækkeafstandsforsøget for for
bandt med mere end ca. 3 m2 pr. træ . Dette skyldes sandsynligvis bonitetsforskelle.

Dg er for rækkeafstandsforsøgene alene en funktion af areal pr. træ . Forbandtets form kan 
ikke påvises at have signifikant indflydelse på Dg, hvilket også forekommer rimeligt p.grl.a. fi
gurerne.

4.3 Grundflade

Resultaterne af grundflademålingen i kvadratforbandtforsøget er sammenstillet i tabel 3.

Tabel 3. Gennemsnitlig grundfladeproduktion for kvadratforbandtforsøget.
Table 3. Average basal area production in the square spacing experiment.

Planteafstand

Spacing

m x m

G ennem snitlig grundfladeproduktion  

A  verage basa l area p ro d u ctio n

m V ha Rel.

0.75x0.75 33.06 105*
1.00x1.00 32.43 103*
1.25 x  1.25 34.27 100
1.50x 1.50 30.98 90
1.75x1.75 29.09 85
2.00x2.00 27.46 80
2.25x2.25 25.51 74
2.50x2.50 24.88 73
2.75x2.75 21.38 62
3.00x3.00 19.61 57
3.25x3.25 18.93 55

*) I forhold  til p lanteafstand 1.25 m  i Løvenholm forsøget

In relation to spacing 1.25 m in the experim ent at Løvenholm

Grundfladen før tynding aftager med stigende planteafstand, men er selv for den største 
planteafstand over 50% af grundfladen for planteafstand 1.25 m. Endvidere er parcellerne 
med de største planteafstande nu sluttede, hvorfor det må formodes, at massetilvæksten vil 
være tilnærmelsesvis den samme i fremtiden uanset planteafstand, hertil kommer indflydelsen 
fra den egaliserende tyndingshugst.

Der er som for Dg god overensstemmelse mellem rækkeafstandsforsøgene og de respektive 
kvadratforbandtforsøg. Dog ligger grundfladen for de største rækkeafstande i parcellerne 
med planteafstand 0.75 m i Esrum /K bh.-forsøget noget lavt (se afsnit 4.4). En forklaring kan 
ikke umiddelbart gives. Parcellen med planteafstand 0.75 m i kvadratforbandtforsøget, Lø
venholm tyder ikke på, at den lille planteafstand skal have hæmmet grundfladeproduktionen.

4.4 Volumen

Resultaterne af formtalsmålingen i kvadratforbandtforsøget, udregnet som niveauet i for
hold til Näslunds tabel III (Näslund 1947), er sammenfattet i tabel 4.
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Tabel 4. Formtalsniveau i kvadratforbandtforsøget i forhold til Näslunds tabel III (Näslund 1947).
Table 4. Form factor level in the square spacing experiment in proportion to table I I I  o f  Näslund (Näslund 
1947).

Planteafstand Esrum København W illestrup Løvenholm Gennem snit

Spacing A verage

N iveau N iveau N iveau Niveau

L ev el L ev e l L evel L eve!

m x m % % % % %

0.75x0.75 Blivende bestand + 1.5 + 1.5
R em aining crop

Tynding + 5.3 + 5.3
Thinning

1.00x1.00 Blivende bestand -  1.9 -H 1.9
Tynding + 8.3 + 8.3

1.25x1.25 Blivende bestand + 1.5 + 0.7 -  3.3 0.0 -  0.3
Tynding -s- 1.9 + 5.0 + 2.5 -  4.9 + 0.2

1.50x1.50 Blivende bestand + 3.3 + 1.8 -  0.3 3.8 + 0.3
Tynding -  5.4 + 0.2 -H 2.2 -*■ 2.3 -  2.5

1.75x 1.75 Blivende bestand -  5.3 + 0.6 H- 1.4 -i- 2.1 ^  2.1
Tynding -s- 4.1 + 1.4 -=- 5.0 ^  1.4 H- 2.3

2.00x2.00 Blivende bestand + 5.8 + 0.1 -s- 2.9 + 3.0 + 2.9
Tynding H- 0.8 + 1.1 0.9 H- 3.1 -s- 0.9

2.25x2.25 Blivende bestand ^  2.7 0.6 + 0.7 -s- 0.9
Tynding -  5.3 + 0.8 + 0.5 -S- 2.8 1.7

2.50x2.50 Blivende bestand +  1.8 +  0.1 +  1.0
Tynding -  6.7 -s- 0.7 +  0.5 -  2.3

2.75x2.75 Blivende bestand 3.2 -  3.2
T ynding +  0.5 -  0.5

3.00x3.00 Blivende bestand 

Tynding

3.25x3.25 Blivende bestand

Tynding

Der er stor spredning på formtalsniveauet indenfor en blok, og der synes kun at være en svag 
tendens til aftagende niveau med stigende planteafstand. Endvidere synes der ikke at være for
skel på blivende bestand og tynding og ingen markant forskel mellem blokke.

Sammenhæng mellem den totale volumenproduktion (V) og planteafstand i kvadratfor
bandtforsøget fremgår af figur 19. Der er beregnet følgende funktion:

(2) V = 241.61 -  44.76 x  PLAFS
R = 0.92 s = 16.07 CV = 11.40%
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Figur 19. Sammenhængen mellem den totale volumenproduktion (V) og planteafstand i kvadratforbandt- 
forsøget.
Figure 19. The relationship between total yield (V) and spacing in the square spacing experiment.

Der er ifølge en variansanalyse signifikant forskel mellem blokke (p <  0.001). Forskellen mel
lem blokken med højest bonitet (Esrum) og blokken med lavest bonitet (Løvenholm) andrager i 
gennemsnit 55.5 mVha. Der er endvidere signifikant forskel mellem planteafstande.

V aftager med stigende planteafstand, dog ligger parcellen med planteafstand 0.75 m på Lø
venholm lavt som følge af den ringere højdevækst jvf. afsnit 4.1. At boniteten i parcellerne 
med planteafstand 2.00 m og 3.00 m i Willestrupforsøget afviger markant fremgår tydeligt af 
figuren.

Forskellene i stående vedmasse vil antagelig aftage de kommende år, fordi alle parcellerne 
nu er sluttede, og fordi der sættes ind med egaliserende tyndingshugst. A f større interesse så 
tidligt i bevoksningens liv, end den stående vedmasse, er imidlertid dimensionsfordelingen, 
som har betydning for udbyttet af tyndingshugsterne.

Stamtallets og vedmassens fordeling til diameterklasser er anskueliggjort i henholdsvis figur 
20 og figur 21.

Af overskuelighedshensyn er diameterklassefordelingen beregnet som gennemsnit af blokke. 
Dette betyder, at for en given planteafstand vil fordelingens toppunkt for bedste henholdsvis dår
ligste bonitet være lidt forskudt til højre henholdsvis venstre. Det drejer sig imidlertid maksimalt 
om 1 eller 2 1-cm klasser.

Det fremgår tydeligt af figurerne, at stamtallets og vedmassens fordeling bliver gunstigere 
med stigende planteafstand.

D et forstlige Forsøgsvæ sen. X X X X . H . 4 . 2 . sep tem b er 1986.
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N,stk/ha N,stk/ha
1000 2000 3000 1000 250 500 750

Figur 20. Stamtallets fordeling til diameterklasser for de forskellige planteafstande i kvadratforbandtfor- 
søget. Gennemsnit af blokke.
Figure 20. Num ber o f  stems distributed on diameterclasses (diameter at breast height) fo r  the different 
spacings in the square spacing experiment. Average o f  blocks.
Translation: stk. /ha: N um ber per ha.

Tabel 5. Stamtallets og vedmassens fordeling til diameterklasser for kvadratforbandtforsøget. Gennem
snit af blokke.
Table 5. Num ber o f  trees and volume distributed on diameterclasses in the square spacing experiment. 
A  verage o f  blocks.

P lanteafstand D iam eterklassefordeling (diam eter i brysthøjde)

Spacing D ia m eter  class d is tr ib u tio n  (d iam eter a t b reast height)

m < 5  cm 5-10

stk ./h a  

10-15 15-20 20-25

1 alt 

T ota l < 5  cm 5-10

%
10-15 15-20 20-25

1.25x1.25 602 3750 1384 44 1 5781 10.4 64.9 23.9 0.8
1.50 x  1.50 299 2127 1647 85 4158 7.2 51.1 39.6 2.1
1.75x1.75 162 995 1637 220 1 3015 5.4 33.0 54.3 7.3
2.00x2.00 108 596 1409 327 4 2444 4.4 24.4 57.7 13.4 0.2
2.25x2.25 59 308 1227 378 7 1979 3.0 15.6 62.0 19.1 0.4
2.50x2.50 40 - 191 889 512 27 1659 2.4 11.5 53.6 30.9 1.6
2.75x2.75 51 109 577 490 52 1279 4.0 8.5 45.1 38.3 4.1
3.00x3.00 48 86 508 472 47 1161 4.1 7.4 43.8 40.7 4.0
3.25x3.25 24 82 319 487 79 991 2.4 8.2 32.2 49.2 8.0
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V,m3/ha
10 20 30 10 2 0 30 10 20 30

Figur 21. Vedmassens fordeling til d iam eterklasser fo r de forskellige p lan teafstande i k v ad ra tfo rb an d tfo r
søget. G ennem snit a f  blokke.
Figure 21. The volume distributed on diameterclasses (diameter at breast height) fo r  the different spacings 
in the square spacing experiment. Average o f  blocks.

T abel 5 forts.

P la n tea fs ta n d

Spacing

m < 5  cm 5-10

m V h a

10-15

D iam e te rk lassefo rd elin g  (d iam ete r i b ry s th ø jd e ) 

Diameter class distribution (diameter at breast height) 

I alt

15-20 20-25 Total < 5  cm  5-10

%
10-15 15-20 20-25

1.25 x  1.25 2.4 95.9 86.7 6.4 0.2 191.2 1.3 50.0 45.4 3.3 0.1
1.50x1.50 1.1 58.4 102.1 11.5 0.2 173.3 0.6 33.7 58.9 6.6 0.1
1.75x1.75 0.4 27.2 104.5 27.2 0.3 159.6 0.3 17.1 65.5 17.0 0.2
2.00x2.00 0.4 16.0 91.1 41.1 0.8 149.4 0.2 10.7 61.0 27.5 0.6
2.25x2.25 0.2 7.7 83.2 46.4 1.4 138.9 0.2 5.5 59.9 33.4 1.0
2.50x2.50 0.1 5.2 60.4 65.2 5.2 136.1 0.1 3.8 44.4 47.9 3.8
2.75x2.75 0.1 2.7 41.7 60.1 10.9 115.5 0.1 2.3 36.1 52.1 9.4
3.00x3.00 0.1 1.9 33.2 57.7 9.5 102.4 0.1 1.9 32.4 56.4 9.3
3.25x3.25 0.1 1.9 21.5 61.4 16.9 101.8 0.1 1.9 21.1 60.4 16.6
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Fordelingen til 5-cm diameterklasser er sammenfattet i tabel 5. Den indbyrdes forskel i sam
let vedmasse (mertilvæksten) for planteafstande i intervallet 1.25 m til 2.50 m hidrører fra 5-10 
cm diameterklassen. Vedmassen i diameterklasserne 10-15 cm, 15-20 cm og 20-25 cm under ét 
stiger med stigende planteafstand indtil planteafstand 1.75 m for derefter at holde sig konstant 
til og med planteafstand 2.50 m, dernæst aftager den. Den samlede vedmasse i de to største 
diameterklasser stiger med stigende planteafstand i hele intervallet. Mens den absolutte forskel 
i vedmasse i diameterklassen <  5 cm er beskeden (0.1-2.4 mVha), er forskellen i stamtal mel
lem de mindste og de større planteafstande betragtelig, hvilket har stor indflydelse på det øko
nomiske udbytte af tyndingshugsten. Hertil kommer, at tyndingshugsten for de mindste plan-
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Figur 22. Sam m enhæ ngen mellem den to ta le  volum enproduktion  (V) og fo rb an d t i ræ kkeafstan d sfo rsø 
get, Løvenholm . G ennem snit a f  blokke.
Figure 22. The relationship bet ween total yield (V) and spacing in the rectangular spacing experiment, Lø
venholm. Average o f btocks.
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Figure 23. The relationship between total yield (V) and spacing in the rectangular spacing experiment, Es
rum/Kbh. Average o f blocks.

Figur 23. Sammenhængen mellem den totale volumenproduktion (V) og forbandt i rækkeafstandsforsø
get, Esrum/Kbh. Gennemsnit af blokke.
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teafstande burde være indsat på et tidligere tidspunkt -  ved bevoksningshøjden 6-8 m -  da dia- 
meterklassefordelingen både m .h.t. stamtal og vedmasse var ugunstigere.

Volumenproduktionens afhængighed af forbandt i rækkeafstandsforsøgene er afbildet i fi
gur 22 og figur 23. Som ventet ligger kvadratforbandtforsøget på Løvenholm under rækkeaf- 
standsforsøget p.gr.a. bonitetsforskelle, mens der er god overensstemmelse mellem kvadrat
forbandt- og rækkeafstandsforsøget på Esrum/Kbh. bortset fra parcellerne med planteaf
stand 0.75 m. Den lave vedmasse her hidrører fra en mindre grundfladeproduktion -  en forkla
ring kan, jvf. afsnit 4.3, ikke umiddelbart gives.

