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FO RO R D

Denne beretning beskæ ftiger sig m ed proveniensforsøg i skovfyr og er et forsøg på at skabe 
et samlet overblik over danske erfaringer herm ed.

U darbejdelsen er gennem ført ved Statens forstlige Forsøgsvæsens proveniensafdeling.
A ndre personer og institutioner har bidraget p å  forskellig vis:
V æ rtsdistrikterne har væ ret positivt interesserede og som oftest medvirket ved det praktiske 

m ålearbejde i form  a f a t stille m edhjæ lp  til rådighed.
Den seneste opgørelse a f  Hedeselskabets forsøg er financieret gennem særlige bevillinger 

hertil via Landbrugets Sam råd for Forskning og Forsøg.
O m fattende arkivm ateriale a f  K litvæsenets forsøg er stillet til rådighed a f Oksbøl statsskov

distrikt. Ligeledes har Statens Planteavlsstation stillet 3 unge skovfyrproveniensforsøg til rå 
dighed.

En skovbrugsstuderende har i forbindelse med en eksam ensopgave bidraget væsentligt til en 
beregningsmæssige opgørelse a f  en a f  forsøgsserierne, benæ vnt HB9 serien (Nielsen 1987).

Alle de a f  Forsøgsvæsenet, K litvæsenet, S tatens P lanteavlsstation og Hedeselskabet anlag
te, eksisterende skovfyrproveniensforsøg er -  sam m en med enkelte andre anlagt i privat regi
-  m ålt, g jort op og resultaterne frem lagt og vurderet. Beregningerne er u d fø rt ved h jæ lp  af 
proveniensafdelingens beregningsprogram m er. De videre statistiske analyser er udført på 
U NI*C ved D anm arks Tekniske H øjskole med SAS program m el.

Forsøgsmassen er temmelig om fattende, men også særdeles heterogen og præ get a f  æ ldre, 
utidssvarende forsøgsanlæ g. Evalueringerne har derfor m åttet gennem føres individuelt for 
hvert forsøg, delvis med anvendelse a f  stikprøvem etoder og lignende. H ensyn til oplagte eller 
registrerede forsøgsskæ vheder i de enkelte forsøg har m edført nogen forskellighed i måle- og 
opgørelsesm etoder. D ette, sam m enholdt med hyppigt m anglende gentagelser i det enkelte fo r
søg, bevirker, a t resultaterne kan væ re vanskelige at tolke. P å  grund a f disse svagheder ved 
mange af forsøgsanlæggene er hovedvægten i frem stillingen lagt på de direkte observerede 
(=  fæ notypiske) resultater. Dette indebæ rer en tendens til, at de største udslag fra forsøgsgen- 
nem snit -  positive såvel som negative -  kan være blevet for store i forhold til de »sande«, geno- 
typiske væ rdier. Kun for produktionsresulta ter i de -  statistisk set -  mest lødige forsøg er der 
beregnet genotypiske proveniensresultater, som findes i afsnit 4 .G , hvor der også kort er rede
gjort for form ål og(virkninger af sådanne udslagsreduktioner.
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Overskueligheden og forståelsen lettes im idlertid ved at vurdere de enkelte proveniensers re
sultater set i sam m enhæ ng m ed deres oprindelse og -  om m uligt -  historie. D erfor er en sum
marisk proveniensoversigt og -lokalisering allerede givet på  de næ rm est efterfølgende sider, 
mens proveniensm aterialet først er mere indgående beskrevet i kapitel 7 -  efter at forsøgene er 
præ senteret og analyseret i de første kapitler. Senere, under diskussionen i kapitel 8, sam men
holdes de nye resultater med æ ldre danske og enkelte udenlandske erfaringer med skovfyr.

H erefter er der opstillet vejledninger til det -  for skovfyr særligt afgørende -  proveniens- 
valg. Valget kompliceres af, at ingen provenienser synes a t væ re optim ale for samtlige egne af 
landet. Proveniensernes indbyrdes udviklingsniveau kan nemlig variere -  ikke alene over tid 
(med alderen), men også hyppigt fra  lokalitet til lokalitet, hvorved rangfølgen æ ndres. D ette er 
dog ikke i sig selv nogen ny iagttagelse (se f.eks. L ø ftin g  1951 og Larsen  1983b), men forholdet 
bliver nu bedre belyst og mere kvantificeret end tidligere.
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1
IN D LED N IN G  OG PR O V EN IEN SM A TER IA LE

Skovfyrren er en a f E uropas økonom isk mest betydende træ arte r (se f.eks. Dalgas 1890), og 
proveniensspørgsm ål har væ ret -  og er -  genstand for stor opm æ rksom hed i skovbrugsforsk
ningen -  ikke m indst i alle vore om kringliggende nabolande, hvor skovfyrlitteraturen er meget 
om fattende.

I D anm ark var skovfyrren indvandret efter istiden, og på trods a f  a t den har væ ret massivt 
udbredt i D anm ark, har den væ ret så efterstræ b t a f  m ennesket, at den i realiteten var udryddet 
ved det 18. århundredes begyndelse. A ndre, mere skyggetålende arter som lind, elm og bøg, 
havde dog forinden fo rtræ ng t den noget fra  bedre boniteter.

Fyrren indførtes atter om kring år 1730 a f sandflugtskom m issæ r Røhl til Tisvilde Hegn og 
senere i 1763 a f  von Langen (H elm s 1925). Til de jyske heder forsøgtes skovfyrren dyrket af 
kartoffeltyskere allerede i 1761 (Nielsen & Bitsch-Larsen  1984, p.24) og igen -  i større stil -  i 
1788 (Løfting  1964, p . l )  ved hedetilplantningens begyndelse. P lantningerne a f skovfyr på »Al
heden« fortsatte  i de følgende mange år, »da der begyndte at kom m e Liv i Skovsagen« (Dalgas 
1890, p.46).

Grunden til, a t skovfyrren fik en så frem træ dende plads, var kendskabet til skovfyrrens 
glimrende væ kst på Lüneburger H eide, hvor forholdene lignede den jyske hedes (Thaarup  
1955, p .l) .  Også de første forsøgsplantninger pegede i retning a f  skovfyrren. Således skrev da
værende professor V iborg i 1788 om resultater fra de første forsøg m ed forskellige træ arter: 
» .. .a f  alle disse fortjener Fyrren mest O pm æ rksom hed« (Thaarup  1953, p.40).

T ilplantningerne a f skovfyr på  heden og i klitten hører im idlertid til »de m ørkeste kapitler i 
skovbrugets historie« (Schulze  1950), idet erfaringerne var mange og negative. T ræ arten  var 
næ r kendt helt uegnet for dansk skovbrug. Således skred m an i 1886 til et direkte forbud m od 
tilplantning a f  skovfyr (og østrigsk fyr) i statsskovene -  desuagtet at visse plantninger var lyk
kedes overordentlig godt (Thaarup  1955 og Schulze  1950).

Især frygtedes svampen Lophoderm ium  pinastri (Schrad.) Chev. med dens karakteristiske 
sym ptom er med gulnende -  senere brune og affaldende -  nåle (Peace 1962, p.299). Denne fo r
kæ trede svam p, »Schütten«, kan angribe skovfyr hård t -  særlig i den sene kulturfase (Dalgas 
1890, p.48). Den fik hovedansvaret for fatale sam m enbrud a f utallige skovfyrbevoksninger og 
-kulturer, som havde stået på i et helt århundrede efter hedetilplantningernes start (Dalgas 
1882). Som det udtrykkes a f  k litdirektør T haarup  i 1955: »Det er ikke til at undre sig over, at
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D atidens F orstm æ nd tab te  M odet og opgav videre K ultur m ed Skovfyr. De usædvanlige Vejr
forhold (hård nattefrost i forår og sensommer) og sikkert i lige så høj grad Skovfyrfrøets Pro- 
veniens har været m edvirkende til, at K ulturerne gik til G runde«. Det er bem ærkelsesværdigt, 
at T haarup  utvivlsomt betragter skaderne som værende a f fysiologisk- og proveniensmæssig 
art, mens han kun næ vner R ostrups iagttagelser om  L ophoderm ium  (se nedenfor) i en enkelt 
bisætning. T haarup indtager denne stilling på baggrund a f  detaljerede indberetninger til m ini
steriet om skadebilledet og -forløbet i 1805 og 1821 (Thaarup  1955).

U nder skovfyrrens tilbagegang havde flere haft m istanke til m aterialets egnethed og be
skaffenhed. Således havde etatsråd  Steenstrup allerede i 1842 i V idenskabernes Selskab 
g jort opm æ rksom  på m orfologiske forskelle mellem den oprindelige, danske fyr (mose
fund) og den anvendte nordtyske fyr. M osefundene viste, at den danske fyr havde væ ret 
overordentlig  sund og frodig , og han  så flere m orfologiske ligheder mellem den og den 
skotske fyr (Dalgas 1882, p.33). K am m erherre Riegels havde også på et meget tidligt tids
punkt m istæ nkeliggjort og afskrevet den nordtyske fyr i Jylland og efterlyste »Spruce fir« 
fra  Skotland , som det dog ikke var lykkedes a t frem skaffe (Dalgas, op. cit., p .50f.). Men 
»beviset« fo r de tyske proveniensers større  m odtagelighed fo r Schütten kom  fra en plante
skole ved H øllund Søgaard: H er havde m an i ensartet behandlede bede opdaget, a t svenske 
skovfyr var skinnende grønne, mens tyske var gule og stæ rk t angrebne a f  L ophoderm ium  
(Dalgas 1882). B otanikeren R ostrup  verificerede svam pen. M an m istæ nkte nu frøet for at 
væ re befæ ngt, men det kunne ikke påvises. Forskellene syntes udelukkende a t h idhøre fra 
genetiske forskelle på  frøpartierne. H erm ed var den danske proveniensforskning i skov
træ er i realiteten begyndt.
H edeselskabet tog straks herefter initiativ til im port a f  frø  fra  Bergen, Skåne, V iborg (Fin
land) og Skotland (Dalgas, op . cit., p.50).

Det blev efterhånden erkendt, at Lophoderm ium  i sig selv næ ppe var den vigtigste årsag til 
bevoksningssam m enbrud og kun var en svækkelsesparasit. M en m an m åtte leve med den, da 
det blev opdaget, a t den findes latent overalt, hvor der er fyr. Interessen blev nu skæ rpet for 
klim afaste, robuste racer, der kunne leve på de svage, udsatte eller tø rre  boniteter, hvortil 
skovfyr som regel var henvist.

Tidligere var sto rt set alt anvendt frø  herhjem m e a f sydtysk oprindelse leveret a f  klæng- 
stuerne i D arm stadt og H agenau, altså fra  Tysklands milde Rhindale. Disse frøfirm aer havde 
om trent m onopol på  E uropas p roduktion  a f skovfrø (Schulze  1950). De leverede kolossale 
m æ ngder a f  billigt og spiredygtigt frø til hele N ordeuropa, hvor nytilplantninger a f  tarvelige 
og øde jo rder i 1800’tallet havde et stort opsving. Frøbehovet var enorm t -  ikke m indst for 
skovfyr, som var en oplagt træ a rt til disse m arginaljorder.

Eksempelvis blev der anskaffet 15000 pund a f dette fyrrefrø  til Stendalgaard plantage i åre
ne 1790-97 (Helms 1925, p.188), og Silkeborg statsskovdistrikt har i årene 1834-1859 anvendt 
3250 pund -  ligeledes tysk -  fyrrefrø  (H elm s 1922, p .385-386).

Disse tal virker i dag næ rm est astronom iske: M ed en p lan teafstand  på  1.5 x 1.5m og en tu- 
sindkornsvæ gt på 6.65g fo r tysk skovfyrfrø  (R afn  1912, p.29), vil der m ed 15000 pund  frø 
ideelt set kunne tilplantes en kvart m illion ha, hvilket er mere end D anm arks davæ rende 
skovareal.

Erfaringerne med »tysk« fyrrefrø  blev dyrekøbte -  ikke blo t i Jylland, men overalt i E uropa, 
særligt i de baltiske og skandinaviske lande (se f. eks. R afn  1912, p.28; Schulze 1950 og M øller 
1965, p.189): T rods god spireevne viste planteafgangen sig senere at væ re meget hø j; dertil 
kom  en ringe væ kst sam t en ussel form .

Frøet blev almindeligvis antaget for at stam m e fra egnen om kring klæ ngstuerne, og i den 
danske litteratur bruges betegnelserne »den alm indelige, tyske fyr« eller »nordtysk fyr«. Im id
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lertid har den danske skovfrøhandler R afn  (1912) ved om fattende frøvægtanalyser påvist, at 
frø som han m odtog fra klæ ngstuer i D arm stadt og Bayern, stamm ede fra  franske  og belgiske 
kogler. H an erfarer også, at der i »Vinteren 1901-02 blev tilfø rt en K længstue i D arm stadt 200 
Jernbaneladninger Fyrrekogler fra  Frankrig og Belgien« (R a fn  op. cit.).

Frustrationen over de upålidelige stedangivelser var stor, eftersom  proveniensbevidstheden 
tog til i styrke. Således betvivler Dalgas (1882, p.51) ægtheden a f bestilt svensk fyrrefrø , »thi 
det er meget m uligt, a t en Del a f  det F rø , som  nu udklæ nges i Sverrig, h idrører fra T ræ er med 
tysk O prindelse«, og i Zeitschrift für Forst und Jagdwesen hævdedes det -  ifølge Dalgas (op. 
cit.): »at Frøet a f  den så meget ansete aim . Fyr fra  Riga«, »ikke er andet end tysk F rø , der sen

des til Riga og a f Frøhandlere der med A vance sendes tilbage til Tyskland og Frankrig«. D al
gas forestiller sig, at det sam me kunne tæ nkes m .h .t. svensk frø  og næ vner til sidst et grelt ek
sempel med im porteret frø fra  F inland, der ved næ rm ere eftersyn viste sig at væ re fra Riga, 
»og efter ovenstående er det ikke usandsynligt, at det endog er fra H annover«.

Svindelen med skovfyrfrø gav anledning til forskellige restriktioner for handel m ed (og især 
im port af) skovfrø i mange a f  de berørte lande -  kun herved syntes det muligt at undgå en fo rt
sættelse a f  den massive im port a f  billigt, men uegnet materiale.

Men skaderne var sket. Dog er det påfaldende, at ingen a f hedens og klittens m æ nd ville a f 
skrive skovfyrren som skovtræ art. Der var -  navnlig i klitten -  hist og her vellykkede p lan tn in
ger, som var svære a t ignorere. Både kam m erherre de Thygeson, der i en lang periode ledede 
klittilplantningen, og botanikeren R ostrup tog skovfyrren i forsvar. I deres m inisterieindberet- 
ninger tog de udgangspunkt i, at skovfyrren var en dansk  træ art, der var særdeles væ rdifu ld  og 

stabil, hvis den blot magtede at overleve det kritiske, sene kulturstadium  (Thaarup 1955).
Også i vore nabostater, hvor m an døjede m ed »tysk tallen« var der naturligvis steder, hvor 

den kunne trives og har overlevet. M ange skovfyrbevoksninger i N ordeuropa er idag således af 
»tysk« oprindelse eller er indblandet herm ed.

I D anm ark har proveniensspørgsm ålet i skovfyr siden optaget mange forstinteresserede, der 
har forsøgt at belyse em net næ rm ere. M ange a f  disse tiltag i form  a f etablering a f proveniens- 
forsøg og opfølgning heraf er im idlertid ofte løbet ud i sandet -  ikke m indst p .g .a . forsøgenes 
varighed.

Den hidtil største, systematiske opgørelse a f  danske skovfyrproveniensforsøg er sam m en
stillet a f  L øfting  (1951). H an koncentrerer sig om de bedste a f  Forsøgsvæsenets davæ rende 
forsøg og behandler kun sporadisk andre danske forsøg eller erfaringer herm ed.