Generelt m å for p roduktionstallene, det vil isæ r sige G og V, forventes nogen spredning. D ette 
skyldes to  forho ld , dels er parcellerne -  ræ kkerne  -  m eget sm å (24-130 m 2), dels er de som  tidligere 
næ vnt næ ppe uafhæ ngige således, a t høj p roduk tion  i én ræ kke kan væ re sket på  bekostn ing  a f  
naboræ kkerne.

4.5 Bulhøjde

Bulhøjde (Hbui) er kun målt i rækkeafstandsforsøget på Løvenholm. Sammenhængen mel
lem Hbu, og forbandt er afbildet i figur 24. (Angående rækkeafstanden for de enkelte række
numre, se figur 13).

X Areal/træ
i i___________ » ■ ■ « * i — j  i ■ _ i

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 m2

Figure 24. The relationship between height to first live branch (Hbui) and spacing in the rectangular spacing 
experiment, Løvenholm. A  verage o f blocks.
Translation: Række nr.: Row nr. (See figure 13)

Figur 24. Sammenhængen mellem bulhøjde (Hbul) og forbandt i rækkeafstandsforsøget, Løvenholm.
Gennemsnit af blokke.
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D en meget lave H bui fo r p lan teafstand  1.6 m , ræ kke nr. 1 og 2 skyldes, a t de første  ræ kker i den 
ne parcel i blok I er trykket a f  nogle løv træ er udenfor forsøget.

Det fremgår meget klart, at rækkeafstanden har altafgørende indflydelse på Hbu, således at 
forstå, at Hbu, ved en given rækkeafstand synes uafhængig af planteafstanden. For de tætteste 
forbandt (største rækkeafstand 1.9 m) er oprensningen nået 3.5-4.5 m .o .j., mens den for de vi
deste forbandt (mindste rækkeafstand 3.1 m) kun lige er begyndt.

Et bedre udtryk for Hbul, og dermed den højde, hvor tyndingshugsten vil få indflydelse på 
grentykkelsen, havde man imidlertid nok fået, dersom Hbul var målt som afstanden fra jorden 
til nederste grenkrans med 3 grønne grene. Årsagen hertil er, at tilvæksten på de nederste grene 
er stagneret, og at de ikke vil kunne reagere på de bedre vækstmuligheder som følge af tynding.

4.6 A ntal grene i grenkransen

Der er en tendens til, at antal grene i grenkransen nærmest 1.3 m .o.j. stiger med stigende 
planteafstand (fra 1.25 m) i kvadratforbandtforsøget. Forskellen mellem tætteste og videste 
forbandt er mindre end en gren og således uden praktisk betydning. Forsøget på Løvenholm 
tyder på, at planteafstand 0.75 m hæmmer grenudviklingen. Forsøget på København har i gen
nemsnit 114 gren flere end de øvrige blokke. Proveniensen er den samme som på Esrum, mens 
boniteten er lidt ringere.

Antal grene i grenkransen 2.5 m .o.j. synes ikke påvirket af planteafstanden, ligesom for
skellen mellem forsøget på København og de øvrige er langt mindre iøjnefaldende.

Rækkeafstandsforsøgene er i fuld overensstemmelse med kvadratforbandtforsøget og for
bandtets form har således ingen betydning. Forskellen mellem Esrum og København er ikke så 
tydelig som i kvadratforbandtforsøget.

Tabel 6. A nta l grene i grenkransene 1.3 m .o .j ., 2.5 m .o .j. og 5.0 m .o .j. G ennem snit a f  alle fo rband t. 
Table 6. Number o f  branches per whorl 1.3 m, 2.5 m and 5.0 m above ground. Average o f  all spacings.

1.3 m  o v er jo rd e n  

1.3 m  above ground

A n ta l g ren e  i g re n k ran se n  

N um ber o f  branches per  whorl

2.5 m  o ver jo rd e n  

2.5 m above ground
5.0  m  o ver jo rd e n  

5.0 m above ground

K v a d ra tfo rb an d tfo rsø g e t 

The square spacing experiment
6 . 0 5.7

R æ k k e afs ta n d sfo rsø g e t, L ø v enho lm

The rectangular spacing experiment, Løvenholm
6 . 0 5.4 5.6

Rækkeafstandsforsøget, Esrum /Kbh.
The rectangular spacing experiment, Esrum /Kbh.

6.7 5.7

Det gennemsnitlige antal grene pr. grenkrans i forskellige højder over jorden er anført i ta 
bel 6. Der er måske tendens til, at antal grene pr. grenkrans aftager fra 1.3 m .o.j. til 2.5 m .o .j., 
men under alle omstændigheder er forbandtets og højden over jordens indflydelse på grenan
tallet uden praktisk betydning. Der er gennemgående 5-7 grene pr. grenkrans.
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4.7 Grentykkelse

Som nævnt knytter der sig størst interesse til den tykkeste gren i en grenkrans, hvorfor ho
vedvægten i det følgende er lagt på undersøgelse af diameter for tykkeste grens afhængighed af 
forbandt og af brysthøjdediameter indenfor forbandt.

Analysen af sammenhængen mellem grentykkelse og forbandt er foretaget på middelvær
dien af de udtagne prøvetræer. Der er nøje overensstemmelse mellem Dg og den aritmetiske 
middeldiameter for prøvetræerne både i kvadratforbandtforsøget og i rækkeafstandsforsøge- 
ne.

4 .7 .1  G ren tyk k e lse  i og  m ellem  ræ k k er

På nær nogle ganske få undtagelser er diameter for tykkeste gren i rækken mindre end dia
meter for tykkeste gren mellem  rækkerne i rækkeafstandsforsøgene. Med »tykkeste gren« i 
rækkeafstandsforsøgene menes derfor i det følgende »tykkeste gren mellem rækker«.

4 .7 .2  G ren tyk k e lse  1 .3  m .o .j .

I denne højde er næsten alle grene døde, kun i parcellerne med planteafstand 3.00 m og 3.25 
m i kvadratforbandtforsøget findes stadig overvejende levende grene. Disse må dog formodes

mm
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T G , 3

Esrum 
København 
Willestrup 
Løvenholm 

Gennemsnit 
Funktionen (3)

Planteafstand

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25

Figur 25. Sam m enhæ ngen mellem diam eter for tykkeste gren 1.3 m .o .j. (TGi 3) og p lan teafstand  i kva
dra tfo rbandtfo rsøget.
Figure 25. The relationship between diameter o f  thickest branch at 1.3 m above ground (TGU) and spacing 
in the square spacing experiment.
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at være overskyggede i en sådan grad, at de ikke tiltager nævneværdigt i tykkelse. Diameter for 
tykkeste gren i grenkransen nærmest 1.3 m .o.j. (TG, 3) er i figur 25 lagt op over planteafstan- 
den.

En variansanalyse viser, at der er signifikant forskel mellem blokke. Af figuren fremgår, at 
forsøget på København gennemgående har de tykkeste grene og forsøget på Løvenholm de 
tyndeste svarende til, at forsøget på København har større træer som følge af den bedre boni
tet; forskellen i grentykkelse er i gennemsnit 1.6 mm. Det bemærkes, at forsøget på Køben
havn har tykkere grene end forsøget på Esrum, ligesom førstnævnte også havde flest grene pr. 
grenkrans, mens boniteten er højest i Esrumforsøget. Forskellen mellem blokkene er dog, som 
det fremgår, beskeden. Analysen viser endvidere, at der er signifikant forskel mellem planteaf
stande.

Der er beregnet følgende funktion, som er indtegnet på figuren:

(3) TG,.3 =  5.969 + 4.594 X PLAFS
R = 0.97 s = 0.75 CV = 4.60%

Due (1983) har på et mindre materiale målt barktykkelsen til 2.6 mm for grene tykkere end 
14 mm, dvs. 20 mm-grænsen u.b. overskrides for en grentykkelse på ca. 22.6 mm, hvilket 
stemmer meget godt overens med Abetz & Unfried (1983), som reducerer for bark med 11%.

Grænsen på 20 mm m.b. nås kun af planteafstand 3.00 m og 3.25 m, og begge er under 21 
mm, dvs. at grænsen på 20 mm u.b. næppe overskrides. Da TG, 3 er gennemsnittet for prøve
træerne, er det ikke udelukket, at der forekommer træer som overskrider 20 mm-grænsen. 
Dette behandles i afsnit 4.7.5 om sammenhængen mellem enkelttræets diameter i brysthøjde 
og grentykkelsen.

Den gennemsnitlige grentykkelse i grenkransen nærmest 1.3 m .o.j. -  middelgrenen, MG, 3 -  
er for alle planteafstande mindre end 18 mm. Forskellen mellem TG, 3 og MG, 3 stiger fra 1.5 
mm for planteafstand 1.25 m til 3 mm for planteafstand 3.25 m.
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---------  Planteafstand 1.0 m
------------  'i 1.2 m
---------- M 1.4 m
---------  Ii 1.6 m
— * —  Kvadratforbandt Løv. 
---------- Funktionen (4)

Areal/træ
0 .5  1.0 1.5 2 .0  2 .5  3 .0  3 .5 4 .0  4.5 5 .0 5 .5  6 .0  m2

Figur 26. Sam m enhæ ngen mellem diam eter fo r tykkeste gren 1.3 m .o .j. (TG1.3) og fo rb an d t i ræ k k eaf
standsforsøget, Løvenholm . G ennem snit a f  blokke.
Figure 26. The relationship between diameter o f  thickest branch at 1.3 m above ground (TGI3) and spacing 
in the rectangular spacing experiment, Løvenholm. Average o f  blocks.
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Figur 27. Sam m enhæ ngen mellem diam eter fo r tykkeste gren 1.3 m .o .j. (T G L3) og fo rb an d t i ræ k k eaf
standsforsøget, E srum /K bh . G ennem snit a f  blokke.
Figure 27. The relationship between diameter o f  thickest branch at 1.3 m aboveground (TGL3) and spacing 
in the rectangular spacing experiment, Esrum/Kbh. Average o f  blocks.

I rækkeafstandsforsøgene forekommer kun levende grene 1.3 m .o.j. ved de allerstørste 
rækkeafstande, men grenene er stærkt overskyggede og bliver næppe meget tykkere.

I figur 26 og figur 27 er TG, 3 lagt op over areal pr. træ  for de forskellige forbandt i rækkeaf
standsforsøgene.

For Løvenholmforsøget er beregnet følgende funktion, som er indtegnet på figur 26 
(AREAL:areal/træ):

(4) TG, .3 = 8.256 + 1.471 X AREAL
R = 0.84 s = 1.06 CV = 8.40%

For det nordsjællandske forsøg er beregnet følgende funktion, som er indtegnet på figur 27:

(5) TG,.3 = 8.903 + 1.498 X AREAL
R = 0.86 s = 1.25 CV = 9.71%

R æ kkeafstanden  er signifikant variabel i funk tionen  fo r TG , 3 i Løvenholm forsøget men uden 
praktisk betydning, som det også frem går a f  figuren. D en m aksim ale forskel fås mellem fo rband t 
1.0 m x 3 .5  m og fo rband t 1.6 m x 2 .2  m (sam m e areal p r. træ ), men er kun 0.75 m m . D erfor er 
ovennæ vnte noget enklere, m en tilnærm elsesvis lige så gode funk tion  beregnet.

Der er god overensstemmelse mellem de to forsøg, hvilket bl.a. ses ved sammenligning af 
funktionerne (4) og (5), blot er der en niveauforskel på ca. 0.7 mm med de tykkeste grene i det 
nordsjællandske forsøg på den bedre bonitet. For grentykkelsen i denne højde er forbandtets 
form uden betydning. Dette må skyldes, at grenene overskygges, før rækkeafstanden får afgø
rende indflydelse på grentykkelsen mellem rækkerne.

TG, 3 er for alle forbandt i begge forsøg under 18 mm og altså langt fra grænsen på 20 mm 
u.b.
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Forskellen mellem TG, 3 og MG, 3 stiger fra 0.8 mm for mindste forbandt i Løvenholmfor- 
søget (1.0 m x  1.1 m = 1.1 m 2) til 2.8 mm for videste forbandt (1.6 m x 3.5 m = 5.6 m 2) og for 
Esrum /K bh.-forsøget fra 0.9 mm (forbandt 0.75 mxO.88 m = 0.66 m 2) til 3.3 mm (1.75 
m x3.25  m = 5.7 m 2).

TG, 3 for de respektive kvadratforbandtforsøg er indtegnet på figur 26 og figur 27 og det ses, 
at der er ganske god overensstemmelse. Kvadratforbandtforsøget på Esrum/Kbh. ligger lidt 
over rækkeafstandsforsøget men i gennemsnit kun ca. 1 mm over den udjævnede kurve.

4 .7 .3  G ren tyk k e lse  2 .5  m .o .j .