Ud over Løfting har navnlig Helms og O pperm ann beskæ ftiget sig m ed skovfyrprovenien- 
ser og har skrevet om fattende beretninger herom . Også plantepatologen og genetikeren, p ro 
fessor C .A . Jørgensen, og k litd irektør T haarup  fra  k litinspektoratet i Vejers har væ ret stæ rk t 
engagerede i emnet og har ivæ rksat mange afprøvninger a f  skovfyrprovenienser. Desværre 
har de ikke publiceret noget sæ rligt herom  -  bl. a. fordi forsøgene stadig langtfra var »afslu tte
de«, da C. A . Jørgensen døde. Tiden har arbejdet for forsøgene, men im o d  deres ophavsm æ nd.

I de senere år har Raae  (1978) og Nielsen  (1987) lavet hovedopgaver på  skovbrugsstudiet om 
skovfyr med særlig væ gt på proveniensspørgsm ål.

De æ ldre  proveniensforsøg (fra før 1950) indeholdt som oftest kun få  provenienser, som var 
ret upræcise med hensyn til herkom stangivelser -  typisk med betegnelser som Skotland, Tysk-
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land, Vestnorge m .v. I dag kan det væ re nærliggende at klandre forsøgenes ivæ rksæ ttere for 
disse udetaljerede proveniensoplysninger, men tre forhold  legitimerer dem i nogen grad:

1) I forhold  til fordum s svindel med proveniensoplysninger (se ovenfor) var m an dog nået 
et sto rt skridt videre ved a t kende blot den regionsvise oprindelse med sikkerhed.
2) O rganisering a f  skarp t kon tro llerede, udenlandske frøindsam linger har væ ret meget om 
stæ ndelig  grundet svæ re transport- og kom m unikationsproblem er. Endvidere »sad« visse 
frø firm aer på  alt skovfrø , så m an var henvist til a t benytte handelsvaren -  på godt og ond t.
3) M an anså del form entlig ikke fo r at væ re  a f  større betydning fra hvilken bevoksning, 
frøe t fra en given region stam m ede fra  -  b lo t den var au toch ton . Det sidste har m an med 
sikkerhed tillagt væ gt. Det frem går dog a f  visse, æ ldre frøindsam linger, a t m an stræ b te  ef
ter sm ukke eller overgennem snitlige bevoksninger. I visse til fæ lde har der yderligere fun
det en vis plustræ udvæ lgelse sted. M en i proveniensforskningens og skovtræ foræ dlingens 
barndom  havde m an ikke belæ g for (men m åske m istanke til?), at m indre afstande inden
for et hovedom råde skulle spille nogen afgørende rolle.

Forsøgene havde kun sjæ ldent gentagelser. Til gengæld var parcellerne hyppigt flere hektar 
store, forsøgene var talrige og godt fordelt i traditionelle og potentielle skovfyrom råder.

En oversigt over danske skovfyrproveniensforsøg er givet i tabel 1. De afprøvede provenien
ser er -  om muligt -  an fø rt m ed faldende rang, således at de sam m enlagt bedste provenienser 
ved den seneste registrering er næ vnt først. De fleste a f  disse æ ldre proveniensforsøg er idag 
mere eller m indre gået til grunde eller er opgivet a f  vidt forskellige årsager. M en enkelte forsøg 
findes endnu:

I Forstbotanisk  Have ved Viborg findes således endnu et a f  de æ ldste proveniensforsøg fra 
ca. 1910, og ved Silkeborg er et andet gam m elt forsøg, B25 fra år 1916, ligeledes in tak t. Fire ud 
a f fem forsøg i klitten, anlagt a f  C. A. Jørgensen og T haarup (se ovenfor) i hvs. 30’erne og 
40’erne er ligeledes fuldstæ ndig in takte. Også det nedlagte B132 på D jursland eksisterer sta
dig, og alle disse »museer« er nu g jort op og behandles i de følgende kapitler på linie med de 
nyere forsøgsanlæg.

Med tiden æ ndrede forsøgene karakter: I de nyere  forsøg (fra  efter 1950) forlod m an de 
mest eksotiske provenienser til fordel fo r mere intensive afprøvninger fra de om råder, som 

havde givet de bedste resultater. Flere danske provenienser indgik nu i forsøgene. Stedfæ stel
sen a f provenienserne blev efterhånden mere præ cis, og forsøgene blev nu gentaget på forskel
lige lokaliteter i landet. F ra  sidst i 50’erne og frem blev behandlingsenhederne (parcellerne) i 
udstræ kning stæ rk t reduceret i forhold til tidligere. Samtidig blev forsøgsdesigns dog geval
digt opstram m et. Resultatet blev, a t den statistiske lødighed blev højere, idet proveniensgen- 
nem snit forbedredes (på trods a f  m indre parceller), og resultaterne ville frem over blive mere 
sikre og nøjagtigere end førhen: Der indførtes nu altid  m indst 3 gentagelser a f  behandlingerne 
(provenienserne) i lige store parceller, anbragt i hom ogene blokke. Tilplantningerne skete nu -  
i m odsæ tning til tidligere -  sam tidigt og med jæ vnaldrende planter.

De nyere proveniensforsøg er alle behandlet i denne beretning. Den største serie, H B 9 se
rien, blev anlagt a f  Forsøgsvæsenet i begyndelsen a f 50’erne og forsøgene er stadig næ sten in
takte. De udgør et væsentligt fundam ent i næ rvæ rende beretning og er anlagt i overensstem
melse med erfaringerne fra  Løftings store skovfyrberetning (L ø ftin g  1951).

L øbende statusser fo r alle parceller (provenienser) i alle forsøg er for denne serie u darbej
det og sam m enstillet i form  a f  et »C urriculum  Vitae« (P edersen  1990), hvortil der i gennem 
gangen ofte henvises. Dette supplerer beretningen og kan sæ rskilt erhverves fra  Forsøgs
væ senet.
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T a b e l 1. Oversigt over danske skovfyrproveniensforsøg. U dplantning som oftest 2 år efter 
spiringsår. Navngivne provenienser er an fø rt i faldende rang efter -  om muligt -  anslået, sam 
let forstlig væ rdi ved seneste opgørelse. Løbenum re refererer til figur 3.

Løbe-
nr.

Forsøgs-
betegnelse Lokalitet Spiring

År
Vækst
vilkår

Ophørt
År Deltagende provenienser

1 B12 Sevel, Holstebro 
(se Helms 1928a + b)

1906 H 1973 Skotsk, Asserbo, Feldborg (skotsk 
opr.), Rørvig, vestnorsk, finsk, 
Norske Bakke (Frederiksværk).

2 Helms Silkeborg Nordskov afd. 90 1907-11 
(se Helms 1928c)

S ? Skotsk, norsk, finsk.

3 B58 Rude skov, Hørsholm 1909 L 1954 Tisvilde, skotsk.

4 HB5 Jørgensens plantage, 
Djursland (se Løfting 
1951 og Brandt 1954)

1911 S 1954 Baltisk, belgisk, svensk, finsk, vest- 
norsk, Skramsø, skotsk, P. nigra,
P. murrayana, P. banksiana

5 HB6 Guldborgland, Viborg 
(se Løfting  1951)

1912 H 1967 Baltisk, skotsk, Skramsø, 
finsk, vestnorsk belgisk.

6 B5 Silkeborg Nordskov, 
afd. 71 (se Helms 
1928c og Løfting  1951)

1911-12 S 1982 Baltisk, skotsk, vestnorsk, P. mur
rayana, P. contorta, P. banksiana, 
belgisk.

7' B6 Sonnerup skov, 
Tisvilde-Frederiksværk

1912 L 1954 Baltisk, belgisk.

8 B ll Stenholtvang, Nødebo 1912 S 1945 Baltisk, belgisk, P. contorta, 
P. monticola.

9 Forstbot.
Have

Asmildkloster, Viborg 1910-12 L Skotsk, tysk, svensk (Jämtland), 
baltisk - se beretning afsnit 6. A.

10 B25 Silkeborg Nordskov, afd. 
56 (se Helms 1928c og 
Løfting  1951)

1913-14 S Baltisk, P. nigra, skotsk, vestnorsk, 
P. silv x P. mugo.

II Uden nr. Skovsende, Sdr. Omme 
(se Løfting 1951)

1923 H ? Skotsk, baltisk, svensk, vestnorsk, 
Skramsø.

12 Bl 10 Vilsbøl, Thy 1929 K 1973 Skramsø, Ulslo, Wedellborg (skotsk 
opr.), skotsk, vestnorsk.

13 C.A.Jør
gensen

Bunken, Skagen 1928-31 K 1969 Wedellsborg (skotsk opr.), skotsk, 
Ulslo II, Ulslo I, hollandsk, Bunken, 
Skramsø, svensk, Wedellsborg (tysk 
opr.), Tværsted, Østerild, 2 norske, 
finsk. Se beretning.

14 C.A.Jør-
gensen

Østerild, Thy 1928-31 K Provenienser omtrent som ovenfor. 
Se beretning.

15 C.A.Jør
gensen

Bordrup, Oksbøl 1928-30 K Provenienser omtrent som ovenfor. 
Se beretning.

16 Uden nr. Tved, Thy 1931 K 1975 Vilsbøl (Søholt), norsk, hollandsk - 
se afsnit 6.C.

17 B122 Varming, Lindet 1941 H 1956 Schleswig, Hannover, Stettin, Mag
deburg, Lauterbach, Schneidemühl, 
Oberwotenbach, Allenstein,
Oppeln, Liegnitz.

18 B124 Ry, Silkeborg 1941 L 1959 Forsøgsplan bortkommet, prove
nienser som ovenfor.

19 B13Ö Tisvilde og Asserbo 1941 S 1954 Parcelafgrænsning tabt, provenien
ser som ovenfor.

Fortsæ ttes.
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T a b e l 1 (fortsat)

Løbe-
nr.

Forsøgs-
betegnelse Lokalitet

Spiring
År

Vækst
vilkår

Ophørt
År Deltagende provenienser

20 B131 Thorsø, Silkeborg 1941 S 1956 Magdeburg, Stettin, Liegnitz, Lau
terbach, Allenstein. Oppeln, Ober- 
wotenbach.

21 Bl 32 Ulstrup, Djursland 1941 S 1973 Provenienser som i B122, 
se afsnit 6.D.

22 Thaarup 1 Vejers, Oksbøl 1940-42 K 18 danske og 1 skotsk. Se beretning.

23 Thaarup 1 Tved, Thy 1942 K 9 danske. Se beretning.

24 HB12a Vannet, Thy 1945 K 1971 Uggerby, P. nigra, P. rostrata.

25 HB11 Baun, Thisted 1948 K 1967 Rössjö, Långekarr, Vilsbøl, Pinus 
nigra, P. contorta.

26 HB9a Aal, Oksbøl 1948 K 7 standard + 2 danske. Se beretning.

27 HB9b Aal, Oksbøl 1948 K 7 standard. Se beretning.

28 HB9c Tværsted, Vendsyssel 1948 K 7 standard, 2 danske og 1 skotsk. 
Se beretning.

29 HB9d Tværsted, Vendsyssel 1948 K 7 standard, 1 dansk og 1 skotsk. 
Se beretning.

30 HB9e Valskov, Djursland 1948-49 S 7 standard, 3 danske, 2 finske og 
2 svenske. Se beretning.

31 HB9f Grindsted, Vestjylland 1948-49 H 7 standard, 2 danske, 2 svenske, 
1 skotsk, 1 finsk. Se beretning.

32 HB9g Klosterheden, Vestjylland 1948-49 H 7 standard, 6 danske, 1 finsk,
1 svensk og 1 skotsk. Se beretning.

33 HB9h Hårup Sande, Silkeborg 1948 S 7 standard. Se beretning.

34 HB9i Kompedal, Midtjylland 1948-49 H 7 standard, 3 danske, 3 skotske, 
1 finsk, 1 svensk. Se beretning.

35 HB9app Hoffmanns pltg., Varde 1948 H 5 danske, 2 norske og 2 svenske. 
Se beretning.

36 Thaarup II Stenbjerg vest, Thy 1955-56 K 6 danske, 1 skotsk og 1 tysk. 
Se beretning.

37 Thaarup II Stenbjerg øst, Thy 1955-56 K 6 danske, 1 skotsk og 1 tysk. 
Se beretning.

38 Thaarup II Vejers syd, Oksbøl 1955-56 K 4 danske, 1 skotsk og 2 tyske. 
Se beretning.

39 A -ll Valskov, Djursland 1956 S 2 danske + enkelttræafkom. 
Se beretning.

40 P5 Langvadbjerge, Frøstrup 1958

41 P5 Mangehøje, Holstebro 1958 H 10 norske. Se beretning.

42 P5 C. E. Flensborg, Viborg 1958 h J
43 Læsø Læsø 1960 K Tjornarp, Kalmar (begge svenske).

44 A -ll C.E.Flensborg, Viborg 1969 H Enkelttræafkom. Se beretning.

45

46

47

PL

PL

PL

V. Thorup, Fjerritslev 

Bunken, Skagen 

Asserbo, Frederiksværk

1979

1979

1979 I I

3 danske frøplantageafprøvninger 
med op til 6 forskellige høstår,
1 lettisk, 1 »norsk« og 1 svensk.
Se beretning.

Vækstvilkår: S = (indlands-) sand, L = (moræne-)/er H = hede, K = klit
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Efter denne serie kom  dernæ st en supplerende afprøvning a f -  overvejende -  danske klitpro-
venienser anlagt a f  T haarup  m idt i 50’erne, 15 år efter han anlagde sine første forsøg herm ed.

H edeselskabet gik i 1959 og 1972 endnu videre og anlagde 2 forsøg, A - l l ,  med kontro llere
de krydsninger (enkelttræ afkom ) i (og mellem) forskellige provenienser. Da m aterialet kun 
indeholder 2 egentlige (nu forsvundne!) provenienser, behandles afprøvningerne her noget 
sum m ariskt, m en de har dog væ rdi som  stø tte  til resulta terne fra  øvrige forsøgsserier.

A ndre proveniensforsøg i skovfyr blev anlagt a f  H edeselskabet om kring 1960 og er endnu 
helt intakte. De indeholder 10 provenienser, udelukkende norske, hvoraf een tillige er med i 

HB9 serien.
De nyeste afprøvninger a f  skovfyr er 3 forsøg anlagt a f  Statsskovenes Planteavlsstation 

(PL) i 1979/81. Som en »nyhed« afprøves der nu danske frøplantager sam men med tre im 
porter. Frøplantagerne er oprette t på grundlag a f  hidtidige resultater fra proveniensforsøgene.

I denne beretning er -  ud over de før om talte museer -  alle de nyere proveniensforsøg evalue
ret. Dette betyder, at der fremlægges en opgørelse a f  alle endnu eksisterende -  sam t enkelte af 
de nedlagte -  forsøg anlagt senere end spiringsår 1912.

Proveniensm assen er, som  tidligere næ vnt, temmelig heterogen -  ikke alene m ht. provenien- 
sernes repræsentationshyppighed i forsøgene, men også m ht. proveniensoplysningernes kvali
tet. Den nøjagtige stedfæstelse har i visse tilfæ lde væ ret vanskelig- eller um uliggjort a f  m ang
lende eller tab te  oplysninger. Det im porterede m ateriale til m ange a f de æ ldre forsøg er kun 
kendt under handelsbetegnelserne (jfr. ovenfor). Det danske m ateriale (provenienser) er gen
nemgående bedre stedfæ stet, men selv om  de danske provenienser har kunnet lokaliseres ret 
sikkert, har deres historiske oprindelse til gengæld oftest fo rtab t sig i det dunkle. I så godt som 
ingen tilfæ lde kendes der desværre noget næ rm ere til, hvilke indsam lingsm etoder og -princip- 
per, der blev anvendt ved indhøstningen.

I figur 1 er der indtegnet alle de næ rm ere behandlede provenienser, der helt eller nogenlunde 

har kunnet lokaliseres.
Til sammenligning herm ed er skovfyrrens naturlige udbredelse i E uropa skitseret i figur 2.

Tabel 2 angiver de til figur 1 hørende proveniensbetegnelser med respektive høstår og sand

synlige eller dokum enterbare oprindelse sam t betegnelser for de danske forsøg, hvori de indgår 
og er næ rm ere behandlet.

For næsten alle æ ldre forsøg og for samtlige a f  de nyere gæ lder det, at de er anlagt i Jylland. 

G anske vist har de jyske lokaliteter væ ret valgt fornuftig t og repræ sentativ t, men det kan ikke 
nægtes, at det havde væ ret betryggende at have haft flere forsøg placeret på øerne, for at være i 
stand til at give bedre og ikke mindst mere sikre anbefalinger for Ø stdanm ark.





D et forstlige Forsøgsvæsen. XLI1. H. 5. 12. sep tem ber 1990.
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Tabel 2. Samlet proveniensoversigt for om handlede forsøg (jfr. fig. 1).

Spiring
År

Proveniens
N r, betegnelse, aktuel landebetegnelse

Oprindelse Forsøg

1910 Jäm tland , Sverige Sverige Forstbot. Have
1910 Tysk (N ordtyskland?) Tyskland Forstbot. Have
1910-13 Skotsk (Spey Side), Skotland Skotland Forstb. H ave, B5, B25
1912 Baltisk (Jaunjelgava, Riga), USSR Letland Forstb. Have, B5, B6
1912 Cam pinen, Belgien Belgien Forstb. Have, B5, B6
1913-14 Vestnorsk (N ordfjord), Norge Norge . Forstb. Have, B25
1914 Lettisk (Jaunjelgava, Riga), USSR Letland B25
1914 Bjergfyr x skovfyr, Tværsted, D anm ark 7 B25
1914 Østrigsk fyr, H øve, Odsherred, D anm ark ? B25
1914 Østrigsk fyr, Böhm en, Vesttyskland (Østrig) B25
1928 101 U pper Sea ( = Dee) Side, Skotland Skotland C.A .J.-serie
1928 102 Söderm anland, Vestsverige Sverige C.A .J.-serie
1928 103 Vestnorge, Nedenes am t Norge C.A .J.-serie
1928 104 Karelske N æ s, USSR Finland C.A .J.-serie
1929 105 Bergens Skæ rgård, Norge Norge C .A .J.-serie
1929 106 W edellsborg (skotsk opr.), D anm ark Skotland C.A .J.-serie
1929 107 Ulslo I, Bordrup, Danm ark 7 C.A .J.-serie
1929 108 Skram sø, D jursland, D anm ark (Tyskland) C .A .J.-serie
1929 109 Uslo II, B ordrup, D anm ark D anm ark C.A .J.-serie
1929-30 110 Spey Side, Skotland Skotland C.A .J.-serie
1929-30 111 Østerild afd . 6, Thy, D anm ark ? C.A .J.-serie
1930 112 W edellsborg, gl. fyr Tyskland C .A .J.-serie
1930 113 Tværsted afd . I I ,  Vendsyssel, D anm ark 7 C.A .J.-serie
1931 114 Schrool, H olland Skotland C.A .J.-serie, Tved
1931 Vilsbøl (fritst., udsatte træ er), D anm ark 7 Tved
1931 Byskogen, K ristiansand, Norge Norge Tved
1940 G ordon Castle, Skotland Skotland Thaarup
1941-42 Tværsted afd. 26 og 28, D anm ark 7 Thaarup
1941 Tvorup, Skårupeng Sande, Thy, D anm ark 7 Thaarup
1941 Bunken, gl. skovfyr, Skagen, D anm ark Norge Thaarup
1941 Uslo II, Bordrup, D anm ark Danm ark Thaarup
1941-42 Husby afd. 1, Vestjylland, D anm ark 7 Thaarup
1941 Lilleheden afd . 216a, H irtshals, D anm ark 7 Thaarup
1941 B ordrup (2 prøveflader), Oksbøl, D anm ark ? Thaarup
1941 Østerild afd. 6, Thy, D anm ark 7 Thaarup
1941 Østerild afd. 12, Thy, D anm ark 7 Thaarup
1941-42 Østerild afd. 13, Thy, D anm ark 7 Thaarup
1941-42 Tingm andsklitten, Skagen, D anm ark (Nordisk) Thaarup
1941-42 Tvorup Halle, Sydthy, D anm ark 7 T haarup
1941 Vrøgum  afd. 8b, O ksbøl, D anm ark (Skotland) Thaarup
1941 Øst for Flom, Vejers, O ksbøl, D anm ark 7 Thaarup
1942 Skram sø, D jursland, D anm ark (Tyskland) Thaarup
1942 Tisvilde, N ordsjæ lland, D anm ark ? Thaarup
1942 W edellsborg (skotsk opr.), D anm ark Skotland Thaarup
1942 Bunken (2. gen.), Skagen, D anm ark D anm ark Thaarup
1941 134 H annover, Vesttyskland (Tyskland) B l22, B132
1941 135 Schleswig, Vesttyskland (Tyskland) B l22, B132
1941 136 Oppeln, Vesttyskland (Tyskland) B l22, B132
1941 137 Liegnitz, Polen (Polen) B122, B132
1941 138 M agdeburg, Østtyskland (Tyskland) B122, B132
1941 139 Stettin, Polen (Polen) B122, B132
1941 140 Schneidemühl, Polen (Polen) B122, B132
1941 141 O berw otenbach, Vesttyskland (Tyskland) B122, B132
1941 142 Lauterbach, Vesttyskland (Tyskland) B122, B132
1941 143 Allenstein, Polen (Polen) B122, B l32
1947 W edellsborg (skotsk opr.), D anm ark Skotland H offm ann
1948 Svanøy, Vestnorge Norge H offm ann
1948 Vest fo r V ättern, Sverige Sverige H offm ann
1948 Løndalsnæ s, M idtjylland, D anm ark D anm ark H offm ann



1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1956
1956
1956
1956
1956
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1960
1960
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1979
1978
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Sminge, G udenådalen, D anm ark
Husby klitplantage (afd. 1 ?), D anm ark
*1 Ulslo I, Bordrup, D anm ark
*2 Ulslo II, Bordrup, D anm ark
*21 Ulslo (uspec. gen.), Bordrup, O ksbøl, DK
*5 Odsherred, D anm ark
*6 Jørgensens plantage, D jursland, DK
*7 Bunken plantage, Skagen, D anm ark
171 N arewka (næ r USSR), Polen
172 Sæverås, Fensfjord, Bergen, Norge 
176 Ulstrup, D jursland, D anm ark
178 Ulstrup, D jursland, D anm ark
180 Achnashellac, A chnasheen, Skotland
181 Perthshire, Skotland
182 Aberdeenshire, Skotland
183 Agder (-kysten) F.100, Norge
184 Längekärr, Tanum  Socken, Sverige
185 Boxholm, Sverige
1288 H arreskov F.110, H erning, D anm ark 
*3 Fruerhøj fin, K losterheden, D anm ark 
*4 Fruerhøj grov, Klosterheden, D anm ark 
333 Silkeborg N ordskov, F.36 c, D anm ark
341 G öteborg, N orr Buar, Sverige
342 Dr. Celius, Tam m erfors, F inland
343 Nyland, (Helsingfors), Finland
394 Växjö, Kosta revir, Sverige
395 G öteborg, Bohuskysten, Sverige
V. T horup afd . 3, Fjerritslev, D anm ark 
Bordrup (prøveflade 1), O ksbøl, D anm ark 
Bordrup (prøveflade 2), O ksbøl, D anm ark 
Ulslo (uspec. gen.), Bordrup, O ksbøl, DK 
Nystrup afd . 71, Thy, D anm ark 
Nystrup afd . 145, Thy, D anm ark 
Achnashellac, Glen Uig, Skotland 
Tettnang, Bodensee, Vesttyskland 
Obertal, Rothm urg, Bergwegle, Vesttyskland 
F.36d 51/56, Silkeborg Nordskov afd . 71B, DK 
FP.227 55/56, K ronborg, D anm ark 
Harreskov F.110 (1 træ  efter fri), DK

1 Sekken, Norge
2 M olde, Norge
3 E rfjord , Sydvestnorge
4 Skodje, Sjøholt, Norge
5 Selstadskogen, Sande, Norge
6 Å rsund, Kristiansund, Norge
7 Ølve, Norge
8 Valsøyfjord, Norge
9 M oster 0 ,  Sydvestnorge

10 Sæverås, Fensfjord, Bergen, Norge 
S tjärnarp, H alm stad, Vestsverige 
Kalmar, Østsverige

1 FP.227 73/74, K ronborg, D anm ark
2 FP.227 67/68, K ronborg, D anm ark
3 FP.227 69/70, K ronborg, D anm ark
4 FP.227 71/72, K ronborg, D anm ark
5 FP.227 75/76, K ronborg, D anm ark
6 FP.227 77/78, K ronborg, D anm ark
7 FP.233 69/70, Tornebakkehus, D anm ark
8 FP.234 73/74, St. Dyrehave, D anm ark
9 FP.234 77/78, St. Dyrehave, D anm ark

10 Zvirgzdje Banska, USSR
11 Oscarsham n, Högsby, Vestsverige
12 Sæverås (Læsø afd . 43a & 45a),'D anm ark

D anm ark H offm ann
? H offm ann
(Tyskland) H Ba, c
D anm ark HB9a, d, e, g, i
? H B9f, g, H offm ann
7 HB9g
Finland HB9e
Norge HB9c
Polen HB9, alle
Norge HB9, alle, H offm ann
Sverige HB9, alle
Skotland HB9, alle
Skotland HB9c, d, f, g, i
Skotland H B9 i
Skotland H B9 i
Norge HB9, alle
Sverige HB9, alle
Sverige HB9, alle
Ikke dansk H B9 i
7 HB9 g
7 HB9 g
Rusland HB9e, f, g, i
Sverige H B9 e, H offm ann
Finland HB9 e, f, g, i
Finland H B9 e
Sverige H B9 e, f, g, i
Sverige HB9 f
(Skotland) T haarup  II
7 T haarup II

T haarup  II
T haarup  II
T haarup II
T haarup  II

Skotland T haarup  II
Tyskland T haarup  II
Tyskland T haarup  II
Skotland A - ll
DK (skotsk) A - l l
Udlandet A - ll
Norge P5, alle
Norge P5, alle
Norge P5, alle
Norge P5, alle
Norge P5, alle
Norge P5, alle
Norge P5, alle
Norge P5, alle
Norge P5, alle
Norge P5, alle
Sverige Læsø
Sverige Læsø
DK (skotsk) P L , alle
DK (skotsk) PL , alle
DK (skotsk) P L , alle
DK (skotsk) P L , alle
DK (skotsk) PL , alle
DK (skotsk) P L , alle
DK (baltisk) P L , alle
Danm ark P L , alle
D anm ark P L , alle
Letland P L , alle
Sverige P L , alle
Norge P L  (V.Thorup)
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F ig u r  3. Danske skovfyrproveniensforsøg. N um rene henviser til løbenum re i tabel 1, hvor 
forsøgsbetegnelser og -lokaliteter m .v. er oprem set.
Danish Scots p ine  provenance experiments. Figures indicate names o f  localities according table 1.

A f figur 3 frem går den skæve beliggenhed a f forsøgsm assen.
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IN TRO D U K TIO N  T IL  FO RSØ G SSERIERN E

A . B5 og B25 fra  år 1914-16 i Silkeborg Nordskov

Forsøgene blev anlagt i hvs. 1914 og 1916 a f  davæ rende skovrider, senere professor, Johs. 
Helms, der i mange år havde interesseret sig for skovfyrrens væ kst og afstam ningsforhold. 
H an udgav talrige skrifter herom , hvoraf kun en del er an fø rt i litteraturlisten. Helms kan med 
rette betragtes som en a f den tids store skovfyreksperter.

Forsøgsanlæggene er indgående beskrevet a f  H elm s  (1928c).
De er placeret kun 2 km vest for forsøget HB9h i H årup  Sande (se afsnit 2.D , nedenfor), 

hvor boniteten er klart ringere. Beliggenheden frem går a f  figur 3.
Begge er placeret på G udenådalens sm eltevandssletter under gode læ- og nedbørsforhold 

med en indbyrdes afstand  på kun få hundrede m eter. B5 ligger i N ordskovens afd. 71 ved 
foden a f en randm oræ ne, mens B25 (oprindeligt B25a) ligger længere ude på sm eltevandsslet
ten i afd. 56 næ r Silkeborg Langsø.

Jordbunden  består a f  finkornet sm eltevandssand med et stæ rk t allag i 30-50 cm dybde (L ø f  

ting  1951, p.33).
I B5 indgik der tre skovfyrprovenienser (baltisk, skotsk og belgisk -  fra Cam pinen) plus tre

andre fyrrearter (jf. tabel 1). Forsøget var oprindeligt 17.8 ha stort.

F orsøgsfrøet var blevet udsået i Lyngby planteskole. Senere blev plan terne a f  Forsøgsvæ se
net leveret til Silkeborg d istrik t, som  selv udpriklede dem . B5 blev tilp lan tet april 1914 med 
2-årige p lan ter i gravede huller m ed a fstanden  1.25 x 1.25 m . E t m indre an tal parceller, be
næ vnt m ed rom ertal, blev dog udplan te t fo råre t 1913 med -  sandsynligvis -  2-årige planter. 
Forsøget blev efterbedret m ed rødgran  og b irk  april 1916.

I B25, der er om trent halvt så stort som B5, indgik ligeledes tre skovfyrprovenienser (baltisk,
norsk og skotsk), en hybrid og to  østrigske fyrreracer (tabel 1).

Alle hovedparceller udplantedes som  2 /0  eller 1/1. De skotske parceller blev dog tilp lantet 
som 2 /1 , altså  er de et år æ ldre. Forsøget blev tilp lan tet »straks« efter 15. april 1916, hvor 
d istrik tet m odtog p lanterne fra  Forsøgsvæ senet. P lantem etode og -afstand  er ukendt, men 
form entlig  som  i B5. Der blev efterbedret hvs. juli 1922 og jun i 1926.

Begge forsøg artede sig godt -  den belgiske skovfyr i B5 gik dog sto rt set til grunde uden  på
viselig årsag allerede efter to  væ kstsæ soner, hvilket er næ rm ere beskrevet a f  H elm s  (1928c) og 

Lø fting  (1951, pp .44, 46 og 50).
Den belgiske fyr blev erstattet m ed 3-årig vestnorsk fyr i 1916 -  sam tidig med tilplantningen 

a f B25.1 storm en novem ber 1981 (Jakobsen  1986, p.216) blev B5 blæ st fuldstæ ndigt om kuld 
ved alderen 70 år, og forsøget blev nedlagt året efter. Både de skotske og baltiske parceller var 
da forstlig kårede som særskilte frøavlsbevoksninger, og bevoksningen var berøm m et som  en 
a f  landets flotteste (se også afsnit 7.A).

B25 er derim od endnu in takt og følges stadig som  forsøg.

2
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Både B5 og B25 er gennem tiden blevet fulgt m ed regelmæssige m ålinger og tilsyn. Resulta
ter heraf er i tiden op til 1927 refereret a f  H elm s  (1928c) og videre frem til 1947 a f Lø fting  
(1951, p.50). Siden er der kun foretaget to  form - og produktionsm ålinger i efteråret 1981 og 
foråret 1986 (kun B25), som begge refereres i de følgende kapitler. H erudover er proveniens- 
vise årringsvariationer undersøgt i 1952, hvor der ikke blev fundet særlige proveniensvise fo r
skelle over en 30-årig periode (H olm sgaard  1955, pp. 107-109).