I figur 28 er diameter for tykkeste gren i grenkransen nærmest 2.5 m .o.j. (TG2 5) lagt op over 
planteafstanden i kvadratforbandtforsøget. Ifølge en variansanalyse er der som for TG, 3 sig
nifikant men lille forskel mellem blokke. Forskellen mellem forsøgene på København og Lø
venholm er i gennemsnit 1.2 mm, dog er Københavns overlegenhed i denne højde, som for an
tal grene 2.5 m .o.j., ikke så markant, hvilket også fremgår af figuren. Ifølge figuren, synes der 
ikke at være nogen særlig forskel på de to nordsjællandske forsøg. Der er signifikant forskel 
mellem planteafstande. Følgende funktion er beregnet og indtegnet på figuren:

(6) TG 2 .5 = 5.641 + 5.429 x PLAFS
R = 0.99 s = 0.59 CV = 3.32%

mm

25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

10
9

TG,

V -
Planteafstand

Figur 28. Sam m enhæ ngen mellem diam eter for tykkeste gren 2.5 m .o .j. (TG 25) og p lan teafstand  i kva
dra tfo rband tfo rsøget.
Figure 28. The relationship between diameter o f  thickest branch at 2.5 m above ground (TG2S) and spacing 
in the square spacing experiment.

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3 .00 3.25 m
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Grænsen på 20 mm m.b. overskrides af de 3 største planteafstande, men planteafstand 2.50 
er tæ t på. For planteafstande større end 2.00 m -  2.25 m er grenene 2.5 m .o.j. overvejende le
vende, men bliver dog næppe meget tykkere. Planteafstand 2.00 m vil således ikke overskride 
20 mm m.b. Dersom tyndingshugsten var indsat rettidigt, må grenene i de tæ ttere forbandt 
formodes at have været noget tykkere, end tilfældet er nu.

Middelgrenen (MG2 5) er for alle forbandt mindre end 21 mm og for planteafstand op til og 
med 2.00 m mindre end 15 mm. Forskellen mellem TG2 5 og MG2 5 svarer ret nøje til forskellen 
mellem T G ,3 og M G ,3 og stiger således fra 1.7 mm for planteafstand 1.25 m til 2.9 mm for 
planteafstand 3.25 mm.

Sammenhængen mellem brysthøjdediameter og grentykkelse behandles i afsnit 4.7.5.

I figur 29 og figur 30 er TG2 s lagt op over areal pr. træ  for de forskellige forbandt i rækkeaf
standsforsøgene. Der er beregnet følgende funktioner, som er indtegnet på figurerne 
(RKAFS:rækkeafstand):
Løvenholm
(7) TG2.5 = 9.105 + 0.931 X AREAL + 0.290 xRK A FS2 

R = 0.84 s = 1.27 CV = 9.37%
Esrum/Kbh.
(8) TG2.5 = 10.409 + 1.030X AREAL + 0.290X RKAFS2 

R = 0.86 s = 1.30 CV = 9.00%

Ved given rækkeafstand findes de største grene i forbandtet med størst areal pr. træ  dvs. 
størst planteafstand eller sagt på en anden måde: ved givent areal pr. træ  findes de største grene 
i forbandtet med størst rækkeafstand. Dette forekommer meget rimeligt, da grenene vil hæm-

mm
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12

11

10

9

T G ,

0.5

Planteafstand 1.0 m 
" 1.2 m
» 1.4 m
» 1.6 m

Kvadratforbandt Løv. 
Funktionen (7)

Areal/træ

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0

Figure 29. The relationship between diameter o f  thickest branch at 2.5 m above ground (TG2.s) and spacing 
in the rectangular spacing experiment, Løvenholm. A  verage o f  blocks.

Figur 29. Sammenhængen mellem diameter for tykkeste gren 2.5 m.o.j. (TG25) og forbandt i rækkeaf
standsforsøget, Løvenholm. Gennemsnit af blokke.
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Figur 30. Sam m enhæ ngen mellem diam eter fo r tykkeste gren 2.5 m .o .j. (TG 2 5) og fo rb an d t i ræ k k ea f
standsforsøget, E sru m /K b h . G ennem snit a f  blokke.
Figure 30. The relationship between diameter o f  thickest branch at 2.5 m above ground (TG15) and spacing 
in the rectangular spacing experiment, Esrum/Kbh. A  verage o f  blocks.

mes i væksten, når de møder grene fra naborækken, og det vil ske tidligere, jo  mindre ræ k
keafstanden er. Det ses af figur 29, at for de mindste forbandt synes der ikke at være forskel 
mellem planteafstande, mens kurverne for de enkelte planteafstande skiller sig ud fra de øvrige 
(stiger) ved en rækkeafstand på ca. 2.5 m. Netop ved denne rækkeafstand er bulhøjden ca. 2.5 
m jvf. afsnit 4.5, hvilket forklarer rækkeafstandens og dermed forbandtets forms indflydelse 
på grentykkelsen. Dette skal forstås således: ved et areal pr. træ  på f.eks. 3.0 m 2 er rækkeaf
standen 3.0 m for planteafstand 1.0 m og 1.9 m for planteafstand 1.6 m, dvs. at planteafstand
1.0 m i højden 2.5 m .o.j. stadig har livskraftige grene, mens planteafstand 1.6 m i nogen tid har 
haft døde og dermed mindre grene.

TG 2 .5  er mindre end 19 mm i Løvenholmforsøget og mindre end 20 mm i det nordsjælland
ske forsøg. Forskellen mellem de tættere og de videre forbandt vil øges i den kommende tid, og 
det må formodes, at grænsen på 2 0  mm u.b. vil overskrides af de videste forbandt.

Der er god overensstemmelse mellem de to rækkeafstandsforsøg, som det fremgår af funk
tionerne (7) og (8 ), blot ligger det nordsjællandske forsøg på et lidt højere niveau (ca. 1.3 mm).

MG 2 .5 er for begge forsøg fra ca. 1-3.5 mm lavere end TG2i5.
TG 2 5 for de respektive kvadratforbandtforsøg er indtegnet på figur 29 og figur 30. Der er 

god overensstemmelse, dog ligger specielt kvadratforbandtforsøget Løvenholm måske lidt 
højt.



419

mm

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

TG5.o

Planteafstand 1.0 m 
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Funktionen (9)
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_1___________ 1___________ i t  i i i I i____________» ■ ■
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Figur 31. Sam m enhæ ngen mellem diam eter fo r tykkeste gren 5.0 m .o .j. (TG 5.0) og fo rb an d t i ræ k k eaf
standsforsøget, Løvenholm . G ennem snit a f  blokke.
Figure 31. The relationship between diameter o f  thickest branch at 5.0 m aboveground (TG5a) and spacing 
in the rectangular spacing experiment, Løvenholm. Average o f  blocks.

4. 7.4 G ren tyk k e lse  5 .0  m .o .j .

Grentykkelse 5.0 m .o.j. er kun målt i hver 4. række i parcellerne med planteafstand 1.0 m og 
1.4 m i rækkeafstandsforsøget, Løvenholm. Sammenhængen mellem diameter for tykkeste 
gren i grenkransen nærmest 5.0 m .o.j. (TG50) og forbandt er afbildet i figur 31. Følgende 
funktion er beregnet og indtegnet på figuren:

(9) TG5.o = 10.585 + 1.986 x AREAL
R = 0.82 s = 1.82 CV = 11.33%

I denne højde er alle grene levende, i fortsat god vækst og endnu ikke afgørende hæmmet af 
nabotræernes grene. Det kan ikke påvises, at forbandtets form (rækkeafstanden) har signifi
kant indflydelse på grentykkelsen på indeværende tidspunkt. TG5 0 er for alle forbandt mindre 
end 21 mm, men det må formodes, at de videste forbandt vil overskride 20 mm-grænsen u.b. 
Som følge af tyndingshugstens indflydelse må det forventes, at forskellene mellem forbandt i 
nogen grad udjævnes.

Forskellen mellem TG5 0 og MGS 0 stiger fra 1.3 mm for det mindste forbandt (1.0 m x  1.1 m 
= 1.1 m2) til 3.4 mm for det videste forbandt (1.4 m x 3.5 M = 4.9 m3).

4 .7 .5  B ry s th ø jd e d ia m e te r  og g re n ty k k e lse

Dersom tømmeret sorteres stok for stok, har det større interesse at kende sammenhængen 
mellem diameter for tykkeste gren i en given højde (tg) og brysthøjdediameteren (d, 3) for en
kelttræer ved den aktuelle planteafstand end den gennemsnitlige diameter for tykkeste gren for 
hele bevoksningen. Denne sammenhæng er undersøgt i kvadratforbandtforsøget, hvor der 
som nævnt er foretaget grentykkelsesmålinger på 50 træer pr. parcel; i alt 200 træer pr. plan
teafstand.
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Sammenhængen mellem d, 3 og tg13 er kun af mindre interesse -  og forbigås her -  da der 
først for planteafstand 2.25 m og større planteafstande forekommer træer, der overskrider 
grænsen på 22.5 mm m.b. svarende til ca. 20 mm u.b., og da disse store planteafstande for
mentlig kun har beskeden praktisk interesse.

Almindeligvis gælder 20 mm-grænsen knaster 5.0 m .o .j., men der foreligger ikke materiale 
til undersøgelse af forholdet i denne højde, desuden er knaststørrelsen her i afgørende grad på
virket af tyndingshugsten.

Der er beregnet følgende funktioner for sammenhængen mellem d, 3 og tg2.5 for de enkelte 
planteafstande:

( 10)

(11)

( 12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18).

1.25 m: t g 2 .5 6.476 + 0.658 x d , 3
R = 0.71 s = 1.48 CV = 12.02%
1.50 m: t g 2 .5 6.203 + 0.769 x d , 3
R = 0.70 S = 1.79 CV = 13.03%
1.75 m: t g 2 . 5 = 6.046 + 0.835 x d , 3
R = 0.68 S = 2.28 CV = 14.92%
2.00 m: t g 2 .5 = 7.486 -t- 0.786 x d, 3
R = 0.60 S = 2.39 CV = 14.27%
2.25 m: t g 2 . 5 = 7.584 + 0.795 x d , . 3

R = 0.62 S 2.67 CV = 15.13%
2.50 m: t g 2 .5 = 8.116 + 0.801 Xd, 3
R = 0.71 S = 2.38 CV = 12.39%
2.75 m: t g 2 .5 = 9.880 + 0.702 x  d, 3
R = 0.61 S 2.67 CV = 13.21%
3.00 m: t g 2 .J = 9.224 0.875 x  d, 3
R = 0.63 S 2.96 CV = 13.43%
3.25 m: t g 2 .5 = 6.798 ■i* 1.020 x d, 3
R = 0.77 S 2.66 CV = 11.43%

Funktionerne er afbindet i figur 32 og 22.5 mm-grænsen er markeret.
G rentykkelsesm ålingerne er næ ppe uafhæ ngige fo r alle prøvetræ erne indenfor en parcel, hvor

fo r det anvendte an ta l frihedsgrader ved beregning a f  residualspredningen sandsynligvis er for 
h ø jt.

H æ ldningskoefficienten  til d ,,3 synes a t tiltage m ed stigende p lan teafstand . Endvidere er ni
veauet tiltagende m ed stigende p lan teafstand  (dog er væ rdien fo r p lan teafstand  3.25 m m eget lav). 
D ette betyder, a t for en given d ,i3 udvikles de største grene, hvor der er de bedste plads- og lysfor
hold  dvs. ved de største p lan teafstande, og endvidere stiger den abso lu tte  forskel i grentykkelse 
mellem p lan teafstande m ed stigende d l 3.

Der er signifikant forskel mellem blokke. Som iagttaget tidligere synes forsøget på Køben
havn at have markant tykkere grene end forsøget på Esrum (i gennemsnit 1.3 mm). Der er an
vendt samme proveniens i de to nordsjællandske forsøg, og vækstforholdene er nogenlunde de 
samme, men boniteten på Esrum er lidt højere end boniteten på København. Dette kunne tyde 
på, at på god bonitet udvikles tyndere grene ved samme d, 3 end på dårligere bonitet. Det sam-
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Figur 32. Sam m enhæ ngen mellem brysthøjdediam eter fo r enkelttræ et (d,.3) og tykkeste gren 2.5 m .o .j. 
(tg2 5) fo r de forskellige p lan teafstande i k v ad ra tfo rband tfo rsøget (funk tionerne (i0)-(18)).
Figure 32. The relationship between diameter at breast height fo r  the single tree (dI 3) and the thickest 
branch 2.5 above ground (tg2S) fo r  the different spacings in the square spacing experiment (the regression 
equations (10)-(18)).

me billede, men en mindre forskel, fås ved sammenligning af Willestrup- og Løvenholmforsø
get, når de to parceller med ringe bonitet på Willestrup holdes udenfor. I disse forsøg er prove- 
niensen imidlertid ikke den samme, men da man almindeligvis regner Rycerka for at være fin- 
kvistet (anvendt på Løvenholm), skulle dette blot mindske forskellen.

På figur 32 kan man aflæse, hvilke træer der evt. nedklassificeres ved en kvalitetssortering, 
hvis der sættes absolutte grænser for maksimal grentykkelse 2.5 m .o.j. For planteafstande op
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til og med 2.00 m er figuren dækkende, da grenene overvejende er døde, mens man for de stør
re planteafstande må forvente, at flere træer overskrider grænsen. Hvis man f.eks. har plantet 
på 2.00 m x 2.00 m, kan man på figuren aflæse, at træer med d, 3 større end ca. 19 cm vil over
skride en grænse på 22.5 mm m.b. Dernæst kan man i tabel 7 aflæse, at disse træer svarer til 
0.8% af stamtallet og 2.2% af vedmassen på indeværende tidspunkt. Man må kun betragte de 
aflæste værdier som fingerpeg, dels er spredningen på tg2 5 stor -  ca. 11-15% -  dels er der tale 
om en idealsituation, hvor alle træer har 4 naboer, og endelig angiver både figur og tabel et

Tabel 7. Stam tallets og vedm assens fordeling til diam eterklasser for k v ad ra tfo rband tfo rsøget. G ennem 
snit a f  blokke.
Table 7. Number o f  trees and volume distributed on diameterclasses in the square spacing experiment. 
A verage o f blocks.

P la n te a fs ta n d :

Spacing
1.25m x  1.25m

D iam eterk lasse cm 

(b rysthø jde) 

Diameter class 
(breast height)

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

N s tk . /h a

%
51
0.9

I I
1.3

144
2.5

160
2.8

340
5.9

609
10.5

808
14.0

934
16.2

908
15.7

643
11.1

486
8.4

290
5.0

V m V h a

<7o

0.3
0.1

0.7
0.4

2.8
1.4

8.0
4.2

15.4
8.1

24.8
13.0

31.5
16.5

28.9
15.1

29.0
14.1

19.9
10.4

P la n te a fs ta n d :

Spacing
1 .5 0 m x  1,50m

D iam ete rk lasse  cm 

(b rysthø jde) 

Diameter class 
(breast height)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

N s tk . /h a  

%
33
0.8

31
0.8

63
1.5

109
2.6

125
3.0

221
5.3

375
9.0

495
11.9

679
14.9

710
17.1

565
13.6

373
9.0

V m V h a  

%
0.1
0.1

0.5
0.3

1.0
0.5

2.8
1.6

6.8
3.9

12.4
7.2

20.8
12.0

30.3
17.5

30.3
17.5

24.8
14.3

P la n te a fs ta n d :

Spacing
1.75m  x  1.75m

D iam eterk lasse cm 

(b rysthø jde) 

Diameter class 
(breast height)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

N s tk . /h a

%
23
0.8

28
0.9

35
1.1

49
1.6

56
1.8

97
3.2

127
4.2

194
6.4

347
11.5

403
13.4

459
15.2

427
14.1

V m V h a 0.1 0.2 0.4 1.1 2.2 4.6 10.9 16.3 23.5 26.7
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bel et gennemsnit for blokke. Dette sidste har dog formentlig kun ringe betydning, da der er ta
le om små og modsatrettede fejl.

Ved rettidig indsat tyndingshugst har planteafstanden næppe særlig stor betydning for gren
tykkelsen 5.0 m .o.j. På grundlag af ovennævnte kan således konkluderes, at 2.5 m .o .j., hvor 
planteafstanden har afgørende betydning for grentykkelsen, synes kvaliteten ikke at forringes 
i væsentlig grad ved anvendelse af forbandt op til 2.00 m x 2.00 m.

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

Total

190 83 29 II 8 4 5 2 5782
3.3 1.4 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.04 100

15.7 8.0 3.3 1.5 1.1 0.7 1.0 0.5 191.1
8.2 4.2 1.7 0.8 0.6 0.4 0.5 0.2 100

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

Total

192 129 66 29 16 4 3 1 4159
4.6 3.1 1.6 0.7 0.4 0.1 0.1 0.03 100

15.4 12.6 7.6 3.8 2.5 0.7 0.5 0.3 173.2
8.9 7.3 4.4 2.2 1.4 0.4 0.3 0.2 100

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

Total

293 191 133 79 51 18 4 3 3017
9.7 6.3 4.4 2.6 1.7 0.6 0.1 0.1 100

22.0 17.2 14.1 9.5 6.9 2.8 0.6 0.5 159.6
13.8 10.8 8.8 6.0 4.3 1.8 0.4 0.3 100
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P la n tea fs ta n d :

Spacing
: 2 .00m  x  2.00m

D iam ete rk lasse  cm 

(b ry sth ø jd e) 

Diameter class 
(breast height)

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

N s tk ./h a 12 19 25 31 42 38 60 112 239 252 344 330
% 0.5 0.8 1.0 1.3 1.7 1.5 2.4 4.6 9.8 10.3 14.1 13.5

V m V h a 0.1 0.3 0.4 1.0 2.6 7.0 9.6 16.4 19.7
% 0.1 0.2 0.3 0.7 1.8 4.7 • 6.5 11.0 13.2

P la n te a fs ta n d : 2 .2 5 m x 2 .2 5 m

Spacing

D iam ete rk lasse  cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
(b ry sth ø jd e)

Diameter class
(breast height)

N  s tk ./h a 5 8 13 17 31 46 40 75 74 115 241 277
°7o 0.3 0.4 0.7 0.9 1.6 2.3 2.0 3.8 3.8 5.8 12.2 14.0

V m V h a 0.1 0.2 0.5 0.7 1.8 2.3 4.5 11.7 16.4
% 0.1 0.2 0.4 0.5 1.3 1.6 3.2 8.4 11.8

P la n te a fs ta n d : 2 .50m  x  2.50m  

Spacing

D iam ete rk lasse  cm 

(b rysthø jde) 

Diameter class 
(breast height)

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 II 12

N  s tk ./h a

%
4

0.3
17
1.0

7
0.4

5
0.3

15
0.9

19
1.2

19
1.1

40
2.4

54
3.3

102
6.2

139
8.4

189
11.4

V m V h a

%
0.1
0.1

0.2
0.2

0.3
0.2

1.0
0.7

1.7
1.2

3.9
2.8

6.6
4.8

10.9
8.0

P la n te a fs ta n d : 2 .75m  x  2.75m  

Spacing

D iam eterk lasse cm 

(b ry sth ø jd e)

JDiameter class 
(breast height)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

N  s tk ./h a  

°/o

18
1.4

5
0.4

16
1.3

6
0.5

II
0.9

21
1.7

15
1.2

20
1.6

27
2.1

41
3.2

36
2.9

87
6.8

V m V ha 

%
0.1 0.3 0.3 0.5 0 .9 1.6 1.7 5.0 
0.1 0.2 0.2 0.4 0.7 1.4 1.5 4.3
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 I a lt 

Total

319 200 181 108 78 35 10 9 2444
13.0 8.2 7.4 4.4 3.2 1.5 0.4 0.4 100
23.4 17.4 18.7 13.0 10.8 5.5 1.7 1.7 149.3
15.7 11.7 12.5 8.7 7.2 3.7 1.1 1.1 100

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 alt 
Total

274 270 215 129 63 45 29 9 3 1979
13.9 13.6 10.8 6.5 3.2 2.3 1.4 0.5 0.1 100

19.5 22.7 21.4 14.8 8.4 6.8 4.9 1.7 0.5 138.9
14.1 16.3 15.4 10.6 6.0 4.9 3.5 1.3 0.4 100

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 alt 
Total

213 184 227 128 122 85 53 23 14 1 1660
12.8 11.1 13.7 7.7 7.3 5.1 3.2 1.4 0.8 0.1 100

15.0 15.1 22.0 14.7 16.0 12.4 8.9 4.3 2.8 0.3 136.2
1 1 .0 11.1 16.1 10.8 11.8 9.1 6.6 3.2 2.0 0.2 100

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

Total

173 166 189 134 120 86 37 35 22 6 4 3 1278
13.5 13.0 14.8 10.5 9.4 6.7 2.9 2.7 1.7 0.5 0.3 0.2 100

12.0 13.3 17.8 14.8 14.9 12.3 6.0 6.4 4.5 1.5 1.0 0.7 115.6
10.4 11.5 15.4 12.8 12.9 10.7 5.2 5.6 3.9 1.3 0.8 0.6 100

D et fo rstlige F o rsøgsvæ sen . X X X X . H . 4 . 2 . s e p te m b e r  1986.
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P la n te a fs ta n d :

Spacing
3.00m  x  3.00m

D iam ete rk lasse  cm 

(b rysthø jde) 

Diameter class 
(breast height)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

N s tk ./h a  

%
8 10 

0.7 0.9
15
1.3

9
0.8

II
1.0

9
0.8

14
1.2

15
1.3

27
2.3

31
2.7

74
6.3

102
8.8

V m V h a 

%
0.1
0.1

0.1
0.1

0.2
0.2

0.3
0.3

0.7
0.7

1.1
1.0

3.2
3.1

5.4
5.3

P la n te a fs ta n d : 3 .2 5 m x 3 .2 5 m  

Spacing

D iam eterk lasse cm  

(b ry sth ø jd e) 

Diameter class 
(breast height)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

N s tk ./h a  

%
5

0.5
15
1.5

6
0.6

9
0.9

13
1.3

14
1.4

25
2.6

36
3.6

42
4.2

42
4.2

V m V h a

%
0.1
0.1

0.1
0.1

0.2
0.2

0.3
0.3

0.7
0.7

1.3
1.2

1.9
1.8

2.2
2.2

4.8 Stam m eflæ k

Antal træer med stammeflæk er opgjort i alle forsøgene efterår 1984.
I kvadratforbandtforsøgene på Esrum, København og Willestrup distrikter blev fundet hen

holdsvis 10, 11 og 5 træer med stammeflæk, og på nær én undtagelse forekom disse træer i 
forbandt med planteafstand 2.25 m og derover. I rækkeafstandsforsøget på Esrum fandtes in
gen træer med stammeflæk og i forsøget på København to træer. Forekomsten af stammeflæk 
er i de her nævnte forsøg meget beskeden og uden praktisk betydning.

Anderledes betydende er imidlertid antal træer med stammerevner i kvadratforbandtforsø
get på Løvenholm. Resultaterne af opgørelsen er meddelt i tabel 8.

Som det fremgår af tabellen, er det bevoksningens største træer, som skades, og antallet sti
ger med stigende planteafstand både absolut og i procent.

A f ovennæ vnte grunde er det derfo r sandsynligvis uden betydning, a t opgørelsen først er fo re ta
get efter, a t forsøgene er tyndet. D g for tynding er meget m indre end Dg fø r tynding, endvidere er 
der i de 3 største p lan teafstande enten slet ikke tyndet eller kun fjernet ganske få træ er.

Resultaterne for rækkeafstandsforsøget, Løvenholm, er i overensstemmelse med kvadrat
forbandtforsøget.

Det er ikke undersøgt, om der i nogle træer forekommer skjulte, indre revner.
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ialt
Total

120 118 157 123 116 84 56 29 17 8 5 3 1161
10.3 10.2 13.6 10.6 10.0 7.2 4.8 2.5 1.4 0.7 0.4 0.2 100

7.7 9.2 14.3 12.9 14.4 11.7 9.0 5.3 3.3 1.7 1.3 0.7 102.6
7.5 8.9 14.0 12.6 14.1 11.4 8.8 5.1 3.2 1.6 1.2 0.6 100

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 alt 
Total

77 74 132 117 120 88 72 48 30 II 13 1 990
7.8 7.5 13.3 11.8 12.1 8.9 7.2 4.8 3.0 1.1 1.4 0.1 100

5.0 5.8 11.9 12.4 14.9 12.3 11.5 8.9 6.1 2.6 3.5 0.3 102.0
5.0 5.7 11.7 12.2 14.7 12.1 11.3 8.7 6.0 2.5 3.4 0.3 100

Tabel 8. Opgørelse a f  stam m eflæ k i k v ad ra tfo rband tfo rsøget, Løvenholm  efterå r 1984 ved alder 24 år. 
Tabte 8. Results from  examination o f  stem cracks in the square spacing experiment, Løvenholm autumn 
1984 at age 24 years.

P la n tea fs ta n d S ta m ta l p å  p rø v e flad e n  fø r ty n d in g D, T ræ e r m ed s tam m eflæ k
Spacing Stem  num ber on the sample p lo t before thinning Trees with stem  cracks

A n tal

N um ber

m x m stk . cm stk . % cm

0 .7 5 x 0 .7 5 1923 5.3 1(1) 0.1 9.5
1 .0 0 x 1 .0 0 1078 6.9
1 .25 x 1 .2 5 697 8.2
1.50 x  1.50 523 9.6
1 .75 x 1 .7 5 353 10.3 2(1) 0.6 13.2
2 .0 0 x 2 .0 0 276 11.3 11(4) 4.0 13.4
2 .2 5 x 2 .2 5 210 12.4 5 2.4 14.0
2 .5 0 x 2 .5 0 183 12.7 17(2) 9.3 15.0
2 .7 5 x 2 .7 5 145 14.5 14* 9.7 15.9
3 .0 0 x 3 .0 0 133 14.9 17(2) 12.8 16.6
3 .2 5 x 3 .2 5 100 15.1 18(2) 18.0 16.9

0  h e ra f  an ta l ra n d træ e r 

* h e ra f  1 stk. i tynding  f. 1984



I øvrigt blev der iagttaget følgende:
Revnerne går fra grenkrans til grenkrans, er fra få dm til adskillige meter lange og følger 
træets snoede vækst.
Enkelte revner er overvoksede og ses som en sort streg eller et ar med barkfarve -  de øv
rige flyder med harpiks og er nu 0.5-1 cm brede.
Revnerne begynder i under 2 meters højde på halvdelen af træerne og under 3 meters 
højde på 3/4 af træerne.
Hovedparten af revner findes på stammernes nordlige halvdel.
Omkring en revne ses ofte døde grene og/eller grene med brune nåle, men i øvrigt ser 
træerne sunde ud (et enkelt træ  med flere parallelle revner var tyndnålet og havde sat 
kogler).