B. C . A . Jørgensens klitserie fra  år 1931-1933

a. Forhistorie og dokum enta tion
Serien består a f  tre forsøg, der alle ligger i den jyske klit (jfr. figur 3). De udgør de første 

egentlige proveniensforsøg i klitten (jfr. tabel 1). Indbyrdes er de placeret med størst mulig a f
stand, således a t klitten m å siges at væ re godt repræ senteret under hensyn til forsøgsantal.

De blev anlagt a f  den kendte, senere professor ved L andbohøjskolen, nu afdøde, dr. phil.
C .A. Jørgensen fra Statens plantepatologiske Forsøg i Lyngby.

Forsøgene har væ ret grebet seriøst og videnskabeligt an , ligesom deres forhistorie og første 
17 år er særdeles veldokum enteret -  ikke m indst via Klitvæsenets løbende evalueringer a f  for- 
søgsfladerne. M en herefter, i 1948, standser m ålingerne. K orrespondance mellem professor 
Jørgensen og davæ rende klitdirektør P . T haarup  røber, at C .A. Jørgensen skulle publicere en 
videnskabelig afhandling herom . M åske under indflydelse a f  Løftings samtidige afhandling, 
som nævnes i korrespondancen, blev den im idlertid aldrig til noget, selv om T haarup  op fo r
drede ham  og endog lavede et udkast (Thaarup  1948b). Forsøgene blev herefter langsom t 
glemt. Kun i to  tilfæ lde, a f  L ø fting  (1951, p .5 1) og a f  Thaarup  (1953, p.44), er der publiceret 
få, stæ rkt sum m ariske resultater fra disse »klittens klassikere«. Lokalt har m an dog væ ret klar 
over deres eksistens og søgt a t bevare dem som forsøg. M ed til historien hører, at kun to  a f  de 
tre  forsøg har væ ret fulgt, da Jørgensen allerede efter tre  år opgav et a f  forsøgene p .g .a . stor 
kulturdødelighed.

K orrespondance, m ålinger, kortm ateriale m .v. endte hos K litdirektoratet i Vejers og over
gik senere til O ksbøl statsskovdistrikt (jfr- Forord).

b . Generelt
Der indgår 15 provenienser i forsøgene, hvoraf frøet til de 4 blev frem skaffet a f  professor 

C arl M ar. M øller, L andbohøjskolen. Det blev udsået i 1928. P lanterne blev i foråret 1930 
sendt til Tved planteskole i Thy og udpriklet sam m en m ed fem andre partier frøbedsplanter, 
hvis frø var frem skaffet a f  skovfrøhandler Johs. R afn, Skovfrøkontoret, til professor Jørgen
sen og udsået et år forinden samme sted. Jørgensen frem skaffede yderligere frø  fra 6 prove
nienser til Tved, hvoraf de 5 såedes i foråret 1930, mens den sidste, en hollandsk, først blev ud
sået i foråret 1931, samme år som de første to  partier blev udplantet i forsøgene. H erved opstår 
der 4 forskellige aldre, mens udplantningen »kun« løb over tre år, idet alle partier kun stod ud 
priklet et å r, jf r . tabel 3.

Proveniens nr. 109 mislykkedes i Tved planteskole, hvorfor denne proveniens i stedet for le
veredes fra B ordrup plantages planteskole, som tilfældigvis lå inde med den. Som det senere
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T a b e l 3. P roveniensrepræ sentation og plantealdre i C .A .Jørgensens klitserie efter endt ud 
plantning.

Lokalitet, plantage B ordrup Østerild Bunken

Proveniens og udplantningsm ateriale: A ldre status f. 1933, år

101 U pper Sea Side, Skotland 2/1 f. 1931 5 5 5
U pper Sea Side, Skotland 1/1 f. 1932 - - 3 og 3

102 Söderm anland, Sverige 2/1 f. 1931 5 5 5
103 Nedenes am t, Norge 2/1 f. 1931 5 5 5
104 K arelska Nässet, F inland 2/1 f. 1931 5 5 5
105 Bergens skæ rgård , N orge 1/1 f. 1931 4 4 4
106 W edellsborg (skotsk opr.) 1/1 f. 1931 4 4 4
107 Ulslo 1, B ordrup 1/1 f. 1931 4 4 4
108 Skram sø, D jursland 1/1 f. 1931 4 4 4
109 Ulslo II, B ordrup 1/1 f. 1931 4 4 4
110 Spey Side, Skotland 1/1 f. 1931 4 - -

Spey Side, Skotland 1/1 f. 1932 - 3 -

111 Østerild afd . 6 1/1 f. 1931 4 - -

Ø sterild  afd . 6 1/1 f. 1932 - 3 3
112 W edellsborg (tysk opr.) 1/1 f. 1932 3 3 3
113 Tvæ rsted  afd . 11 1/1 f. 1932 3 3 3
114 Schrool (skotsk opr.), H olland 1/1 f. 1933 - 2 2

A ntal p rovenienser/parceller 13/13 14/14 13/15

skal ses a f  forsøgene, mindskes effekten a f små forskelle i p lantealderen m ed tiden, og de bør 
nu efter så mange år ikke tillægges afgørende betydning ved tolkning a f de seneste resultater.

Alle tre forsøg blev anlagt som kulisseforyngelser i gamle, jæ v n t gode bjergfyrbevoksninger 
a f  første generation. Parcellerne var helt eller næsten helt rektangulære, 30x50 m (evt. 25x50 m) 

store, og 3-5 ræ kker bjergfyrkulisse udgjorde parcelgræ nser. Parcellerne behandledes som 
sædvanlig ved stribehugst: kvaset blev efterladt på skovbunden, og der gravedes herefter plan- 
tehuller, så »Jorden  kunne blive godt udluftet inden foråret« .

Bjergfyrrene, der lysstilledes og underplantedes med sitka, væ ltede im idlertid allerede under 
nytårsstorm en i 1931/32. P lante- og ræ kkeafstanden  var 1.5 m , hver anden ræ kke blev dog til
plantet med bjergfyr, dels for at drøje på skovfyrplanterne, dels for at opelske dem. I praksis 

kunne parcelstørrelse og ræ kkeafstande ikke helt overholdes, og tallet for anbragte forsøgs- 
planter kom  til at variere fra 200 til 550.

Efter a t forsøgene var blevet etableret i årene 1932-33, blev de holdt under nøje opsyn af 
K litvæsenet, der korrekt -  og efter nøje instrukser a f  professor Jørgensen -  sørgede for de føl
gende efterbedringer. To provenienser m åtte tillige efterbedres m ed fransk fyr eller contorta- 
fyr.

Mens forsøget i Østerild hurtig t blev opgivet, har de to øvrige væ ret fulgt med systematiske, 
pålidelige og intensive plantetalsregistreringer, højdem ålinger, sundheds- og form beskrivel
ser.

D esværre ophørte m ålingerne b ra t efter 1948, og siden kendes der kun en beskrivelse a f  et a f 
forsøgene, indtil serien i 1989 blev »genopdaget« og to  a f  dem  m ålt til brug for denne beret
ning.

Paradoksalt nok er den ene a f  de nu eksisterende prøveflader, der nu er fundet måleværdig 
og m ålt, identisk med den, som blev opgivet a f  p ro f. Jørgensen allerede i 1935.
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c. D e enkelte fo rsøg
Bordrup. Oksbøl statsskovdistrikt, B ordrup plantage afd . 1199a; lav klithede. 1.5 km  vest 

for H o Bugt, 9 km fra Vesterhavet.
A realet er i det store og hele flad t, dog er der i næ sten alle parceller højere partier med lyng 

og rensdyrlav, og lavere partier med blåtop. U ndergrunden er hæ vet havbund, overdæ kket af 
et ca. 2 m tykt lag flyvesand. Boniteten er afg jort bedst på de lave partier. Isæ r parcellerne 3 og 
10 er noget belastede a f en hø j, tø r bund. Provenienserne 101-108 står i parceller, der i nordsi
derne ligger åbent ud til en m indre eng.

I foråret 1932 blev der efterbedret, da mange planter var stæ rk t vildtbidt.
Forsøget lykkedes godt, groede udm æ rket til, om end væ ksten var meget vekslende efter 

jordbundens beskaffenhed. P å  den dårlige, høje bund viste højdevæ ksten sig efter de første 7 
år (Thaarup  1948b) kun at væ re ca. 1/3 til 1 /4  a f  højden på den gode bund. I 1937 m åtte der 
efterbedres med contorta  på visse høje partier.

K litdirektøren forestod personligt udvisninger til tyndingerne i forsøget.
I dag m å forsøget betragtes som sundt og intakt: Kun een parcel er egentlig hullet, mens flere 

har indblanding med contortafyr, der dog nu er ved at vælte.
Påfaldende mange træ er har i alle parceller topskudsskader (fyrrevikler?) fra  om kring år 

1950, hvilket har deklasseret den i øvrigt gode form .

Bunken. N ordjyllands statsskovdistrikt. Bunken klitplantage afd. 319d, davæ rende afd. 
14; flad klithede. 1 km  vest for K attegat (Å lbæk Bugt), 5 km fra Vesterhavet (Tannis Bugt).

A realet er fladt og mere ensartet end søsterforsøget i B ordrup. Ved etableringen af forsøget 
var bjergfyrren 5 m  høj og i god væ kst, trods sine kun 35 år -  altså en ret god bonitet. P lan tn in 
gerne blev foretaget 23.-28. april 1931 og 15.-16. april 1932 (jfr. tabel 3).

K ulturen blev overordentlig vellykket, og det blev kun nødvendigt med en beskeden efterbe- 
dringsindsats. Fyrrene blev aldrig alvorlig ram t a f  kalam iteter. De blev m ålt parallelt med dem 
i B ordrup. I 1969 destruerede en skypum pe, der ram te N ordjylland, to talt forsøget, der nu er 
helt væk.

Østerild. Thy statsskovdistrikt, Østerild plantage afd. 94c; klithede med h ø jt grundvand. 9 
km fra Vesterhavet (Vigsø Bugt, no rd fo r), men tæ t på Vejlerne.

A realet er fladt m ed enkelte lidt højere partier (kytter). Det har væ ret nødvendigt m ed en del 
grøftning, da grundvandet står hø jt. U ndergrunden er m oræ neaflejringer, overdæ kket a f  et 
2-4 m tykt flyvesandlag.

Forsøget led allerede fra første år stæ rk t a f  snudebilleangreb og senere tillige a f  T ortrix  (fyr
revikler) angreb.

Ved gentagne efterbedringer -  også m ed fransk fyr -  lykkedes kulturen dog efterhånden. 
Selv om det »officielt« blev nedlagt i 1935, vogtede plantørerne det n idkæ rt. A f en skrivelse til 
prof. Jørgensen i septem ber 1955 fra p lan tør A. K rogh, der i sin tid  havde forestået p lantn in
gen, frem går det: »Selv om forsøget er delvis mislykket pga. et voldsom t snudebilleangreb fra 
starten, er det dog ikke uden interesse. Flere a f  parcellerne er ret gode, enkelte meget dårlige. 
De bedste er nr. 1, 3, 9, 10 og 14« (=  prov. nr. 101, 103, 109, 111 og 114).

Kroghs senere afløser, k litp lantør Leerhøy, plejede og afm æ rkede forsøget på eget initiativ 
indtil sin afgang sidst i 80’erne.
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Ved forsøgets genopdukken i foråret 1989 kan det beskrives som »særdeles velbevaret: E t 
levende museum, der bør bevares; alle parceller er særdeles velbevarede og bevoksningerne er 
stort set intakte -  enkelte er dog decimeret a f spor og grøfter. Megen fransk b jergfyrindblan
ding -  der dog nu er døende -  i de dårligste parceller. De (lidt) æ ldre sitka i skellene og nord , 
syd og vest for forsøget trykker hist og her fyrrene, der nu har nået tøm m erstørrelse. V æksten 
bedst på kytterne, m en arealet er gennem gående ensartet behandlet. Store, iøjnefaldende pro- 

veniensforskelle« (egne no tater, 17. april 1989).

C . T haarups 1. klitserie fra år 1942 -  44

P å baggrund a f  de lovende resultater med visse danske provenienser i C. A. Jørgensens klit
serie, anlagt 11 år forinden, anlagde davæ rende klitdirektør T haarup  i 40’rne to  nye forsøg i 
klitten. Der er tale om  en afprøvning a f  et større antal a f  såvel kendte (fra tidligere og senere 
serier) som »nye« æ ldre, danske bevoksninger, i starten  kun fra klitten, men senere kom også 3 
bevoksninger med fra østdanske skovfyregne.

Forsøgene er uden indre gentagelser pånæ r det største (i Vejers N ord), hvor der -  ud over de 
danske provenienser -  tillige indgår en skotsk proveniens, som er gentaget. O tte ud a f de ialt 15 
danske provenienser indgår dog i begge forsøg.

Forsøgenes dokum entation  og deres historie er kun lidet kendt, især for arealet i Tved. De to 
forsøgsarealer:

Vejers N ord. O ksbøl d istrik t, Vejers plantage nordlige del afd. 821a; flad klitslette. 3 km fra 
Vesterhavet.

Jordbunden består, ifølge B onebusch  og M ilthers (1935), udelukkende a f flyvesand. Boni
teten er ekstrem t svag, og det meget fine sands vandholdende evne synes at væ re uhyre ringe. 
T erræ net er endog meget fladt og næ sten  uden kytter. Parcellerne er langstrakte nord-syd og 
rektangulæ re, a f  ret konstan t bredde (ca. 15 m), men a f varierende læ ngde. De er placeret over 
en afstand a f 400 m skiftevis nord  og syd for et øst-vest gående spor. De er i hvert tilfæ lde ind
byrdes adskilt a f  aldrende fransk bjergfyr, der oprindelig udgjorde kulisser og omgivelser for 
forsøget. Den franske fyr er p lantet i å r 1901 og er stadig i 1989 velbevaret og vital. Den er ef
terhånden blevet overvokset a f  skovfyr, der nu -  om vendt -  kan siges at udgøre kulissen for 

den franske fyr.
Selv om forsøget stræ kker sig over 400 m eter fra  øst til vest, har der ved stikprøvem ålinger 

a f  højder i de om kringstående franske fyr ikke kunnet påvises bonitetsforskelle. I hvert fald 
ikke fra de vestligste til de østligste pareceller, hvad det var nærliggende at antage. H om ogeni
teten i bonitet er selvsagt a f  afgørende betydning, når der vuderes resultater fra forsøg uden 
egentlige gentagelser, og arealet synes heldigvis at være velvalgt til form ålet. I m odsat fald vil 
det ikke være m uligt at skelne bonitetens indflydelse fra effekten a f proveniensen.

P lanteafstanden og ræ kkeafstanden  er ca. 1.30 m. P lantningen udførtes i foråret 1942 (kun 
proveniensen G ordon Castle), oktober 1943 (alle klitprovenienser) og i foråret 1944 plantedes 
de sidste 3 (østdanske) proveninser (se tabel 2). Sidste plantning foretoges med 2 /0  eller 1/1 
planter, mens alderen på p lanterne ved de første plantninger ikke kendes, men de antages lige
ledes at have haft to  væ kstsæ soner forud.
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Forsøget synes aldrig a t have væ ret udsat for vanskeligheder. R esultater fra det er m æ rk
værdig nok aldrig blevet publiceret; det om tales, men dog kun indirekte og sporadisk a f  Thaa
rup  (1953). Parcelvise, alm ene beskrivelser a f  parcellerne forefindes fra jun i 1970, oktober 
1976 og november 1984. De er foretaget a f  distriktet. D er er i forsøgets levetid foretaget to  hug
ster, der begge har væ ret selektive og forsigtige. Den første hugst fandt sted i 1975 og om fatte
de kun 6 provenienser (=  de i det efterfølgende fra  disse forsøg 6 førstnæ vnte). Resten, der 
ikke på det tidspunkt var hugsttræ ngende, blev først gennem hugget 8 år senere, hvor dog også 
de første blev lettere gennemgået.