Om tidspunkt og årsag til fremkomsten af revner kan fremføres følgende:
I umiddelbar nærhed at rækkeafstands- og kvadratforbandtforsøget på Løvenholm ligger 

et hugstforsøg med samme alder og proveniens (prøveflade NA, IUFRO-forsøg nr. 7). Ved ud
visning og udvælgelse af hovedtræer i slutningen af juli og begyndelsen af august 1982 blev der 
ifølge H. Bryndum ikke observeret revner. I slutningen af august samme år konstateredes rev
nedannelser første gang, og sprækkerne i afstandsforsøgene må være opstået samtidig. Juli og 
begyndelsen af august 1982 var meget tør, og dette eventuelt sammen med det voldsomme tem
peraturstyrt i begyndelsen af december 1981 (fra adskillige varmegrader til 20-25 kuldegrader) 
kan være årsager til revnedannelsen.

Det kan ikke afvises, at der er opstået flere revner i perioden indtil registreringen efterår 
1984 måske som følge af udtørring i forbindelse med oprisning forår 1984 i de store planteaf
stande (kun på Løvenholm), hvor grenene er meget tykke.

Skovrider J.E . Due har tidligere observeret revnedannelser på Løvenholm og da i forbindel
se med hård frost -  sjældent på gammel skovbund, men almindeligt på tilplantet ager. Løven- 
holmforsøgene er netop beliggende på tidligere agerjord, men dette er også tilfældet for Wille- 
strupforsøget, hvor der kun er fundet 5 træer med revner. Da vækstforholdene på de to lokali
teter er nogenlunde jævnførbare, tyder forsøgene på, at den polske proveniens Rycerka i sær
lig høj grad er udsat for at få stammeflæk.

4.9 Stam meform

De store planteafstande i kvadratforbandtforsøget medfører foruden store knaster også 
dårlig stammeform, og særlig i Løvenholm- og Willestrupforsøgene spiller også de tidligere 
nævnte topskudsskader ind. En eksakt opgørelse af forekomsten af bugtet stammeform er ik
ke foretaget.

Det kan i rækkeafstandsforsøgene ikke konstateres, at topskuddet søger ud mod lyset i ræ k
kemellemrummene, hvorfor stammens rethed ikke er forstyrret heraf.

Forsøgene er ikke velegnede til undersøgelse af, om stor rækkeafstand fører til et ovalt 
stammetværsnit, da rækkerne er orienteret mere eller mindre nord-syd og således får vinden 
ind fra siden. Ved ovalt stammetværsnit vil det derfor være umuligt at skelne mellem, hvad der 
skyldes rækkeafstand, og hvad der kan skyldes vindpåvirkning.
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Stammerne er ovale, men forskellene mellem brysthøjdediameter i og mellem rækker er små 
-  maksimalt 3-4 mm -  og må betragtes som værende uden praktisk betydning. Skyldes disse 
forskelle rækkeafstanden, må de ydermere forventes at udlignes ved hugstbehandlingen.

5. DISKUSSION

Af hensyn til en bedømmelse af, hvilke generelle konklusioner der kan drages på grundlag af 
de yngre danske planteafstandsforsøg, diskuteres i det følgende om der gør sig specielle for
hold gældende vedrørende de anvendte provenienser og lokaliteter samt foretages en sammen
ligning med resultater fra andre forsøg.

5.1 Proveniens

Ifølge Larsen (1983) er de østeuropæiske rødgrantyper kendetegnet ved at være slankere og 
mere fingrenede end dansk og centraleuropæisk rødgran. Endvidere har både danske og uden
landske proveniensforsøg vist, at visse østeuropæiske provenienser bl.a. fra Beskiderbjergene 
i Polen (f.eks. Rycerka) er mere vækstkraftige. Man skulle derfor forvente at finde de tyndeste 
grene i forsøgene på Løvenholm, hvor den anvendte proveniens er Rycerka, mens der i de øvri
ge forsøg er anvendt rødgran af dansk herkomst. Dette er ikke tilfældet, men kan jvf. afsnit
4.7.5 skyldes bonitetsforskelle. Ifølge flere undersøgelser synes træer på dårligere boniteter at 
have tykkere grene end træer på bedre boniteter ved samme brysthøjdediameter (Madsen et al. 
1978). Enkelte grentykkelsesmålinger af tysk gran på Løvenholm tyder ikke på, at Rycerka er 
specielt fingrenet (Due 1983).

Alt i alt er proveniensforskellene antagelig så små, at de ikke har nævneværdig betydning 
for fortolkning af forsøgene.

5.2 Lokalitet

Forsøgsarealerne er som tidligere beskrevet beliggende på henholdsvis mager sandjord, 
hvor der tidligere har været drevet landbrug, og på gammel skovjord (leret), hvor der tidligere 
stod gammel bøg. Boniteten varierer fra 0.8 til 2.2. Forsøgsarealerne er således ret forskellige, 
men selv om der er signifikant forskel mellem blokke i kvadratforbandtforsøget, er disse for
skelle set ud fra et praktisk synspunkt små, dvs. at arealernes forskellighed ikke i afgørende 
grad synes at have påvirket resultaterne.

5.3 Sammenligning m ed andre undersøgelser

De tidlige resultater -  plan teafgang og tidspunkt fo r  slutning -  stemmer meget godt overens 
med de i kapitel 2 refererede undersøgelser. Det samme gælder overhøjdens afhængighed af 
forbandt.

Ifølge nærværende undersøgelse afhænger diam eter i m iddelstam megrundfladen  kun af 
areal pr. træ og ikke af forbandtets form. Dette er i modstrid med Haveraaen (1981), som
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fandt, at diameteren var større i rektangelforbandt end i kvadratforbandt ved bevoksningshøj- 
de 8.4 m. Der er imidlertid tale om et lille materiale, og forskellen er meget lille. Der er god 
overensstemmelse med andre undersøgelser på samme udviklingstrin (Heding 1969 og Kjers
gård 1964) m .h.t. en forskel i brysthøjdediameter på 2.5-3.0 cm mellem forbandt med hen
holdsvis 2 m V træ  og 4 m Vtræ, som vel udgør grænserne i del for praksis interessante interval.

Forskellen i grundflade mellem planteafstand 1.25 m og 3.25 m i kvadratforbandtforsøget 
andrager ca. 15 mVha, mens forskellen imellem planteafstand 1.25 m og 2.00 m kun er ca. 7 
m2/ha . Niveauerne stemmer rimelig godt overens med de refererede forsøg. Forskellene bliver 
næppe meget større p.gr.a. egaliserende tyndingshugst. Lignende forhold gør sig gældende for 
volumenproduktionen, her er forskellen mellem planteafstand 1.25 m og 3.25 m 89 m3/h a  og 
mellem planteafstand 1.25 m og 2.00 m 42 mVha hvilket også nogenlunde tilsvarer niveauet i 
de omtalte forsøg. Der er endvidere fuld overensstemmelse m .h .t., at merproduktionen i de 
tæ tte forbandt udgøres af småtdimensioneret træ , og at dimensionsfordelingen bliver gunsti
gere med stigende planteafstand.

Da rækkeafstandsforsøget på Løvenholm er højere end de i kapitel 2 nævnte forsøg vedrø
rende bulhøjde, kan der ikke siges noget sikkert om bulhøjdens niveau i forhold til disse.

A ntal grene i grenkransen er som i de omtalte undersøgelser meget lidt eller slet ikke påvirket 
af forbandtet. Derimod tyder det større antal grene i forsøget på Københavns distrikt i forhold 
til forsøget på Esrum distrikt ikke på, at bedre bonitet skulle resultere i flere grene, som påvist 
af Madsen et al. (1978) i hugstforsøget på Alholm.

Denne undersøgelse viser, at 1.3 m .o.j. afhænger diam eter fo r  tykkeste gren af areal pr. 
træ , mens forbandtets form ikke har praktisk betydning, 2.5 m .o.j. afhænger grendiameteren 
både af forbandtets størrelse og form og 5.0 m .o.j. kun af areal pr. træ . Disse resultater har
monerer fuldt ud med de i kapitel 2 nævnte forsøg samt med Kennel (1976) og Kärkkäinen & 
Uusvaara (1982), som for skovfyr har påvist, at de mest betydende faktorer for grentykkelse er 
brysthøjdediameter og grenlængde (og herigennem grenens vækstrum -  afstanden til nabo
træet). Endvidere er resultaterne i overensstemmelse med Brazier (1980), som i et forsøg med 
sitkagran fandt, at ved givet areal pr. træ  har rektangelforbandt større grene end kvadratfor
bandt, og de største grene findes i rækkemellemrummene. En direkte sammenligning af gren
tykkelse for de forskellige forsøg kan som nævnt vanskeligt foretages, fordi grenmålingerne er 
foretaget på forskellig måde.

Diameter for tykkeste gren 2.5 m .o.j. på udhugningstræer i Christianssædeforsøget ligger 
på et højere niveau end det her omtalte kvadratforbandtforsøg, og formodentlig er grentykkel
sen for blivende bestand endnu større. Oprensningen i kvadratforbandtforsøget er imidlertid 
nået så langt, at diameter for tykkeste gren ikke vil nå op på samme niveau som Christianssæ
deforsøget. Sammenholdes grentykkelsen 5 m .o .j. fra henholdsvis rækkeafstandsforsøget Lø- 
vénholm og Christianssædeforsøget ses igen, at Christianssæde ligger på et højere niveau. 
Man skal dog være varsom med at drage for mange slutninger på grundlag af en sammenlig
ning med Christianssædeforsøget p.gr.a. dette forsøgs mangler. Ved bedømmelse af grentyk
kelsen må det endvidere tages i betragtning, at stamtallet i kvadratforbandt- og rækkeaf
standsforsøgene på indeværende tidspunkt burde være nedbragt til ca. 2500 stk./ha . Det bety
der, at der må forventes lidt tykkere grene 2.5 m .o .j., end der er i forsøgene på indeværende 
tidspunkt.
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Kvadratforbandtforsøget tyder på, at der for samme brysthøjdediameter, proveniens og 
jordbund udvikles tyndere grene på den bedre bonitet end på den ringere, hvilket er i over
ensstemmelse med Madsen et al. (1978).

Stam m eflæk  både her og i udlandet er ikke noget nyt fænomen, således er f.eks. revnedan
nelser efter den tørre sommer i 1947 beskrevet af Buchwald (1948) herhjemme og af flere andre 
i udlandet (Persson 1985). I den senere tid er alvorlige tilfælde af revnedannelser konstateret i 
Skandinavien og fra Norge beskrevet af Rognerud & Haveraaen (1984) og fra Sverige af Hell- 
strøm et al. (1984) samt af Persson (1985). Beskrivelsen af sprækkerne svarer meget nøje til det 
i de danske planteafstandsforsøg iagttagne. I Norge og Sverige forekommer sprækkerne især i 
bevoksninger af tysk, østrigsk, tjekkisk og polsk herkomst. Ofte er mindre end 10% af stam
merne skadet, men op til 30% og i ekstreme tilfælde 60% er forekommet. Sprækkerne fore
kommer hyppigst på gode boniteter og i Sverige tillige på tidligere dyrket mark.

Der er nogen uenighed om årsagen til fremkomsten af sprækker. Hellstrøm et al. (1984) 
fremfører som årsag frost i senhøst og tidligt på vinteren, som rammer de udenlandske prove- 
nienser p.gr.a. deres længere vækstsæson og bredere årringe. Forfatterne udelukker tørke som 
direkte årsag p.gr.a. iagttagelser i bevoksninger med god vandtilførsel men mener, at tørke 
muligvis kan fremme allerede initierede sprækker. Persson (1985) mener, at sprækkedannel
sen forårsages af tørke, og at omfanget afhænger af genotype, bonitet, jordbund og behand
ling (planteafstand, tynding). Persson mener ikke, at frost kan være årsagen bl.a . p.gr.a. 
sprækkedannelsernes geografiske udbredelse. De danske forsøg har både været udsat for et 
voldsomt temperaturdyk til meget lave kuldegrader og for stærk tørke, det er derfor ikke mu
ligt at afgøre, om kun den ene faktor eller begge har haft betydning for sprækkedannelsen.

Rækkeafstandsforsøgene tyder på, at stam m etvæ rsnittets fo rm  ikke eller kun ubetydeligt er 
påvirket af forbandtets form, hvilket er helt i overensstemmelse med de i kapitel 2 refererede 
undersøgelser.

Der er god overensstemmelse mellem resultaterne fra de 4 blokke i kvadratforbandtforsøget 
og mellem rækkeafstandsforsøgene på trods af forskelligheder m .h.t. lokalitet og proveniens, 
og der er god overensstemmelse med andre forsøg i det omfang, det er muligt at drage sammen
ligninger. Resultaterne må derfor anses for at have ret bred gyldighed for de bedre vækstloka
liteter.

6. RESULTATERNES BETYDNING FOR VALG AF FORBANDT

Hvad der er optimalt forbandt afhænger af mange faktorer. Det er således ikke muligt at an
vise et sådant, hovedsagelig p.gr.a. følgende forhold:

Der er store forskelle skovdistrikterne imellem m .h.t. vækstforhold herunder grad og 
type af kulturvanskeligheder, stormfaldsfare m.v., plantningsmetodik, tyndingsmeto- 
der og afsætningsmuligheder for udbyttet af de første tyndinger, økonomiske forhold 
og fremfor alt driftsformålet.
Manglende kendskab til den for styrkekvaliteten maksimale planteafstand. Ifølge Mol
tesen et al. (1985) savnes endnu kvantificerbar viden om rumtæthedens og grendiamete
rens kombinerede indflydelse på styrkeegenskaberne.
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Manglende kendskab til fremtidige pris- og omkostningsforhold samt behov og krav til 
kvalitet.

Det turde fremgå af ovenstående, at udover at afhænge af givne lokale forhold vil valget af 
forbandt i høj grad være forbundet med personlige skøn, og ifølge Møller (1973) vil prøvebe
regninger »hurtigt gøre en klar over, hvor meget udfaldet afhænger af de uundgåelige skøn, 
herunder især valget af forudsætninger« (p. 68). Endvidere må man være opmærksom på, at 
man ved valg af forbandt i høj grad har bundet sig til en bestemt fremtidig behandling og ved 
valg af meget vide forbandt også bundet sig til at fremstille et produkt af en bestemt kvalitet.

6.1 Produktion a f  cellulosetræ o. lign.

Valg af forbandt ved produktion af cellulosetræ er noget enklere, end hvis formålet er pro
duktion af kvalitetstømmer, selvom valget under alle omstændigheder må bygge på en del 
skøn. Om end det næppe er sandsynligt, at vi her i landet i noget større omfang vil lade vore nå- 
letræsarealer overgå udelukkende til produktion af cellulosetræ o.lign., vil de her fremlagte 
betragtninger for valg af forbandt også i større eller mindre grad kunne anvendes for bevoks
ninger, hvor formålet er produktion af kvalitetstømmer.

Thomasius (1974) har anvist en metode til bestemmelse af kulturplantetallet under forud
sætning af, at målet med bevoksningen er produktion af cellulosetræ. Man står ret frit ved valg 
af forbandt, da kvalitet og udbytte ved cellulosefremstilling ikke er særlig påvirket a f planteaf
standen jvf. afsnit 2.11 og 2.13.

Ideen er, at der skal plantes netop så mange træer, at tynding først er påkrævet, når der er 
opnået en diameter, som giver positivt dækningsbidrag. Dette forudsætter kendskab til 

planteafgang i kulturfasen -  må baseres på lokale erfaringer, 
naturlig afgang frem til 1. tynding -  kan f.eks. aflæses i Heding (1969) fig. 3, 
sammenhængen mellem bevoksningsdiameter og tyndingsudtagets diameter -  kan af
læses i tilvækstoversigt og endelig

hvilken mindste brysthøjdediameter, som giver positivt dækningsbidrag (eller blot ba
lancerer). Netop denne tærskelværdi er en i tid og rum foranderlig størrelse og må altså 
bygge på et personligt skøn.

6.2 Produktion a f  kvalitetstøm m er

Valget af forbandt ved produktion af tømmer vanskeliggøres yderligere af, at kvaliteten 
også skal inddrages i overvejelserne, og at betydningen af denne i høj grad må blive en person
lig vurdering.

En række driftstekniske og økonomiske forhold taler for anvendelse af et mindre kultur- 
plantetal, end det tidligere var almindelig praksis, men i øvrigt er der næppe mange steder, 
hvor man stadig planter 6-7000 planter/ha. Videre forbandt vil kunne reducere kulturomkost
ningerne (anlæg og pleje) i betragtelig grad under forudsætning af, at omfattende efterbedring 
og fjernelse af uønsket træopvækst ikke er nødvendig. Forudsat samme plantetal vil antal me
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ter række kunne reduceres med op til 40-50% ved plantning i rektangelforbandt fremfor i kva
dratforbandt (Kramer 1980). Dette har, afhængig af kulturteknik, betydning ved kvasryd
ning, jordbearbejdning, plantning og kulturpleje. De videre forbandt har derudover .mindre 
udgifter til tyndinger med negativt dækningsbidrag, og i forbindelse med tynding er rektangel
forbandt ud fra en driftsteknisk betragtning mest hensigtsmæssig. Endelig resulterer de videre 
forbandt i større stabilitet mod stormfald og snetryk og giver mulighed for mindre rådangreb.

Ved bedømmelse af, hvilke forbandt der er bedst ved produktion af kvalitetstømmer, er det 
i første omgang enklest at se bort fra alle andre faktorer end kvaliteten. Det forudsættes såle
des, at bevoksningen ved tidspunktet for 1. tynding har det ønskede stamtal, og at det i almin
delighed næppe vil være aktuelt at anvende mindre end 2500 planter/ha, dvs. maksimalt 4 
mVplante. Endvidere forudsættes, at bevoksninger med forskellige udgangsforbandt har 
samme stamtal efter de første tyndinger (ved bevoksningshøjde 10-11 m maksimalt 2500 stk. 
pr. ha) således, at diameter, grundflade og volumen tilnærmelsesvis er det samme i resten af 
omløbstiden.

Ved valg af forbandt behøver man ikke at tage hensyn til grenudviklingen i grenkransen 
nærmest 1.3 m .o .j., da grenene ikke overstiger 16 mm i tykkelse.

Grendiameteren 2.5 m .o.j. vil som nævnt næppe overstige 20 mm m .b., også selvom tyn
dingshugsten havde været indsat rettidigt, da det jo  blot ville nedbringe stamtallet til et niveau 
svarende til forbandt 2.0 m x 2.0 m. Ved lavt kulturplantetal vil det imidlertid nok være for
nuftigt at undgå meget store rækkeafstande (større end ca. 3 m), hvis grentykkelsen ikke må 
overstige 20 mm u.b.

Ved rettidig tynding må det formodes, at der ikke er større forskel på grendiameteren 5 
m .o.j. indenfor intervallet 2-4 mVtræ.

Grentykkelsen 7.5 m .o.j. er helt uafhængig af forbandtet.
Hvis kun kvaliteten tages i betragtning, synes man altså at stå ret frit m .h.t. valg af forbandt 

indtil en øvre grænse på ca. 4 m V træ svarende til 2500 planter/ha. Plantes 2500 planter/ha, og 
plantetallet p.gr.a. afgang i kulturstadiet reduceres til 2000 planter/ha, kan der dog naturligvis 
ikke ses bort fra en kvalitetsforringelse. Endvidere vil det næppe være hensigtsmæssigt at

plante mere end 5000 planter/ha, da man herved er nødsaget til at foretage tidlige og stærke 
hugstindgreb af hensyn til stabiliteten, og dermed ikke opnår nogen væsentlig bedring af kvali
teten.

Moltesen et al. (1985) konkluderer på grundlag af Christianssædeforsøget, at det tilladelige 
kvadratforbandt vil ligge mellem 1.5 og 2.0 m. Kramer & Spellmann (1980) anbefaler som 
kompromis mellem opnåelse af god kvalitet og god stabilitet plantning af 2500-3500 planter/ 
ha. Pollanschiitz (1974) finder på grundlag af et 84 årigt planteafstandsforsøg, at forbandt 2.0 
m x 2.0 m er forbandtene 1.0 m x  1.0 m, 1.5 m x 1.5 m og 1.0 m x  2.0 m overlegen i samlet ud
bytte m .h.t. værdi. Det skyldes, at forbandt 2.0 m x 2.0 m har afgjort mindre kulturomkost
ninger, mindre omkostninger til tyndinger med negativt dækningsbidrag, mindre arbejdstids- 
forbrug pr. omdrift, entydigt større snebrudssikkerhed, større produktion af salgbar masse og 
i større dimensioner samt på nedre stammedel kun uvæsentlig større knaster end de øvrige for
bandt.
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Til sidst skal der redegøres lidt nærmere for Spikkestadforsøget (Braastad 1970), fordi dette 
er det ældste planteafstandsforsøg, man med rimelighed kan foretage økonomiske beregnin
ger for.. Tre parceller er tyndet således, at stamtal, diameter og volumen er det samme for for
bandt 1.25 m x 1.25 m, 1.75 m x  1.75 m og 2.25 m X2.25 m efter 3. tynding ved bevoksnings- 
højde ca. 13 m. Grentykkelser er målt under bark i intervallet 2-6 m .o .j., hvor alle grene er dø
de, ved bevoksningshøjde 16.8 m. Der er ingen forskel i gennemsnitlig grentykkelse mellem 
forbandt fra 4 m .o.j., og gennemsnitstykkelsen 4-6 m .o.j. er 18.3-20.5 mm u.b. Andre parcel
ler i forsøget er tyndet svagt, men forskellen i grentykkelse mellem parcellen med de tyndeste 
grene og parcellerne med de tykkeste grene er kun 3 mm.

Hefting (1982) har beregnet produktionens værdi under forskellige forudsætninger for de 3 
parceller, som er behandlet med tidlig og stærk hugst. På grundlag af priser og omkostninger 
1981 samt Skovreguleringens sortimentsforhold for Sjælland er foretaget en priskurvebereg- 
ning.

Priskurverne viser, a t for hugstdiametre mindre end 20 cm er diameteren vigtigste værdifak
tor, mens kvalitetens betydning stadig øges for diametre større end 20 cm.

Værdiproduktionen i Spikkestadforsøget ved alder 34 år (bevoksningshøjde ca. 17 m) er 
fundet ved at opsummere de enkelte tyndingers nettoværdi og hertil addere blivende bestands 
realiseringsværdi. Der er ikke taget hensyn til, at 1. tynding i forbandt 1.25 m x 1.25 m og 1.75 
m x  1.75 m formentlig giver negativt dækningsbidrag. Under forudsætning af, at der ikke er 
kvalitetsforskelle mellem forbandt, og at alt tømmer sælges som kvalitet B, fås resultaterne i 
tabel 9.

Tabel 9. P roduktionens væ rdi netto  på  rod  ved alder 34 år under fo rudsæ tn ing  a f, a t tøm m eret afsæ ttes til 
B-pris (efter H efting 1982, tabel 25).
Table 9. Net conversion contribution at age 34 years on the assumption, that the timber is sold at B-price 
(after Hefting 1982, table 25).

F o rb a n d t

Spacing

m x m

K valitet 

Quality class
U den  ren te 

N o rate o f  interest 

k r /h a

R en tefo d  3%  

Rate o f  interest 3 % 

k r /h a

R en te fo d  5°7o 

Rate o f  interest 5%  

k r /h a

1.25 X  1.25 B 46692 19613 11179
1 .75x 1.75 B 43138 17993 10199
2 .2 5 x 2 .2 5 B 47838 19765 11123

Der er ikke store forskelle mellem de 3 forbandt, hvilket betyder, at udgiften til kulturan
læg, efterbedring og kulturpleje vil være helt afgørende for, hvilket forbandt der er mest for
delagtigt.

Der er endvidere foretaget beregninger, hvor det er forudsat, at kvaliteten er aftagende med 
stigende planteafstand. Det er forudsat, at tømmer fra forbandt 1.25 m x  1.25 m er 1/2A & 
l/2B-kvalitet, tømmer fra forbandt 1.75 m x  1.75 m er B-kvalitet, og tømmer fra forbandt 
2.25 m x2 .25  m er C-kvalitet. Resultaterne fremgår af tabel 10.
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Tabel 10. P roduk tionens væ rd i netto  på  rod  ved alder 34 år under fo rudsæ tn ing  a f  varieret tøm m erpris 
(efter H efting 1982, tabel 26).
Table 10. Net conversion contribution at age 34 years on the assumption, that the timber is sold at gradua
ted price (after Hefting 1982, table 26).