Ved seneste tilsyn, i fo råret 1989, fandtes forsøget in takt og sundt sam t i særdeles god 
væ kst. Det var efterhånden atter hugsttræ ngende.

Tved. Thy statsskovdistrikt, Tved plantage afd . 880b; klithede. 9 km fra  Vesterhavet.
O m rådet er, ifølge Bornebusch  og M ilthers  (1935), angivet som diluvialsand, men et øvre, 

finere sandlag tyder på et tillæ g a f  flyvesand. Forsøget ligger i plantagens østligste del i et fladt 
hul omgivet a f  mere kuperede sandbanker.

Parcellerne ligger på en m ellem brudt stribe gående fra  nordvest m od sydøst. De er rektangu
læ re, 25 m lange og 10 - 15 m brede. Imellem parcellerne har der form odentlig stået fyr, som 
har udgjort kulisser, men som nu er væ k. Ingen provenienser er gentaget. Der har ikke kunnet 
konstateres bonitetsforskelle på arealet.

Tilplantningen blev foretaget i foråret 1944 (med 2 /0  planter?), og kulturen blev vellykket. 
P lantem etode og -  antal kendes ikke, m en plantagen m odtog 350 planter a f  ni provenienser, 
leveret fra otte forskellige planteskoler efter koordinering a f K litinspektoratet i Vejers.

1 1950 blev et a f  forsøgets mellem rum  tilplantet m ed 200 planter a f  proveniensen B unken, 2. 
generation, som i forvejen stod ved siden af.

Der findes (stæ rk t sum m ariske) almene parcelbeskrivelser fra  jun i 1948, novem ber 1950 og 
august 1956 -  alle foretaget a f  klitinspektøren.

Forsøget fandtes i fo råret 1989 in takt. Kulisserne var væ k, og arealet var underplantet med 
nordm annsgran. H ver parcel indeholdt nu kun mellem 14 og 32 individer a f  skovfyr.

D . Den jyske HB9 serie fra  år 1950

a. Generelt
I tilknytning til beretningen »D anm arks skovfyrproblem « (L ø fting  1951) blev der a f  Statens 

forstlige Forsøgsvæsen ved E. C. L. Løfting i fo råret 1950 anlagt 8 parallelle skovfyrprove- 
niensforsøg i Jylland.

Serien blev kaldt HB9 med litranum rene a til i og blev anlagt på de i figur 3 gengivne lokalite
ter.

Lokaliteterne var valgt på en sådan m åde, at forholdene indenfor hvert forsøg skulle være 
så ensartede som m uligt for alle provenienser (L ø ftin g  1964). A nlæggene er alle flere hektar 
store og savner -  på næ r enkelte undtagelser -  gentagelser inden for sam m e lokalitet (litra).

De provenienser, der indgår, er indtegnet i figur 1, der tillige viser lokaliteterne for deltagen
de skovfyrprovenienser i de øvrige, aktuelle forsøgsserier. A ldre og betegnelser frem går af 
tabel 2, mens mere fyldige, detaljerede proveniensbeskrivelser og stedfæ stelser findes i kapitel
7.D.
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I HB9 serien er 7 provenienser repræ senteret på samtlige 9 lokaliteter, jf . tabel 2. Hertil 
komm er et større eller m indre antal andre provenienser på hver lokalitet -  dog indeholder to af 
forsøgene kun grundstam m en på de 7 provenienser.

Et typisk eksempel på forsøgsdesign ses a f  figur 4.

Løftings form ål med seriens provenienssam m ensætning var afprøvning a f sine netop frem 
satte teoretiske udredninger om skovfyrs klim akrav og herkom st (L ø ftin g  1951). H ans teori 
var i hovedsagen, at skovfyrs anvendelse begrænses a f  klim atiske forhold -  et m isforhold mel
lem luft- og jordbundsklim a, som skulle væ re mest kritisk i senvinteren eller det tidlige forår, 

hvor lave jord tem peraturer hindrer vandoptagelse, mens planternes top  udtørres a f  sol og 
vind, sam tidig m ed at fotosynteseaktiviteten stiger. D enne fysiologiske ubalance mellem rod 
og top er særlig kritisk i kulturfasen. P lantens evne til at m odstå dette specielle tørkestress be
tegnes frosttørkeresistens (se f. eks. Larsen  1983a).

Forsøgene blev etableret i foråret 1950 med 1/1 p lanter, dog blev visse provenienser (prove- 
niensnum rene *3,*4 og dem i 300’tallet, jf . tabel 2) udplantet som 1/0 p lanter eller et å r senere, 
således at disse provenienser er et år yngre end resten a f forsøgsm aterialet. P lanterne blev til
trukket a f  Statsskovvæsenets planteskole i K rogerup. De æ ldste blev udsået i foråret 1948, 
om priklet foråret 1949, hvor sam tidig de yngste provenienser blev sået.

De m ed * m æ rkede provenienser (se tabel 2) er tiltrukket a f  Statens Klitvæsen eller a f  lokale 
planteskoler. Proveniens nr. 180 blev som  en del a f  forsøget tiltrukket på Geisler Nielsens 
planteskole i Vejle, hvor den fik en angiveligt særlig plantevenlig hum lekom postbehandling 
-næ rm ere detaljer kendes ikke.

De første år blev serien fulgt intensivt m ed årlige, parcelvise beskrivelser. En meget om fat
tende beskrivelse (med sundheds- og højdem ålinger) blev foretaget i 1953. F ra  1953 til slutnin
gen a f  50’erne blev et udvalg a f  provenienser fra alle forsøgene genstand for årlige topskuds- 
m ålinger, der blev foretaget i bestemte ræ kker. I denne afhandling er de kun brugt indirekte til 
at beregne bestandshøjder og fastlægge dødelighed o.l.

I 1960 blev der på få, udvalgte træ er foretaget saftstigningsundersøgelser ved boringer i 
træ erne i en halv m eters højde over jo rden . I 1960’erne er der i øvrigt kun sparsom m e oplys
ninger fra forsøgene, og der eksisterer først egentlige m ålinger igen fra 1976, hvor hele serien -  
på næ r HB9a, Oxbøl -  blev m ålt. F ra  dette tidspunkt er hele serien m ålt sam tidigt med 5 års in
tervaller, suppleret med enkelte tilsyn og beskrivelser. Tyndinger er ikke m ålt.

Forsøgene har generelt klaret sig godt, med undtagelse a f  HB9i, K om pedal, der for største
delens vedkom m ende gik til grunde efter tørkeårene m idt i 1950’erne (se nedenfor). De reste
rende forsøg har overlevet såvel de store storm e i 1967/68 og 1981 som tørkeårene i 1970’erne 
(Jakobsen, 1986). I de seneste år er forsøg HB9g i begyndende opløsning, som er forstæ rket af 
en renafdrift langs forsøgets vestrand, men som i øvrigt er stæ rk t proveniensafhængig.

1 1959-60 blev der foretaget jordbundsundersøgelser på de fleste a f  lokaliteterne, dog ikke i 
forsøg HB9d og HB9g, hvor beskrivelsen stø tter sig til andre kilder.

b . D e enkelte fo rsø g
G rundlaget for dette afsnit er originalt arkivm ateriale i form  a f  m ålebogsoplysninger, doku

menter og breve i arkiver, etc.
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En fuldstæ ndig sam menstilling a f  resultater fra  de løbende revisioner er for alle provenien
ser i alle forsøgene gengivet i et Curriculum  V itae, CV (Pedersen 1990), hvortil der ofte henvi
ses.

Stedfæstelse, forsøgsbetingelser og udviklingsforløb for hvert forsøg er skitseret i det føl
gende:

HB9a. Oxbøl statsskovdistrikt, Aal plantage afd . 1023c; tidligere tysk lejr, renafdrevet 
areal. 9 km øst for Vesterhavet.

Topografi og jo rdbund  er uregelmæssig med terræ nvariationer inden for små afstande og 
med et tykt lag a f flyvesand, især på de højeste partier. P å  lave partier kan sandlaget helt 
mangle. U nder flyvesandet findes et svæ rt m orlag på 5 cm ’s tykkelse ovenpå et 10-15 cm ’s 
tykt, finkornet blegsandlag. H erunder et gruset, rødb run t udfæ ldningslag på  20 cm efterfulgt 
a f  lyst, gråbrunt sand ned til 120 cm, hvor den hårde, grusede undergrund findes. I øvrigt er 
der lokale jordbundsforskelle. Forsøget plantedes i gravede huller, p lanteafstand 125 x 125 
cm. En kraftig pels af bølget bunke dom inerede kulturarealet. Alle provenienser blev plantet 
som 1/1 planter i foråret 1950.

Den manglende jordbearbejdning resulterede i en vedvarende, kraftig  græsvegetation (jf. 
CV for HB9a), der m edførte en kritisk kulturfase, hvor planterne var hård t træ ngt.

P lanterne på de højstliggende dele a f  forsøget var k lart begunstiget heraf, mens det om vend
te var tilfæ ldet i lavtliggende dele, der var noget vandlidende (jf- CV for HB9a).

1 1958 var der over hele arealet om fattende gnav a f  fyrrehveps (Lophyrus). Mange skud blev 
ødelagt a f  fyrrens m arvborer, Hylesinus (nu B lastophagus) piniperda, og fyrrevikleren, Tor- 
trix (nu Rhyacionia) buoliana.

U nder de seneste tilsyn (sidst i efteråret 1987) fandtes forsøget in takt om end med sm åhuller 
hist og her.

HB9b. Oxbøl statsskovdistrikt, Aal plantage afd . 1060c; gl. agerjord  til G åsekæ rhus. 6.5 
km øst for Vesterhavet.

T erræ net er næ sten helt fladt efter forudgående benyttelse som tjenesteager. Jordbund: lit- 
terlaget er m aksim alt 3 cm, herefter gråligt sand i et 30-40 cm tykt lag og derunder gulligt, fug
tigt sand ned til 60 cm under jo rden . K ulturen er anlagt i gravede huller med planteafstanden 
125 x 100 cm. Parcellerne 2, 3 og 4 viste sig at væ re lagt ind over en gammel affaldsdynge, der 
ved anlæ g var sprunget i en kraftig  græspels. H er m åtte i 1956 efterbedres med japansk læ rk . 
Isæ r parcel 3 var belastet a f  græspelsen.

Forsøget stod dårligt i kulturårene grundet den kraftige vegetation a f bølget bunke og lyng. 
Sydlige parceller (Sæverås og Agder, jf r . fo to  9) blev meget begunstigede a f  svagere græsvege
tation . I 1958 var der en del skader frem kaldt a f  de sam me 3 arter skadedyr som i HB9a.

En meget høj grundvandsstand har form entlig væ ret m edvirkende til, a t forsøget overlevede 
tørken i 1955.

U nder de seneste tilsyn (sidst efteråret 1987) fandtes forsøget i god sundhedstilstand og in 
tak t -  parcel 3, Boxholm , er dog præ get a f  megen læ rkeindblanding.

HB9c. N ordjyllands statsskovdistrikt, T væ rsted K litplantage afd. 617b (tidl. afd. 62); lyng- 
og græsslette. 2'A  km SØ for Tannis Bugt og 250 m NV for HB9d.
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Forsøget ligger på  en klitslette, og arealet blev købt a f  Klitvæsenet i 1938. Det var dengang 
ubenyttet og k læ dt i lyng og græ s. T erræ net betegnes som »svagt bølget klitslette med påføget 
sand a f vekslende m æ gtighed«. Sandlagets tykkelse er 60-80 cm. H erunder findes der et gam 
melt m uldlag, som atter ligger på  flyvesand.

Kulturen er anlagt i pløjede riller, p lanteafstanden er 125 x 125 cm. Parcellerne er i gennem 
snit ca. 300 m 2 store, 2 ud a f  de 10 provenienser er gentaget i hver to parceller.

Arealet synes at væ re adskilt i to  væ kstm æ ssigt forskellige dele. De nordligste to  parcelræ k
ker (plus den tilsvarende del a f  den lange, vestlige parcel) er sat på en meget gold, »tør« jo rd  
med dårlige vækstbetingelser. Jo rden  synes her at have væ ret udpint, og der har ifølge davæ 
rende k litplantør Sand (han hed sådan!) muligvis væ ret skræ llet græ størv her. Den sydlige del 
har bedre vandholdende evne og er tydeligvis m ere frodig. Ifølge et m ålebogsnotat fra 1955 er 
de to  dele a f  forsøget ikke  d irekte sammenlignelige. Det har væ ret m uligt ret præ cist a t a f
grænse afskræ lningen, og ved de seneste opgørelser er der taget hensyn hertil.

Somm eren 1955, der var usæ dvanlig tø r, bevirkede m ange top tørre  og døde planter netop i 
de nordlige, udpinte parceller. H erefter bedredes tilstanden generelt, og m ed årene frem stod 
en kom plet bevoksning (notater fra  årene 1971, 1980 og 1985).

Ved tilsyn i efteråret 1987 bem æ rkedes overalt en god sundhedstilstand med næ sten ingen 
døde, og der konstateredes »en del bonitetsvariation ud over arealet; således er nr. 178 i m id
terstykket k lart højere end nr. 178 i yderstykket«.

Igen er der således indicier på  en lokalisérbar bonitetsforskel, som begrunder en beregnings
mæssig opdeling a f dette forsøg.

H B9d. N ordjyllands statsskovdistrikt, T væ rsted  Klitplantage afd . 615d (tidl. afd . 16); 
græsningsslette. 2'A  km SØ fo r Tannis Bugt og 250 m SØ for HB9c.

Forsøget ligger på en næ sten helt flad klitslette, og arealet har form entlig væ ret gammel tje 
nestejord. Jordbundsundersøgelser m angler, m en det synes rimeligt a t henvise til naboforsø
get HB9c. Forsøget er anlagt både som jordbearbejdnings- og proveniensforsøg, idet 4 a f  de 9 
forskellige provenienser (pløjede riller) er gentaget i parceller um iddelbart syd for proveniens- 
forsøget, som forud var fuldbearbejdet og kalket. Både på  det fuldbearbejdede areal (parcel
lerne 1, 3, 5 og 7) og det øvrige (rillepløjede) areal (parcellerne 2 ,4 ,6  og 8-14) var planteafstan
den 125 x 100 cm. Fuldbearbejdning og kalkning blev foretaget i 1948, m ens rillepløjning først 
blev foretaget, um iddelbart før tilplantningen i 1950 (med 1/1 planter).

Ved tilsyn i 1953 blev an fø rt forskellen mellem den fuldbearbejdede og rillepløjede del a f  
forsøget; »P lanterne på  den fuldbearbejdede del er langt kräftigst. L æ forholdene er dog også 
bedst her«. P lanterne, særligt i den fuldbearbejdede del, men også i hovedforsøget, havde i 
foråret 1955 kun svagt affarvede nåle sam m enlignet med parallelforsøgene. De fuldbearbejde
de parceller har beholdt et væ kstm æ ssigt forspring gennem årene. Sundhedstilstand og slut- 
ningsgrad har gennem årene væ ret god.

Ved det seneste tilsyn i efteråret 1987 fandtes der ingen døde træ er og (oftest) m indst to  nå
leårgange. Der har i de seneste år ikke kunnet påvises forskelle i sundhedstilstand, men vel nok 
i kvalitet og væ kstkraft. Der udtrykkes i m ålebogen til forsøget tvivl om , hvorvidt de fuldbear
bejdede parcellers bedre resultat skyldes bearbejdning eller blot en bedre, »naturlig« bonitet.