F o rb an d t 

Spacing 

m  x  m

K valitet 

Quality dass
U den  ren te  

N o rate o f  interest 

k r /h a

R en te fo d  3%  

Rate o f  interest 3%  

k r /h a

R en tefo d  5%  

Rate o f  interest 5 % 

k r /h a

1.25x1 .25 'AA/ViB 48512 20369 11605
1.75x1 .75 B 43138 17993 10199
2 .2 5 x 2 .2 5 C 44612 18435 10376

Forskellene mellem forbandt er relativt små og næsten udlignede ved anvendelse af en rente
fod på 5%. Bevoksningerne har imidlertid ikke nået omdriftsalder endnu, og ved større di
mensioner har kvaliteten som nævnt større betydning. På den anden side vil et højt rentekrav 
reducere kvalitetens betydning for produktionens værdi. Det kan også fremføres på grundlag 
af resultaterne fra de her behandlede planteafstandsforsøg, at den anførte kvalitetsforskel 
mellem forbandt 1.25 m x  1.25 m og 2.25 m x2 .25  m måske er for stor, og det vil betyde, at 
forskellene i værdiproduktion bliver mindre. På meget svære jorde vil det ikke være muligt at 
opnå så store dimensioner, at kvaliteten får afgørende indflydelse, hvorfor det i sådanne til
fælde vil være oplagt at plante på stor afstand, hvis naturforholdene tillader det.

Fradrages i produktionens værdi anlægsudgifterne (uden efterbedring og kulturpleje) fås 
resultaterne i tabel 11.

Tabel 11. P roduktionens væ rd i netto  på  rod  ved alder 34 år efter fradrag  for an læ gsudgifter (efter H efting  
1982, tabel 27 og p. 85).
Table II. Net conversion contribution at age 34years regeneration costs deducted (after Hefting 1982, ta
ble 27 and p. 85).

F o rb an d t 

Spacing 

m  x  m

A n læ g su d g if te r 

Regeneration costs ' 

k r /h a

K valitet 

Quality class
U den  ren te 

N o rate o f  interest 

k r /h a

R en tefo d  3%  

Rate o f  interest 3%  

k r /h a

R en tefo d  5°/o 
R ate o f  interest 5%  

k r /h a

1 .25x1 .25 12640 ViA/ViB 35872 7729 -1 0 3 5
1 .75x1 .75 7630 B 35508 10363 2569
2 .2 5 x 2 .2 5 5600 C 39012 12835 4776

Når kulturudgifterne tages i betragtning, falder beregningerne klart ud til fordel for de store 
planteafstande. Der vil i forbandt 2.25 m x 2.25 m kunne foretages én efterbedring (ved plan- 
teafgang på 10%) og en slåning eller nedskæring, før udbyttet bliver det samme som for for
bandt 1.75 m x  1.75 m selv ved en rentefod på 5%.

Planteafstandsforsøgene tyder ikke på, at der i intervallet 2-4 m V træ er afgørende kvalitets
forskelle mellem forbandt, specielt ikke når der tyndes tidligt og stærkt, og de anførte økono
miske beregninger taler for anvendelse af store planteafstande. I sidste ende vil valget af for
bandt imidlertid afhænge af de lokale vækstforhold og af anvendt kulturteknik samt af hvilke 
tanker, man gør sig om fremtidige afsætningsmuligheder, krav og behov.
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7. SA M M EN D RA G

I tiden fra  1964 til 1981 anlagde Forsøgsvæ senet en serie p lanteafstandsforsøg  m ed rødgran  p lanlagt a f  
J . Sjolte-Jørgensen. Serien skulle o m fatte  12 arealer, der hvert bestod  a f  følgende 9 p lan teafstande:

1. 1 .25 x 1 .2 5 m eter
2. 1 .5 0 x 1 .5 0 m eter
3. 1 .75 x 1 .7 5 m eter
4. 2 .0 0 x 2 .0 0 m eter
5. 2 .2 5 x 2 .2 5 m eter
6. 2 .5 0 x 2 .5 0 m eter
7. 2 .7 5 x 2 .7 5 m eter
8. 3 .0 0 x 3 .0 0 m eter
9. 3 .2 5 x 3 .2 5 m eter

P lantn ingen udførtes , så p lanterne kom  til a t stå i ræ k k er, der gik vinkelret på  h inanden  m ed planterne 
placeret i ræ kkernes skæ ringspunkter (kvadra tfo rbandt).

D et blev søgt a t fordele de 12 arealer over alm indeligt forekom m ende væ kstvilkår her i landet. 2 a f  area
lerne har senere m åttet opgives, så der nu kun er 10 arealer tilbage. S jolte-Jørgensen anlagde også et ræ k 
keafstandsforsøg (forsøg nr. 1022, ræ kke- og p lan teafstande frem går a f  figur 13). H erudover er der ved 6 
a f  arealerne med kvadra tfo rb an d tfo rsø g  p lantet 3 parceller, hvor p lan teafstanden  i ræ kkerne  er fast (hen
holdsvis 0.75 m , 1.25 m og 1.75 m ), m en hvor afstanden  mellem ræ kkerne  stiger fra  0.75 m til 3.25 m i 
spring på  25 cm.

M ålingerne om fattede kvadra tfo rbandtforsøgene på  E srum , K øbenhavn, W illestrup og Løvenholm  
skovdistrikter (forsøg n r. 1018, 1019, 1020 og 1021), som  udgør et random iseret b lokforsøg på  4 blokke, 
sam t ræ kkeafstandsforsøget på Løvenholm  (forsøg nr. 1022) og ræ kkeafstandsparcellerne ved forsøg nr. 
1018 og 1019.

Foruden  alm indelig produktionsm åling  er der fo r k v adra tfo rband tfo rsøget fo retaget grentykkelsesm å
linger på  bark  på 50 tilfæ ld ig t udvalgte prøvetræ er p r. parcel og i ræ kkeafstandsforsøgene på  5 træ e r pr. 
kom bination a f  p lante- og ræ kkeafstand  indenfor hver blok. G rentykkelsesm åling er foretaget i g renkran 
sene næ rm est 1.3 m over jo rden  (m .o .j .), 2.5 m .o .j . og i nogle få  udvalgte ræ kker i ræ kkeafstandsforsøget 
på Løvenholm  tillige 5.0 m .o .j. I sidstnæ vnte forsøg er der endelig også m ålt bu lhø jde  på prøvetræ erne , 
dvs. afstanden  fra  jo rd en  til nederste grønne gren.

R esultaterne a f  træ m ålingen  fo r kvad ra tfo rband tfo rsøget er gengivet i tabel 2.
O verhøjden er, som  det frem går a f  fig. 15, ikke i næ vnevæ rdig  g rad  påvirket a f  fo rban d te t. Der er en 

svag tendens til aftagende overhøjde m ed stigende p lan teafstand  i k v ad ra tfo rband tfo rsøget, m en forskel
lene er ikke statistisk signifikante og under alle om stæ ndigheder uden praktisk  betydning.

Sam m enhæ ngen mellem diam eter i m iddelstam m egrundfladen og fo rband t er vist i fig. 16-18. D iam ete
ren stiger m ed aftagende p lan tetal uafhæ ngig  af, om  fo rband te t er rek tangulæ rt eller kvadratisk.

G rundfladen fø r tynding aftager m ed tiltagende areal p r. træ , m en er selv fo r p lan teafstand  3.25 m i 
kvad ra tfo rband tfo rsøget over 50%  a f  g rundfladen fo r p lan teafstand  1.25 m (tabel 3). Endvidere er parcel
lerne m ed de største p lan teafstande nu sluttede, hvo rfo r det m å form odes, a t m assetilvæ ksten vil væ re til
nærmelsesvis den sam m e i frem tiden uanset p lan teafstand , hertil kom m er indflydelsen fra  den egaliseren
de tyndingshugst.

Form talsundersøgelse er kun foretaget i k v ad ra tfo rband tfo rsøget. Som det frem går a f  tabel 4, er der 
kun en svag tendens til aftagende form talsniveau m ed stigende p lan teafstand .

Den totale  vo lum enproduktion  aftager m ed aftagende plan tetal, og fo rband te ts form  er uden betydning 
(fig. 19, 22, 23). S tam tallets og vedm assens fordeling til d iam eterklasser fo r k vad ra tfo rband tfo rsøget kan 
aflæses i tabel 5 og 7 og er endvidere gengivet grafisk i fig. 20 og 21. D im ensionsfordelingen bliver gunsti
gere med tiltagende p lan teafstand , og det bem æ rkes, a t den indbyrdes forskel i vedm asse fo r p lan teafstan 
de i intervallet 1.25 m til 2.50 m udelukkende h id rører fra  træ  m ed brysthøjdediam eter m indre end 10 cm.

Sam m enhæ ngen mellem bu lhø jde  og fo rband t er anskueliggjort i fig. 24. Det frem går m eget k lart, at
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ræ kkeafstanden  har altafgørende indflydelse p å  bulhø jden  således a t fo rstå , a t bu lhø jden  ved en given 
ræ kkeafstand  synes uafhæ ngig  a f  p lan teafstanden . F or de tæ tteste  fo rband t (største ræ k keafstand  1.9 ra) 
er oprensningen nået 3.5-4.5 m .o .j ., mens den fo r de videste fo rb an d t kun lige er begyndt.

A ntal grene p r. g renkrans er ikke i næ vnevæ rdig  g rad  -  om  overhovedet -  påvirket a f  fo rband te ts s tø r
relse og form . Der er gennem gående 5-7 grene p r. grenkrans.

I ræ kkeafstandsforsøgene er grene mellem ræ k k er tykkere end grene i ræ kken .
I fig. 25-27 er vist sam m enhæ ngen mellem den gennem snitlige diam eter fo r tykkeste gren i grenkransen

1.3 m .o .j. og fo rb an d t. G rendiam eteren  afhæ nger a f  areal p r. træ , mens fo rband te ts fo rm  ikke har p rak 
tisk betydning. Kun i de største p lan teafstande i kvad ra tfo rband tfo rsøget, hvor der endnu fo rekom m er le
vende grene, vil grentykkelsen overskride 20 m m . D en gennem snitlige grentykkelse er fra  1 til 3 m m  m in
dre end gennem snitlig diam eter fo r tykkeste gren.

I højden  2.5 m .o .j . er gennem snitlig diam eter fo r tykkeste gren både afhæ ngig  a f  areal p r. træ  og a f  fo r
bandtets form  (fig. 28-30). Ved givent areal pr. træ  findes således de største grene i fo rb an d te t m ed størst 
ræ kkeafstand . Der forekom m er fo rtsa t levende grene i denne hø jde  i de videre fo rb an d t, og det m å derfor 
form odes, at forskellen i grentykkelse mellem de tæ tte re  og de videre fo rb an d t vil øges noget i den kom 
m ende tid . Dog skal de t bem æ rkes, a t stam talle t på  indevæ rende tidspunkt burde  væ re nedbragt til 2500 
træ er p r. ha, dvs. a t der m å forventes lidt tykkere grene i de tæ tte  fo rb an d t, end tilfæ ldet er nu. F or fo r
bandt m ed indtil 4 m 2 pr. træ  overstiger gennem snitlig diam eter fo r tykkeste gren næ ppe 20 m m . Forskel
len i diam eter mellem m iddelgrenen og tykkeste gren ligger på sam m e niveau som i brysthøjde.

Sam m enhæ ngen mellem gennem snitlig diam eter fo r tykkeste gren 5.0 m .o .j. og fo rb an d t er afb ildet i 
fig. 31.1 denne højde er alle grene levende og i fo rtsa t god væ kst, og grentykkelsen synes kun a t afhæ nge 
a f  areal p r. træ . Som følge a f  tyndingshugstens indflydelse m å det forventes, a t forskellen mellem fo r
bandt i nogen grad udjæ vnes. Forskellen i d iam eter mellem tykkeste gren og m iddelgrenen er den sam m e 
som an fø rt ovenfor.

Ved sorteringen a f  tøm m er stok fo r stok er det a f  interesse a t kende sam m enhæ ngen mellem diam eter 
fo r tykkeste gren i en given højde og brysthøjdediam eteren  ved det aktuelle fo rb an d t. Denne sam m en
hæng i højden 2.5 m .o .j. er afb ildet i fig. 32 fo r kvadra tfo rband tfo rsøget. Ved h jæ lp  a f  denne figur og ta 
bel 7 kan m an få et fingerpeg om , hvor stor en del a f  tøm m eret der eventuelt nedklassificeres, hvis der sæ t
tes absolutte græ nser fo r m aksim al grentykkelse 2.5 m .o .j. -  f.eks. 22.5 m m  m .b . svarende til 20 mm  u .b ., 
som m arkeret på figuren.

Sam m enfattende kan siges, a t ved rettidig indsa t tyndingshugst har p lan teafstanden  sandsynligvis ikke 
væsentlig betydning fo r grentykkelsen 5.0 m .o .j. Det kan  således konkluderes, a t 2.5 m .o .j .,  hvor fo r
b andte t stadig har afgørende indflydelse på  grentykkelsen, synes kvaliteten ikke a t forringes i væsentlig 
grad ved anvendelse a f  fo rb an d t m ed op til 4 m 2 pr. træ ; naturligvis under fo rudsæ tn ing  af , a t der ikke sker 
en væsentlig planteafgang.