297

H B9e. Hedeselskabet, Å rhus distrikt, Valskov plantage (ved T irstrup flyveplads) afd. 18a; 
tø r, lynggroet slette. 20 km vest for K attegat.

Forsøget ligger på  T irstrup H edeflade, som  er en næ sten  flad sm eltevandsslette; ifølge D an
m arks geologiske Undersøgelsers kort (genoptryk 1970, non cit.) på et hedesandsom råde med 
svag podsolering. Jordtypen betegnes som » tørt diluvialsand« (L ø ftin g  1964).

Jordprofiler viser øverst lyngm or 0-3 cm, dernæ st et blegsandslag på  2 cm, efterfulgt a f et 60 
cm tykt udfæ ldningslag med b run t, fint rustjo rdssand  med enkelte sm åsten (ikke al). Længere 
nede findes lyst, fin t og skarpt sand med enkelte m indre sten.

Forsøget indeholder 14 provenienser, der ikke er gentaget. Alligevel er arealet flere hektar 
stort med enkelte parceller m ed et areal på  over 1 ha.

D er blev grubbet og rillepløjet i eftersom m eren 1948 (pel. 1-4), eftersom m eren 1949 (pel. 5- 
8), vinteren 1949-50 (pel. 9-13) og efterår 1950 (pel. 14). I m arts 1950 plantedes 1/1 planterne i 
parcel 1-7. En m åned efter plantedes de fleste a f  1 /0  planterne (provenienserne nr. 333-394) 
sam men med den lokale proveniens, nr. *6. Å ret efter plantedes proveniens nr. 343, nu som 

1/ 1.
De små terræ nvariationer betød store forskelle i vækstbetingelserne, hvilket tydeligt frem 

gik a f den oprindelige vegetation før anlæ g: græ s i de lave partier og lyng på de lidt højere. 
I 1975 konstateres der »ret store forskelle i vækstbetingelserne ud  over arealet«.

T ørkeårene i 1955 og -59 overlevedes rimelig godt a f  kulturerne, hvorim od omgivende ja 
pansk læ rk  (4 danske provenienser) led stæ rk t. I 1958 rapporteredes der »kun ringe angreb a f 
fyrrens m arvborer og fyrrevikleren«. I 1962 konstateredes der kraftig  gulfarvning på nåle fra 
de to foregående års skud. »G ulfarvningen (Lophoderm ium ?) syntes kräftigst på kystform er
ne, mens en indlandsform  som  N arew ka kun udviste svag m isfarvning«. N ærm ere om  disse 
kalam iteter og deres indvirkning på de enkelte provenienser frem går a f  CV for forsøget. 1 1964 
var parcellerne dog igen »frisk grønne«, og siden er der stort set ikke fundet døde eller døende 
træ er i forsøget, hvilket dog kan være delvis skjult a f  3 hugster siden da.

Sundheden har således ho ld t sig god siden 1964, og senest, i efteråret 1987, betegnes forsø
get som helhed kom plet og vitalt.

H B 9f. Hedeselskabet, Ribe distrikt, G rindsted P lantage afd. 25; udyrket og meget flad he

deflade. 48 km øst for Vesterhavet.
Lokaliteten er fuldstæ ndig flad, typisk vestjysk hedeflade med sparsom  vegation trods det, 

a t den var uopdyrket før anlæ gget i 1950. Jordbundsundersøgelsen fra 1959 viser, baseret på 
flere huller, overalt en 20 cm tyk , hård, sort al. Alen ligger under en kraftig  lyng / blåtop m or
dannelse (10-20 cm) og et 5-10 cm tykt blegsandslag. U nder alen ligger der et 40 cm tykt lag 
rød jo rd  (meget g ro ft sand) efterfu ld t læ ngere nede a f  groft, lyst sand (C-horisont).

Forsøget er anlagt med 13 provenienser uden gentagelser i Vi ha store parceller (enkelte er 
dog m indre). P lanterne blev sat som 1 /1 ’ere i fo råret 1950. De et år yngre provenienser blev 
dog først sat året efter -  ligeledes som 1/1 ’ere. P lanteafstanden var 125 x 125 cm. Hele arealet 
fik (sandsynligvis) i 1950 en overfladisk jordbearbejdn ing  i form  a f harvning eller lignende 
(antagelse på grundlag a f  løbende vegetationsbeskrivelser).

D erudover har de i 1950 tilplantede parceller sandsynligvis fået supplerende jo rdbearbejd
ning, hvilket dog kun indirekte kan konstateres (på grundlag a f  målebogsoplysninger). Men
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det har givetvis begunstiget disse parceller i forhold til de øvrige, hvor den naturlige vegetation 
fik et forspring frem  for p lanterne, der herved kom  i svære vanskeligheder. Stribevise harvnin
ger mellem ræ kkerne i 1952 og 1953 hjalp p lanterne til bedre væ kst -  dog m åtte proveniens nr. 
394, Växjö, om plantes i 1953, idet 79% a f  de særdeles sm å planter var kvalt a f  vegetationen, 
jf r . CV for HB9f. For at beskytte de hård t prøvede V äxjö-planter blev der forud for om plant
ningen foretaget en dybdepløjning -  m en med denne begunstigelse havde m an sam tidig indført 
en behandlingsm æssig skæ vhed, som udgør en uoprettelig forsøgsteknisk fejl. I hvert fald ud 
viste denne proveniens herefter nu pludselig det største væ kstpotentiale i forsøget.

Sammen med 1951 tilplantningen blev der etableret et lærkeproveniensforsøg med fem dan 
ske provenienser (japansk læ rk) i skellene. D ette forsøg gik dog mere eller m indre til grunde og 
blev nedlagt i 1976, hvor der kun var tre, s tæ rk t vindprægede parceller tilbage.

M ange planter døde under tørken i 1955, og efter tørken  i 1959 blev alle parceller hårdt ram t 
a f  angreb fra fy rren s m arvborer, der um iddelbart vest for forsøget havde dræ b t en hel bevoks
ning a f fransk bjergfyr. A ngrebet bredte sig ind over forsøget vestfra, således at forsøgets vest
ligste parceller blev værst m edtaget.

Parcel 6, 7 og 1 m åtte herefter opgives (jf. CV for HB9f), og forsøget var i mange år skæ m 
met heraf. Alligevel rettede det reducerede forsøg sig og overlevede de store storm e i 1967 og 
1981.

Ved seneste tilsyn var tilstanden god (foråret 1986).

HB9g. K losterheden statsskovdistrikt, K losterheden afd . 494a; flad hede. 21 km øst for 
Vesterhavet.

Forsøget blev anlagt på ret ensartet, flad hede med podsolprofil og aldannelse (L ø ftin g  1964 
og Bornebusch  1935). A lforekom sten drages i tvivl a f  Nielsen  (1987), men bekræ ftes a f  2 nye
re tilsyn på arealet, hvor m ange vandpytter indikerer forekom sten a f  et vandstandsende lag 
under det grove sand. En direkte jordbundsundersøgelse er tilsyneladende aldrig foretaget. 
B oniteten er meget lav. Det næ sten 9 ha store forsøgsareal blev tilplantet i pløjede riller (en
keltfurer) med planteafstanden 125 x 100 cm.

Som det frem går a f  figur 4, er hver a f  de 16 provenienser gentaget i naboparceller med ind

blandet bjergfyr. Hver anden plante var her en bjergfyr, ellers var disse parceller etableret på 
samme måde som  »hovedparcellerne«. G entagelsernes væ rdi svækkes selvsagt a f  både be- 
handlingsforskelle (bjergfyr) og naboplacering, og form ålet har vel p rim æ rt væ ret en sikring 
a f kulturens succes. Da kulturen  lykkedes godt, er der gennem årene kun m ålt i de parceller, 
som har været uden indblanding. Først i 60’erne udgik proveniensen N arew ka fuldstæ ndigt. 
Den havde fra starten  haft store sundheds- og vækstm æssige problem er.

Lokaliteten har i de første mange år ikke væ ret særlig udsat for vinden, idet den -  bortset fra 
vej- og brandbæ ltesystem et (figur 4) -  har væ ret omgivet a f  større bevoksninger til alle sider. 
Om kring 1980 er bevoksningen vest for forsøget blevet afdrevet, og gennem årene herefter er 
de vestligste parceller (parcellerne 1, 6, 7, 14 og 16) gået i opløsning.

Ved det seneste tilsyn i efteråret 1989 konstateredes mange a f bevoksningerne (provenien- 
serne) som helhed i tilbagegang og i opløsning, særligt i forsøgets vestside. Dog står de tre p ro 
venienser, L ångekårr, Sæverås og Fruerhøj (især den fingrenede type) stadig pæ n t. B jergfyr
rene er næsten overalt døde eller døende.
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Et indtryk a f tilstanden gives i fo to  1 og 2, hvor kun Fruerhøj (foto 1, højre side) udgør en 

acceptabel bevoksning.

H B9h. Silkeborg statsskovdistrikt, H aarup  Sande afd. 106; let kuperet sandflugtshede. 40 
km vest for Å rhus Bugt, 93 km øst for Vesterhavet.

L okaliteten H årup  Sande er, ifølge Weis (1935), en a f  landets mest u frugtbare, nemlig et så
kaldt »afføgent sande«. Selv hedelyngen »form år sjæ ldent at dæ kke jo rden , der iøvrigt dom i
neres a f  rensdyrlav og mos eller blot ligger nøgen hen. H vor sandet er føget sam men i kytter, 
bliver jorden  lidt mere frugtbar«  (Weis, op. cit.). Forsøgsarealet bræ ndte i juli 1921, hvilket 
yderligere forarm ede jo rden . P å  disse gamle sandflugtsarealer er der ikke dannet nogen egent
lig » jordbund«, og der findes næ sten  intet organisk m ateriale. Jordtypen er sm eltevandssand; 
sandet er grovest på de højstliggende partier, sandkytterne, og der findes ingen udfæ ldnings- 
horisont. Jordbundsundersøgelser i 1960 afslører dog en lysebrun, svagt m arkeret udfæ ld- 
ningszone i 20 til 30 cm ’s dybde. U dfæ ldningszonen er kraftigere på de højtliggende partier, 
kytterne, hvor den er m ørkebrun.

De terræ n-, jordbunds- og vegetationsm æssige forskelle sam men med den meget pauvre bo 
nitet gør proveniensforsøget a f  ringere væ rdi. Boniteten er langt bedst på de højere partier. 
Parcellernes ansélige størrelse bevirker dog, at alle provenienser er repræ senteret også på 
højere partier.

Forsøget blev tilplantet i gravede huller m ed p lanteafstand 100 x 75 cm. P lanterne havde 
svæ rt ved at etablere sig på det vanskelige areal. Kun de 7 standardprovenienser indgår i forsø
get, der er uden gentagelser. V æksten har væ ret den svageste i hele forsøgsserien, og hugst er 
kun foretaget i 1980 og 1987 .1 1985 bem æ rkedes, at forsøgets tilstand var noget ringe. »Den 
ekstrem t fattige bonitet bidrager sam men med hugstpåtræ ngenhed til et tyndnålet udseende. 
Store bonitetsforskelle, men en sam menligning a f overhøjder kan nok væ re interessant« fo r
tæ ller målebogen i 1986.

H B9i. Viborg statsskovdistrikt, K om pedal plantage afd. 194; næ sten helt flad hede. 72 km 

øst for Vesterhavet, 63 km vest for Å rhus bugt. N edlagt i år 1956.
Lokaliteten er typisk, frostudsat, m idtjysk hede; terræ net er ganske let kuperet. Jo rdbun 

den udviser overalt typisk podsolprofil med en op til 30 cm tyk hård , skør al. A len ligger under 
et 10 cm tykt m orlag efterfulgt a f  et sandlag a f noget varierende tykkelse (5-30 cm). U nder alen 
ligger et tyndt lag rø d jo rd /-sand  over »undergrunden«, som overalt består a f  lyst, groft sand.

Forsøget, der indeholdt 16 provenienser (heraf 2 med gentagelser), blev p lantet på et næsten
6 ha stort areal. R ække- og p lanteafstand 130 X 100 cm. Efterbedringsparceller fandtes. Kul
tur- og plantem etode er ukendt, dog var der i forsøgets yderræ kker indblandet 25% bjergfyr.

Forsøget led fra starten  kvaler med dels luseangreb, men især knæ kkesyge, M elam psora pi- 
n itorqua (Ferdinansen og Jørgensen  1938, pp. 272-276). D ette sidste angreb ram te hovedsage
ligt forsøgets højeste partier, hvor der fandtes en del bæ vreasp, som knækkesygen væ rtsskifter 
med. Angrebet svækkede flere provenienser i betydelig grad. Senere, i årene 1953 og 1954, blev 
nålene voldsom t svedne i det meget tidlige fo rår (frosttørke, jf . Larsen  1983a). Hertil kom , at 
både fo rår og som m er i 1955 var ekstrem  varm e og tø rre  med det resultat til følge, at langt ho-
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vedparten a f de resterende p lanter blev top tø rre  eller døde. Kun 6 parceller blev i maj 1956 fun
det værdige til videreførelse. Forsøget blev nedlagt samme år.

Til illustration a f  tilstanden efter den fatale fo rårstørke i 1955, er gengivet seks arkivbilleder 
a f  forskellige provenienser, hvoraf de fire hører til b landt de få overlevende (se endvidere a f
snit 3.B).

E . Den nordvestjyske P5 serie fra  1961

a. Generelt
Disse forsøg blev anlagt a f  Hedeselskabet ved K . Brandt i foråret 1961. Baggrunden for den

ne forsøgsserie var ganske enkelt den norske proveniens Sæ verås’ gode udvikling på heden i de 
a f  Løfting ti år tidligere etablerede HB9 forsøg.

Hensigten var at sammenligne forskellige vestnorske skovfyrprovenienser på tre vest- og 
nordvestjyske lokaliteter. H erved ville det kunne belyses, hvordan afkom  a f  andre vestnorske 
provenienser klarede sig i forhold  til Sæverås, som det havde vist sig vanskeligt at frem skaffe 
tilstrækkelige frøm æ ngder a f  (Brandt 1961, p.2).

Alle frøpartier blev udsået i H edeselskabets Skovfrøcentrals planteskole ved H øjbjerg i fo r
året 1958; senere blev de priklet som 2 /0  samme sted og i 1961 udplantet på de tre forsøgsarea- 
ler som 2 /1 -planter.

Serien indeholder ti provenienser. H vert forsøg er anlagt som kom plette blokforsøg med fi
re blokke å 10 parceller med hver sin proveniens. Hver parcel indeholder 35, 42 eller 48 planter
-  forskelligt fra lokalitet til lokalitet. Alle forsøg er tegnet, opm ålt og udstukket a f  K. B randt, 
der også ledede alle tilplantningerne. P lanterne blev transporteret med bil fra H øjbjerg  og blev 
på hver lokalitet p lantet um iddelbart efter. Som skelræ kker blev plantet Picea om orika. Alle 
p lantninger blev foretaget i pløjede og grubbede riller (Bovlundplov), dog blev der på Lang- 
vadbjerge, hvor der ikke er nogen al, b lo t pløjet m ed alm indelig landbrugsplov. P lanteræ kker- 
ne har afstanden 150 cm, p lanteafstanden er 125 cm (i C .E .Flensborg plantage dog 140 cm).

Alle forsøg har, de vanskelige lokaliteter til trods, ifølge revisionsmålingen foråret 1987, 
klaret sig godt.

b . D e enkelte lokaliteter
P5CEF. V iborg distrikt, C. E. Flensborg plantage afd. 112; gammel hede. 4 km øst for 

Lovns Bredning (L im fjorden), 75 km øst for Vesterhavet.
Forsøget er placeret i den vestlige del a f  plantagen og er noget åbent og ret udsat for vinden. 

T erræ net er ikke helt fladt, m en dog ensartet inden for hver a f  de fire blokke, der ligger sam 
men to  og to , adskilt a f  en sandrevle, form entlig hidrørende fra æ ldre sandflugt.

Boniteten er relativt god. O m rådet er gammel hede, som ved forsøgets begyndelse var nytil- 
plantet.

Forsøget blev fulgt mere intensivt end de to  parallelforsøg. Der foreligger 4 produktionsm å- 
linger med individualkontrol sam t forskellige beskrivelser og sundhedsm ålinger. I 1986 blev 
forsøget udhugget for første gang, efter at skelræ kker var fjernet to år tidligere. Forsøget er 
velbevaret og in takt.
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P S L A N . Viborg d istrik t, Langvadbjerge plantage afd . 21 og 22; æ ldre, dyrket sandareal i 
klitten. 6 km syd for Vigsø Bugt (Vesterhavet), Thy.

Forsøget ligger på to  arealer å 2 blokke, som begge er gamle planteskolearealer. Jorden er 
sandet og mager og virker udpint. Stedet er generelt udsat for vestenvinden, men forsøget 

ligger rimelig godt beskyttet a f  æ ldre bevoksninger. P lanterne var i mange år træ ng t a f  græsve
getationen. I en bem æ rkning i målebogen sidst i 1960’erne får forsøget præ dikatet »Kasseres! 
A realet er ikke særlig godt og vil m åske kunne ødelægge resultater fra de to  andre forsøgsarea- 
ler, som er bedre«. Siden er det gået bedre, og forsøget er tyndet i 1981 (hver 4. ræ k k e ) og i ef
teråret 1986 (kontrolleret, selektiv hugst).

Fra foråret 1987 foreligger den eneste, egentlige m åling a f  forsøget.

P 5M A N . Ringkøbing distrik t, M angehøje plantage a fd .18; hedebakke med enkelte bjerg
fyr. 24 km  øst for Vesterhavet.

Hele forsøget ligger sam let i to nord-sydgående striber a f  parceller. Blok I og II hæ lder svagt 
m od nord , mens blok III og IV hæ lder jæ vn t m od syd. Jordbunden  er sandet, m ager og med et 
stort indhold af sten. Vest fo r forsøget ligger et hø jt, ret åbent hedeterræ n. I øvrigt ligger fo r
søget godt beskyttet m idt inde i plantagen. U d over den seneste revisionsmåling er forsøget 
m ålt i 1969. Da øst-vest effekten er sikker, er der taget højde herfor i de statistiske analyser af 
resultaterne.

F. P lanteavlsstationens P L  serie fra  år 1981

Serien, der består a f  tre forsøg beliggende på vidt forskellige skovfyrlokaliteter i N ordjyl
land og N ordsjæ lland, blev anlagt a f  Statsskovenes P lanteavlsstation i 1981 og er således sene
ste skud på stamm en i danske afprøvninger a f  skovfyrfrøkilder.

Form ålet var dels at teste dansk frøplantageafkom  m od autochtone provenienser fra nabo
lande så som Sverige, Norge og Letland, dels at teste hom ogenitet for forskellige høstår i frø 
plantagerne -  og endelig -  at teste tre frøplantager m od hinanden. Sagen var (og er!), at stort 
set alt skovfyrplantem ateriale, der blev udbud t til salg i D anm ark, efterhånden kun kom  fra  to 
frøplantager, nemlig FP.227 (med 10 kloner a f  skotsk afstam ning fra Feldborg plantage) og 
FP.234 (35 kloner fra  forskellige, vestjyske klitplantager), der endnu ikke er forstligt kårede 
som afprøvede, men dog godkendte til frøavl (Kåringsfortegnelsen 1988, p .85-88).

Forsøgene, der er planlagt fulgt 15-25 år, vurderes som væ rende a f høj kvalitet, både m ht. 
placering, forsøgsdesign og m ateriale sam t indbyrdes sam menligningsmuligheder. Alle p lan
ter -  på næ r et enkelt parti i et a f  forsøgene -  er tilvirket p å  P lanteavlsstationen, som også har 
tilvejebragt al frøm aterialet.

Alle 3 forsøg er random iserede, balancerede b lokforsøg med 11 eller 12 behandlinger. H vert 
forsøg indeholder 5 blokke å II  (et forsøg dog 12) parceller å  36 (et forsøg dog 60) planter af 
samme proveniens. P lanteafstanden varierer lidt fra forsøg til forsøg, men er om trent 2 x 2 m. 
Parcelgrænserne er overalt m arkeret med ræ kker a f  Picea om orika. Alle forsøgsplanter havde 
alderen 2 /0  ved udplantningen, der fandt sted i foråret 1981. De lokale skovparter forestod ud
plantningen, idet grænserne dog forinden var tilp lantet m ed om orika. Der blev efterbedret 
med omskolede planter fra de oprindelige partier til fu ld t p lantetal i de følgende to  forår. Se
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rien er kun m ålt en gang. Det foregik i fo råret 1988. De to  jyske forsøg blev m ålt a f  di
striktspersonale, mens det sjæ llandske blev m ålt a f  Planteavlsstationen. De 3 forsøgsarealer:

V. Thorup. H anherred  statsskovdistrikt, Vester T horup plantage (næ r Bulbjerg) afd. 827a; 

grå klit. 1 km syd for Jam m erbugten.
Forsøget er placeret i et i øvrigt kuperet klitom råde, tilkultiveret med (nu æ ldre) bjergfyr. 

D et er relativt flad t, højtliggende og eksponeret fo r vinden, idet de omgivende bjergfyrbevoks
ninger på klitterne nord  og vest for forsøget er a f  særdeles ringe højde. V æ kstforholdene er 
særdeles ringe, og træ græ nsen er næ r.

Som det eneste forsøg i serien er der tale om 12 behandlinger å 60 planter m od de andres 11 
behandlinger å 36 planter. Den 12’te proveniens er tilvirket a f  P aludans planteskole ved V or
dingborg og er som den eneste i serien udplantet som 2 /1 , idet den er udsået et år tidligere end 

de øvrige provenienser.
Kulturen har -  grundet stedets udsathed -  lidt svært a f  lophoderm ium  og a f salt- og vind

svidninger på nåle og skud (frosttørke, jf r . afsnit 2.D), som tilsyneladende har ram t prove- 
nienserne vidt forskelligt og således giver et godt grundlag for vurdering a f deres indbyrdes 
m odtagelighed og persistens.

Bunken. N ordjyllands statsskovdistrikt, Bunken plantage (næ r Skagen) afd. 314a; flad klit
hede. 4 km fra  Vesterhavet, 1 km fra K attegat (Å lbæk Bugt).

A realet er helt fladt, sandet og lavbundet. G rundvandstanden har tidligere væ ret ret høj, 
m en er nu sæ nket. Omgivelserne er til alle sider 2-4 m høje bjergfyrbevoksninger. P lantning 

skete med klitspade efter rydning og grenknusning a f bjergfyr og behandling med tolne-plov. 
K ulturen lykkedes godt, efterbedringstallene var sm å, og træ arten  trives stadig fortrinligt på 
lokaliteten (tilsyn, f. 1989).

Asserbo. Tisvilde-Frederiksværk statsskovdistrikt, Asserbo plantage (ved Melby Overdrev) 
afd . 75b; flad klithede. 1 Vi km fra K attegat.

T erræ net er næ sten helt fladt. Det er åbent m od nordvest ud til Melby Overdrev, bortset fra 
en bræm m e på ca. 100 m m ed æ ldre skovfyr. Stedet tiltaler skovfyrren, der sår sig villigt over
alt på arealet. K ulturen bæ rer noget præ g a f b randpletter, hvor dødeligheden har væ ret høj, 
m en ellers er væ ksten god.

G . A ndre forsøg

a. F orstbotanisk H ave i Viborg fr a  år 1912
Forstbotanisk Have i V iborg blev m ed forskellige midler anlagt a f  Hedeselskabet i årene fra 

1907 og frem, på jo rd  der var stillet til rådighed a f  Viborg kom m une (Jensen 1984). Form ålet 
var b l.a. at afprøve inden- og udenlandske træ ers udvikling på en karakteristisk m idtjysk egn, 
idet de jyske plantagers æ ldste kulturer stod foran  afløsning. I havens bestyrelse sad b l.a. 
skovrider G. Morville og kontorchef C .E .Flensborg, der havde særlig interesse for skovfyr- 
provenienser (se eksempelvis Flensborg  1927). De benyttede chancen til at indbringe 6-7 fo r
skellige herkom ster a f  skovfyr, der blev placeret blandt m ange andre træ arte r i forsøget.
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Forstbotanisk Have ligger øst for Viborg Søndersø, op ad A sm ildkloster plantage. A realet 
er tørt og sandet (smeltevandssand), men jo rdbundsm æ ssig  ensartet. T erræ net er kuperet og 
ligger ud m od den store søflade, dels på en sydskråning og dels på et højereliggende, fladere 
areal. Tilplantningen fandt sted i årene 1911-15; a f  alle skovfyrparceller (hvor proveniensen er 

kendt) blev halvdelen tilplantet i å r 1912 og resten i år 1914.
P lantningerne lykkedes gennemgående godt, og haven/forsøget blev efterhånden til skov, 

selv om visse træ arter/p rovenienser fejlede. Im idlertid blev 1981 storm en fatal for hovedpar

ten af de resterende, oprindelige plantninger. Skovfyrparcellerne m odstod dog alle storm en, 
og plantningerne blev tilset i april 1989. R esultaterne er refereret i afsnit 6.A.

b. B 6 fo rsø g e t i Sonnerup sko v  fr a  år 1913 
Dette forsøg er anlagt a f  Forsøgsvæsenet i år 1913 i Sonnerup skov ved A rresø på Tisvilde- 

Frederiksvæ rk distrikt. Der er ikke tidligere publiceret herfra. Der er tale om kun to  prove
nienser, der hver afprøves i to  parceller i et sam menlignende forsøg. 10 jordbundshuller viser i 
1913, at jordens sam m ensæ tning varierer temmelig meget over arealet: O verjorden, der består 
a f  lerholdigt sand, varierer fra  12 til 60 cm ’s tykkelse. Visse steder forekom m er der stive lerlag 
herunder, men ellers er både overjord og undergrund a f sandet beskaffenhed. T erræ net, der 
næ rm est er en bakkedal, ligger i skovens absolutte vestkant og ville næ ppe i dag kunne udpeges 
til forsøgsareal: H øjdeforskelle, vindeksponering og jo rdbundsfo rho ld  varierer betragteligt, 
og som følge heraf varierer boniteten stæ rk t, hvilket også frem går a f  detaljerede florabeskri
velser på anlæ gstidspunktet.

A realet, der er ca. 1 ha stort, blev tilp lantet i foråret 1913 med 1/0 planter og efterbedret i 
det følgende år med 1/1 p lanter fra det sam m e parti.

Afgangen havde væ ret meget stor, og i de følgende år fortsatte  den. E fterbedringsm aterialet 
blev opbrugt. Selv om  m an havde væ ret på nippet til allerede tidligt at opgive forsøget, bed
redes tilstanden dog, og bevoksningen sluttedes efterhånden. Form elt blev det nedlagt i 1954. 
Ved tilsyn i foråret 1988 fandtes bevoksningen stadig in tak t, om end a f middelm ådig kvalitet 
med mange grove, sietform ede træ er.

Selv om forsøget ikke har væ ret fulgt regelm æssigt, foreligger der enkelte opgørelser og be
skrivelser. Mest interessant og bonitetsuafhæ ngigt er detaljerede planteklassifikationer til fo r
skellige sundhedskategorier fra som rene 1913 og -14. De er refereret i afsnit 6.B.

c. Plantning i Tved plantage i Thy fr a  år 1933 
Denne plantning er næ rm est et appendix til C .A . Jørgensens klitserie (afsnit 2.B). Den blev 

anlagt a f  lokale k litfunktionæ rer, men senere annekteret a f  klitdirektør T haarup. Stedet er 
Tved plantage, davæ rende afd. 42, på Thy statsskovdistrikt på et flyvesandsareal, der hæ lder 
jæ vnt m od nord , men derudover er nogenlunde jæ vn t. Forsøget, der består a f  3 parceller å ca. 
0.2 ha med hver sin proveniens, er ligesom for C .A . Jørgensens serie anlagt som brede striber 
ind i eksisterende bjergfyrbevoksninger. Provenienserne artede sig meget forskelligt, hvilket 
var grunden til, at T haarup  fik dem  beskrevet og m ålt i årene 1943 til 1956. Siden er de ikke be
skrevet, og i 1981 tog storm en de to  vestligste parceller. Ved tilsyn i foråret 1989 var den reste
rende parcel endnu in takt. R esultater er frem lagt i afsnit 6 .C.



304

d. Jysk  serie fr a  år 1943 m ed tysk  skov fyr
Danske forsøgserfaringer med tysk skovfyr er særdeles begrænsede. Årsagen hertil er ikke 

helt afk laret, m en bør nok  søges i æ ldre, bitre dyrkningserfaringer med tysk im porteret frø , j f . 
indledningen.

Dog blev der a f  Forsøgsvæsenet under 2. verdenskrig anlagt 5 forsøg med 10 provenienser 
fra Stortyskland (forsøg nr. B122 til B132, jf . tabel 1 og 2).

Baggrunden for disse serier faldt i forlængelse a f  den tyske professor Werner von Schm idts  
(1943) frem satte teorier og påvisninger a f  skovfyrracernes deterioration  (forringelse) fra øst 
m od vest i det stortyske rige. Flere af de anvendte provenienser indgår ligeledes i hans sam tidi
ge proveniensforsøg. M aterialet ankom  fra tyske klæ ngstuer til Forsøgsvæsenets planteskole i 
foråret 1941, hvor det blev udsået. D ette frem går af Forsøgsvæsenets protokoller fra 40’rne.

Mere nøjagtige proveniensangivelser end stednavnene (tabellerne 2, 40 og 41) er ikke fundet
-  end ikke på frøfak turaerne. De har dog alle kunnet lokaliseres med ret stor sikkerhed og er 
aftegnet på figur 1.

Alle 5 forsøg er forlæ ngst nedlagt: 2 a f  forsøgene er ikke længere identificerbare, 2 gik til 
grunde af klim atiske årsager (B122, L indet: tø rke i 50’erne) eller biotiske årsager (B131, Silke
borg: honningsvam pangreb efter æ ldre bøg).

Fælles for disse enestående forsøg med tysk m ateriale er, at erfaringerne herfra  aldrig har 
væ ret offentliggjort nogetsteds. De bliver -  uvist a f  hvilken grund -  end ikke om talt i Løftings 
publikationer.

Det 5. og senest nedlagte forsøg, B l32, D jursland, blev a f forsøgskom m isionen ikke påfø rt 
nogen direkte begrundelse for nedlæggelse. A f det sidste m ålebogsnotat, efteråret 1960, frem 
går det blot, at bevoksningen var hugsttræ ngende og a f samme grund ikke blev m ålt. Forsøget 
blev så i foråret 1988 eftersporet, og det viste sig, at forsøget ikke alene kunne identificeres, 
men også var -  bortset fra en nylig påbegyndt kulisseforyngelse -  in tak t og i god væ kst. Også i 
en elimineret og i tre decimerede parceller havde væ ksten væ ret god og bevoksningen kom plet
-  bedøm t ud fra en vurdering a f støddene.

B132 ligger i U lstrup M osegård plantage, 8 km SØ for HB9e i Valskov plantage og få hun
drede m eter øst for et a f  de gamle pionérforsøg, HB5 i Jørgensens plantage. Stedet er angivet 
på figur 3.