A ntal træ er med stam m eflæ k er opg jort e fterå r 1984 .1 forsøgene på  Esrum , K øbenhavns og W illestrup 
d istrik ter blev kun fundet et ubetydeligt an tal træ e r med stam m eflæ k. A nderledes betydende er fo rekom 
sten a f  træ er med revner i forsøgene på  Løvenholm . O pgørelsen fra  k vad ra tfo rband tfo rsøget er gengivet i 
tabel 8 . 1 parcellerne m ed p lan teafstand  2.50 m og derover er fra  9-18% a f træ erne  skadet, og hertil kom 
mer form odentlig  et an ta l træ er m ed indre spræ kker. Det frem går endvidere, a t det er bevoksningens s tø r
ste individer, som ram m es. Idet der i de øvrige forsøg er anvendt gran  a f  dansk  herkom st, tyder det p å , at 
fæ nom enet er s tæ rk t proveniensafhæ ngigt, og at den  polske proveniens Rycerka i så henseende er uheldig. 
Som årsag til revnedannelsen kan anføres, a t det i ju li og begyndelsen a f  august 1982 var meget tø r t, og at 
dette eventuelt sam m en m ed et voldsom t tem pera tu rfa ld  i decem ber 1981 kan have frem brag t revnerne.

Det kan  ikke påvises, a t rek tangelfo rbandt h ar fø rt til ovale stam m etvæ rsnit.
Der er for resultaterne som  helhed god overensstem m else mellem de 4 blokke i k vad ra tfo rband tfo rsøget 

og mellem ræ kkeafstandsforsøgene på  trods a f  forskelligheder m .h .t. lokalitet og proveniens. D er er end 
videre god overensstem m else med danske såvel som  udenlandske forsøg i det om fang , det har væ ret muligt 
a t drage sam m enligninger. R esultaterne m å d erfo r anses fo r at have ret bred gyldighed fo r de bedre væ kst- 
lokaliteter.
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Valg a f  fo rband t vil ud over a t afhæ nge a f  givne lokale fo rho ld  afhæ nge a f  en ræ kke personlige skøn 
vedrørende frem tidige pris- og om kostn ingsforho ld , d rifttekn isk  udvikling sam t kvalitetskrav og behov. 
Det er derfo r ikke m uligt at angive det til enhver tid  og ethvert sted optim ale fo rband t.

Ved tidlig indsat tyndingshugst, dvs. en nedbringelse a f  stam tallet til om kring 2500 stk . p r. ha  ved be- 
voksningshøjde 10-11 m a f  hensyn til stabiliteten, synes der ikke a t væ re afgørende kvalitetsforskelle m el
lem fo rb an d t m ed 2-4 m 2 pr. træ . Ø konom iske beregninger viser, a t både når det fo rudsæ ttes, a t tøm m er 
fra  forskellige fo rb an d t opnår sam m e pris, og når det opnår forskellige priser som følge a f  kvalite tsfo r
skelle, falder de vide fo rband t gunstigst ud (tabel 9-11).

8. SUM M ARY

During the period 1964 to  1981, the Danish Forest Experim ent S tation  established a series a f  spacing ex
perim ents with N orw ay spruce, planned by J . S jo lte-Jørgensen. The series was to  com prise 12 areas, each
containing the follow ing 9 p lan t distances

1. 1.25 x  1.25 metres
2. 1.50 x  1.50 metres
3. 1.75 x  1.75 metres
4. 2 .0 0 x 2 .0 0  metres
5. 2.25 X 2.25 metres
6. 2 .5 0 x 2 .5 0  metres
7. 2.75 x  2.75 metres
8. 3.00 x  3.00 m etres
9. 3.25 x  3.25 metres

Plan ting  was done in rows intersection each o ther a t right angles with the p lants placed in the intersec
tion  points (square spacing).

It was endeavoured to  distribu te the  12 areas over localities representing generally occurring sites in this 
country . Two o f the areas had la ter to be abandoned , so th a t only 10 areas are left. S jolte-Jørgensen also 
established one rectangular spacing experim ent, see Fig. 13. (Experim ent N o. 1022). In add ition , in 6 o f  
the areas involved in the square spacing experim ent, a  fu rther 3 plots were planted  with a constan t p lant d i
stance in the rows (either 0.75 m , L25 m or 1.75 m) bu t with the distances betw een the rows gradually , by 
intervals o f  25 cm , increasing from  0.75 m to  3.25 m.

The m easurings dealt with in this report com prised the square spacing experim ents in the E srum , C o
penhagen, W illestrup and Løvenholm  forest districts (Experim ents N os. 1018, 1019, 1020 and 1021), 
constituting a  random ized block experim ent o f  4 blocks, together with the rectangular spacing experim ent 
a t Løvenholm  (Experim ent N o. 1022) and the rectangular spacing plots attached  to  experim ents N os. 1018 
and 1019.

A part from  the ord inary  yield m easurem ent, the branch thickness on bark  was m easured on 50 random 
ly selected trees per plot in the square spacing experim ent, and  in the rectangular spacing experim ents on 5 
trees per com bination  o f  p lan t and  row distance within each block. The branch thickness was m easured in 
the whorls nearest to  1.3 m above ground (m .a .g .), 2.5 m .a .g . an d , in a  few selected rows in the  rectangular 
spacing experim ent at Løvenholm , also 5.0 m .a .g . Finally, in the  latter experim ent also the bole heights o f  
the sam ple trees were m easured, that is, the distance from  the ground  to  the lowest green branch.

The results from  the tree m easuring in the square spacing experim ent are presented in T able 2.
The top height is, as appears from  Fig. 15, no t to  any appreciable extent affected by the spacing. There is 

a  weak tendency tow ards decreasing top  height with increasing p lant distance in the square spacing experi
m ent, but the differences are no t statistically significant and in all circum stances w ithout practical im 
portance.

The relation o f  the diam eter o f  the m ean basal area (Dg) to  the spacing is show n in Figs. 16-18. The d ia 
m eter increases with decreasing p lant num ber independently  o f  w hether the spacing is rectangular or 
square.
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The basal area before th inning decreases with increasing area per tree, bu t even a t planting distance 3.25 
m in the square spacing experim ent it is m ore than  50%  o f  the basal area at p lanting  distance 1.25 m (Table 
3). Besides, the plots with the widest spacing are now  closed, for which reason it m ust be presum ed th a t the 
volum e increm ent will be approxim ately the sam e in fu tu re , irrespective o f spacing, to  which com es the ef
fect o f  the equalizing th inning.

The form  factors were studied only in the square spacing experim ent. A s appears from  Table 4, there is 
ju st a  weak tendency tow ards decreasing fo rm -factor level with increasing spacing.

The to tal volum e production  decreases with decreasing p lant num ber, and the p lanting  pattern  is o f  no 
im portance (Figs. 19, 20, 23). The d istribu tion  o f stem num ber and  volum e on diam eter classes in the 
square spacing experim ent can be seen from  Tables 5 and  7 and  is, m oreover, presented  graphically in Figs.
20 and 21. The distribution  on  dim ensions becom es m ore favourable  with increasing spacing, and  it should 
be noted th a t differences in volum e am ong spacing w ithin the  interval 1.25 m to  2.50 m square apply exclu
sively to  trees with breast-height diam eters o f  less th an  10 cm.

The relation o f  bole height to  planting pattern  is illustrated  in Fig. 24. It appears very clearly th a t the d i
stance between rows is o f  suprem e influence on the bole height, th a t is to say, a t any given row distance the 
bole height seems independent o f  the planting distance in the row . F or the densest spacings (m axim um  row 
distance 1.9 m ), the self-pruning has reached 3.5-4.5 m .a .g . when for the widest spacings it has ju s t begun.

The num ber o f  branches per w horl is not in any degree w orth m entioning -  if  a t all -  affected  by the 
spacing (shape and  form ). There are, on an average, 5-7 branches per whorl.

In the  rectangular spacing experim ents branches between the rows are thicker th an  branches in the row.
Figs. 25-27 show the relation  o f  the average d iam eter o f  thickest branch  in the w horl 1.3 m .a .g . to  p lan t

ing pattern . The branch diam eter depends on area  per tree, whereas the shape o f  the  pattern  is o f  no p rac ti
cal im portance. O nly a t the widest spacings in the square spacing experim ent, where live branches can still 
be found, the branch  thickness will exceed 20 m m . T he average branch  thickness is from  1 to  3 m m  less 
than  the average diam eter o f  the thickest branch.

At height 2.5 m .a .g . the average diam eter o f  thickest b ranch is dependent bo th  on  area per tree and  on 
the shape o f the p lanting  pattern  (Figs. 28-30). T hus, a t a  given area per tree the largest branches are to  be 
found where the widest row distances have been used. T here are still live branches a t this height a t the w ider 
spacings, and it m ust, therefore, be assum ed th a t the difference in b ranch thickness between the closer and 
the wider spacings will be som ew hat m ore m arked in fu tu re . It should be m entioned, how ever, th a t a t the 
present time the stem num ber ought to have been reduced to  2500 stems per hectare, which m eans th a t 
where the closer spacings have been used slightly th icker branches m ust be expected th an  is the  case now . 
For spacings with up to  4 m 2 per tree the average d iam eter o f  thickest branch hardly  exceeds 20 m m . The 
difference in diam eter between the m ean branch and the thickest branch is on the  sam e level as a t breast 
height.

The relation o f  average diam eter o f  the  thickest b ranch 5.0 m .a .g . to  the spacing is illustrated in Fig. 31. 
A t this height all branches are alive and still in good grow th, and  the branch thickness seems to  depend only 
on area per tree. As an effect o f the thinning it m ust be expected th a t the  differences caused by the spacing 
will to som e degree be elim inated. The difference in d iam eter between thickest branch  and  m ean branch  is 
the same as stated above.

W hen grading tim ber log by log it is o f  interest to  know  the relationship o f  the  diam eter o f  thickest 
branch a t a  given height to  the breastheight diam eter pertain ing  to  the spacing used. This relationship at 
the height o f  2.5 m .a .g . is show n in Fig. 32 fo r the square spacing experim ent. By m eans o f  th is figure and 
Table 7 one may get an  indication o f  how great a  pa rt o f  the  tim ber m ay possibly be dow ngraded if  absolu
te lim its are fixed for m axim um  branch  thickness 2.5 m .a .g . -  fo r instance 22.5 m m  with bark  correspond
ing to  20 mm w ithout bark , as m arked out in the figure.

Sum m arily it m ay be said th a t tim ely thinning probab ly  renders the spacing o f no substantial im p o rtan 
ce fo r the branch thickness 5.0 m .a .g . Thus it m aybe concluded th a t 2.5 m .a .g ., w here the planting pattern  
has still a decisive effect on the branch  thickness, the  quality  seems not to  be appreciably reduced by the use 
o f  spacings with up to  4 m 2 per tree; provided, o f  course, th a t there is no appreciable loss o f  plants.
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In autum n 1984 a  coun t was taken  o f  trees with stem cracks. In the  experim ents in the E srum , C openha
gen and W illestrup districts only an negligible num ber o f  trees with stem  cracks was found . O f m uch g rea
ter im portance is the incidence o f  trees with cracks in the  experim ents a t Løvenholm . The count from  the 
square spacing experim ent is presented in Table 8. In the plots w ith spacings from  2.50 m and  upw ards 
from  9%  to  18% o f  the  trees are in ju red , to  which comes presum ably a  num ber o f  trees w ith in terior 
cracks. It appears, m oreover, th a t it is the largest individuals in the  stand th a t are  affected. The fact th a t 
spruce o f  Danish origin was used in the o ther experim ents seems to  indicate th a t the  phenom enon is highly 
dependent on the provenance, and  th a t the Polish provenance Rycerka is unsuitable in this respect. The 
dry  Ju ly  and beginning o f A ugust 1982 can be m entioned as a cause o f  the stem cracks, possibly in com bi
nation  with a violent tem peratu re drop  in early D ecem ber 1981 (from  a good m any degrees above freezing- 
poin t to  20-25 degrees o f  cold).

There is no p ro o f th a t the rectangular spacing should  have led to  oval cross sections o f  the stem .
In spite o f  differences with regard to  locality and  provenance, the results from  the 4 blocks in the  square 

spacing experim ent as a  whole agree very well with each o ther, and  this also holds good fo r the rectangular 
spacing experim ents. F urtherm ore, the results agree very well with Danish as well as with foreign experi
m ents to  the extent to which com parisons have been possible. The results, therefore, m ust be considered to 
have a rather b road  validity fo r the better D anish sites.

The choice o f spacing, ap art from  its dependence on  given local conditions, will depend on a  num ber o f 
personal estim ates concerning prices and  costs in fu tu re , developm ent o f  operational techniques, together 
with quality requirem ents and dem and. T herefore it is no t possible to  indicate an optim um  spacing valid at 
any tim e and place.

W ith an early th inning, th a t is, a  reduction  o f  the stem  num ber to  2500 stems per hectare a t stand height 
10-11 m to secure stability , there seems to  be no decisive difference in quality betw een spacings from  2 to  4 
m 2 per tree. Econom ic calculations show th a t where it is presupposed either th a t tim ber fetches the same 
price irrespective o f  spacing o r fetches d ifferent prices as a  result o f  differences in quality , the  wide spac
ings prove m ost favourable (Tables 9-11).
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