Jordbunden på  stedet består a f  tre sandlag: øverst 20-25 cm hum usholdigt sand, derunder 
40 cm rødsand iblandet sten over en undergrund bestående a f  fint, lyst sand (skovrider West- 
Nielsen, ifølge lokal d riftsp lan  fra 1946, non cit.).

Boniteten er meget høj i forsøgsbevoksningen: ifølge W est-Nielsens tilvækstoversigter fra 
1949 for skovfyr på  D jursland ligger den mellem 0 og 1.

Trods mangel på gentagelser, manglende kontrol a f  hugststyrke og et let kuperet terræ n blev 
forsøget fundet m åleværdigt, ikke m indst i k raft a f  parcellernes anselige størrelse (i gennem 
snit ca. 1 ha). D er blev maj 1988 m ålt stikprøvevist 30 træ er pr. parcel. Resultaterne heraf er 
gengivet i afsnit 6.D.
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e. Privat fo rsø g  fra år 1950 i H o ffm anns p lan tage ved Varde 

I privat regi blev der i 1950 anlagt et skovfyrproveniensforsøg a f davæ rende skovrider T ho
mas Nielsen i sam arbejde med E .C .L øfting , der sam tidigt anlagde HB9 serien.

Dette forsøg er særdeles interessant set i relation til HB9 serien, idet 3 ud a f dets 9 provenien
ser tillige er afprøvet der, jf . tabel 2.

Forsøget er placeret i H offm anns plantage, der ligger på  Esbjerg bakkeø, 10 km nord  for Es
bjerg, mellem Varde og H jerting. Stedet ligger 20 km fra  det egentlige Vesterhav, men kun 5 
km fra H o Bugt. Stedet er afm æ rket i figur 3.

O m rådet kan karakteriseres som hede a f lidt bedre bonitet. Havets næ rhed bevirker dog, at 
væ kstforholdene m åske snarere ligner dem , m an finder i klitten.

A realet blev som HB9 forsøgene tilplantet i pløjede riller. Gentagelser savnes, m en til gen
gæld er dim ensioneringen anselig og arealet udgør 5.56 ha. Teknikken ved anlæ g, kulturpleje 
m .v. kendes ikke, og bortset fra  enkelte m ålinger i 1950’erne er forsøgets udvikling og historie 
ikke fundet nedfæ ldet nogetsteds.

Ved gennemgang a f  Forsøgsvæsenets arkiv blev det »opdaget« påny , og det fandtes i foråret 
1988 så in takt, at det blev m ålt og beskrevet. Resultaterne findes i kapitel 6.E.

f. Thaarups 2. klitserie fr a  år 1957-58 
Serien består a f  3 forsøg, ét på Oksbøl i Vestjylland og to  i Sydthy. Form ålet m ed serien ken

des ikke præ cist, men anledningen har givetvis væ ret afprøvningen a f en gave, som  klitdirek
tør T haarup havde m odtaget fra  »Silviculturist, mr. Edw ards fra Edinburgh« i form  a f et frø 
parti a f  ægte, »native C aledonian pine (T haarup  1959: Diverse forsøgsnoter, non  cit.).

Serien, der er uden proveniensgentagelser på  sam me lokalitet, vinder derved, at alle forsøge
ne indeholder de samme provenienser, og parcellerne er meget store. Til gengæld er der boni- 

tetsvariationer i alle forsøgene, hvilket gør provenienserne særdeles vanskelige a t vurdere.
Placeringen er i alle tilfæ lde på yderst m agre klitter, hvor der forud for plantningen (1/1 

planter) i 1957 har stået bjergfyr a f  ringe kvalitet. M aterialet, der (ud over den skotske prove- 
niens) bestod a f veldefinerede klitprovenienser, var indsam let og tilvirket i Klitvæsenets p lan
teskoler. Året efter udvidedes forsøgene m ed 2 m ellem europæiske provenienser (plantealder: 
1/1), hvor planterne forud var leveret til d istrik tet som 1/0 a f  Forsøgsvæsenet i 1957. Som i 
T haarups 1. klitserie blev bjergfyrren stående som skæ rm  eller kulisse for skovfyrren i de 
første år. Alle forsøgene har klaret sig godt trods en del efterbedring -  senere også med fransk 
bjergfyr. De eksisterer stadig.

Ingen a f dem er nogensinde forsøgsm æssigt m ålt, men der foreligger flere beskrivelser -  
sidst i foråret 1989, hvor alle tre  forsøg blev beskrevet. De gennemgås sum m arisk i afsnit 6.F. 
En kort beskrivelse a f  forsøgsanlæggene:

Vejers Syd. Oksbøl statsskovdistrikt, Vejers plantages sydlige del afd . 915c + d; sm åkuperet 
klitom råde. 3 km fra  Vesterhavet.

A realet er ca. 5 ha stort og ligger i et udsat klitom råde a f meget m ager bonitet. D er indgår 1 
skotsk-, 4 danske klit- og 2 sydtyske provenienser. Som i C .A . Jørgensens serie blev der vinte
ren forud for plantningen aftaget en tørv , hvorefter planterner skrippedes i hullerne om fo rå
ret. P lan teafstanden var 125 x 125 cm. V æksten har vist sig bedst på kytterne, mens der i lavere
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partier åbenbart har væ ret for fugtigt. Der findes parcelvise beskrivelser fra årene 1958, 1965, 
1976 og 1989.

Stenbjerg Vest. Thy statsskovdistrikt, Stenbjerg plantage afd. 283b (tidligere afd. 364-365); 
ret fladt klitareal. 1700 m fra Vesterhavet.

Forsøget ligger på et næ sten fladt klitareal uden m ange kytter. Parcellerne, der er ca. 70 x 40 
m store, stræ kker sig ca. 650 m fra de vestligste til de østligste, og der er en klar bonitetsstig- 
ning m od øst. Der indgår 1 skotsk-, 1 tysk- (»gentaget« i naboparcel) og 6 danske (hvoraf de to 
er gentaget) provenienser.

P lantningen blev foretaget under en bjergfyrskæ rm , som blev endelig fjernet i 1962. Der 
kendes ikke til senere beskrivelser af forsøget, før end det i 1989 blev »opdaget« påny. Alle 
parceller fandtes da stadig. Det bem æ rkedes, at ispræ ngte grupper a f  sitkagran (3-dobbelte 
ræ kker til m arkering a f visse skel) synes at have haft en gunstig indflydelse på skovfyr i næ rhe
den heraf.

Stenbjerg Øst. Thy statsskovdistrikt, Stenbjerg plantage afd. 258d (tidligere afd. 337); flad 
klithede. 4 km fra Vesterhavet.

Boniteten er her en del højere end på  de to øvrige arealer. De laveste partier (mod nord) er 
noget vandlidende. Forsøget indeholder de samme provenienser og det samme antal gentagel
ser som i Stenbjerg Vest, men parcellerne er kun halvt så store. Der kendes ikke til opgørelser 
a f  forsøget, fø r end det i 1989 blev beskrevet.

g. A - l l :  Brandts krydsningsforsøg fr a  år 1959 og -72
Form ålet med denne særdeles om fattende fyrreserie var b l.a . at undersøge afkom  a f forskel

lige krydsningskom binationer i og mellem forskellige skovfyrprovenienser og tillige a f  plus
træ er udvalgt i disse. (B randt 1974, p .l ) .  O pstod der f. eks. heterosiseffekt ved krydsning af 
fjerntstående provenienser? (Berthelsen  1975). U dplantningerne bestod ofte a f  et sparsom t 
m ateriale a f  hel- og halvsøskende fam ilier, og de var egentlig kun tæ nkt som pilotforsøg som 
grundlag til et videre foræ dlingsarbejde (B randt, op. cit.).

Selv om forsøg a f denne a rt egentlig passerer græ nseom rådet for proveniensforskning, skal 
de alligevel -  grundet deres lødighed og m aterialets beslægtethed med de øvrige serier -  i beske
dent om fang og i udpluk behandles her;

/ .  H edeselskabet, Å rhus distrikt, Valskov plantage afd . 25; tø rt, sandet, ensartet, fladt 
areal. Tidligere ager. Kun få hundrede m eter fra forsøg nr. HB9e (afsnit 2.D .b).

Om arealets og om rådets beskaffenhed henvises til naboforsøget, HB9e. A f skovfyr inde
holder forsøget afkom  a f 8 forskellige »racer«: En frøavlsbevoksning, en frøplantage og et 
p lustræ  i en frøavlsbevoksning (efter fri bestøvning). Resten er kontrollerede krydsninger i og 
mellem udvalgte træ er i kendte skotske, svenske og baltiske provenienser (B randt 1974, se 
næ rm ere hos Berthelsen  1975). M aterialet blev lavet a f  Statsskovenes P lan teavisstation, der le
verede de fæ rdige 2/1 p lanter til skovfoged O. T horsen , der forestod udplantningen i 1959. 
Forsøgsdesign og -planer er udarbejdet a f  skovrider K. B randt som et ubalanceret blokforsøg 
med tre gentagelser, hvor 3 ud a f 8 behandlinger kun indgår 1 gang, mens resten er gentaget alle 
tre gange. Parcelstørrelsen er ca. 13.5 x 17 m.
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Forsøgets senere historie er lidet kendt. K ulturen har dog -  til trods for m aterialets heteroge

nitet -  slået fint an, og det blev m ålt a f  Hedeselskabet i 1976. Ved tilsyn i foråret 1979 var de 
første hugster foretaget, og der forekom  lidt spredt storm fald, men forsøget har stadig ud- 
sagnskraft. R esultater findes i afsnit 6 .G .a.

II. H edeselskabet, V iborg d istrik t, C .E .Flensborg plantage afd. 38; flad, sandet sydhælde 
med ensartede væ kstforhold . 5 km øst for Lovns Bredning.

Forsøget afprøver 9 kontrollerede krydsninger med p lustræ er fra FP.602 (ikke forstlig 
kåret), der indeholder skotske, øst- og vestsvenske sam t danske provenienser. A lt er ud fø rt ved 
Hedeselskabets Skovfrøcentral. P lantningen blev foretaget med 2/1 planter i foråret 1972 i et 
balanceret 3 bloks forsøg med små parceller (12 p l./p c l.) . Forsøget er vellykket (tilsyn f. 1989), 
men er aldrig evalueret eller tyndet.

h. M indre fo rsø g  på  L æ sø  fr a  år 1962
Forsøget er anlagt a f  den nu afgåede k litp lantør Leerhøy, som havde erkendt, at proveniens- 

valget for skovfyr er stæ rk t kritisk (Leerhøy 1989, m dtl., non cit.). D erfor afprøvede han 
gængse svenske provenienser med henblik på en fast, frem tidig frøkilde.

Frøet blev udsået af Leerhøy i plantagens planteskole i foråret 1960. U dplantningen skete 3 
år senere med 1/2 planter. Der blev tale om et praktisk anlagt forsøg i meget store parcelstriber 
over et ensartet om råde i L æ sø H øjsande afd. 73-75, nuvæ rende afd. 133-135. Parcellerne, ialt
9, dæ kkede oprindeligt næ sten  40 ha (ja!). De blev lagt ind som øst-vest striber med en bredde 
på  ca. 70 m. 1 de vestlige parceldele, der er vandlidende, ispræ ngtes senere grupper a f  løvtræ . 
M en i øvrigt er parcellerne ensartet behandlet under hele perioden frem til i dag, hvor bevoks
ningerne stadig er intakte i hele østsiden og her stadig dæ kker adskillige hektar.

3
SU N D H ED  I H O V ED FO R SØ G EN E

A . C. A . Jørgensens klitserie

a . Overlevelse
Der foreligger adskillige planteoptæ llinger frem til efteråret 1940 for de to  forsøg, der ikke 

blev nedlagt: B ordrup og Bunken. Ligeledes findes der detaljerede rekvisitioner a f  efterbed- 
ringsplanter fra plantør Nielsen i Tved -  men ikke alle planter kunne leveres. Det vides med sik
kerhed, at parceller med de a f prof. M øller leverede p lanter ikke blev efterbedret (bortset fra 
proveniens nr. 101, der blev efterbedret med to  år yngre planter -  jf r . tabel 3). Der blev gået 
frem  efter devisen, at den væ rst m edtagne lokalitet fik først, og den mindst m edtagne fik sidst.

Da der ingen kontrol foreligger af, om leverede efterbedringsplanter rent faktisk blev p lan
tet, og optæ llingsresultaterne i enkelte tilfæ lde m å betvivles, ligesom efterbedringsintensiteten 
ikke altid kendes, er der valgt kun at opgøre førsteårsdødeligheder. Denne kendes desværre 
ikke for planter p lantet senere end i fo råret 1932, hvorved 3 provenienser glider ud. Til gen
gæ ld indgår lokaliteten Ø sterild endnu på lige fod med de to  øvrige forsøg her i seriens første
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fase (hvor alt endnu er m ålt/o p ta lt) , og der fås ingen usikkerhed hidhørende fra tvivl om, 
hvorvidt efterbedringen blev effektueret. Endvidere forløber opgørelsen over samme tidsrum  i 
alle forsøg, fra foråret 1931 til det følgende fo rår.

Resultaterne for de observerede, fæ notypiske væ rdier vises i tabel 4.

T a b e l 4. Førsteårsdødelighed for II provenienser i C .A .Jørgensens klitserie. Alle planter 
udplantet i april 1931. Samtidig opgørelse, der er udført i m arts 1932.

Lokalitet, plantage Bordrup Østerild Bunken Gennem
snit

Niveau
korrigeret
afvigelse

Rang

Proveniens døde, % døde, % døde, % % % nr.

101 U pper Sea Side, Skotland 24 5 15 15 -28 4
102 Söderm anland, Sverige 25 II 26 21 +  5 8
103 Nedenes am t, N orge 12 5 12 10 -51 1
104 K arelska Nässet, F inland 28 7 12 16 -20 6
105 Bergens skæ rgård , Norge 13 8 21 14 -29 3
106 W edellsborg (skotsk opr.) 24 21 61 35 + 78 9
107 Ulslo I, B ordrup 13 II 30 18 -9 7
108 Skram sø 41 29 45 38 + 106 II
109 Ulslo II, B ordrup 6 7 16 10 -50 2
110 Spey Side, Skotland 41 41 +  95 10
111 Ø sterild afd . 6 16 16 -24 5

Gns. a f  9 fæ llesrepræ sentationer 21 12 25 20 0

N iveaukorrigeret afvigelse a f  gennem snitte t a f  proveniensens relative dødelighed i hvert fo rsø g , idet døde
lighedsprocenter relateres til de enkelte  forsøgsgennem snit. E ksem pelv is proven iens nr. 101: ((24:21) + 
(5:12) +  (15:25))/3  ~  72%, svarende til -2 8 %  a f  m iddel.

Det ses, at lokaliteten Ø sterild i første om gang er sluppet billigst. Provenienserne Skram sø, 
Spey Side og W edellsborg (skotsk opr.) er hård t ram t. D erim od har de danske provenienser, 
hvor tilpasningen er sket i klitten, k laret sig langt bedre end D jursland- og Fyn provenienserne. 
De to  norske provenienser har dog klaret sig gennem gående endnu bedre end de tre danske klit- 
provenienser.

Sea Side har klaret sig langt bedst a f  de to  deltagende skotter.
Det er væ rd at bem æ rke, at 2. generations klitproveniensen Ulslo, Ulslo II, klarer sig væ 

sentlig bedre end 1. generations proveniensen, Ulslo I. M an kan dog ikke udelukke, at det kan 
væ re en effekt a f  planternes tilvirkning i to  forskellige planteskoler (jfr. afsnit 2.B .b).

Skeler m an til p lantetæ llinger knap  9 å r  senere i B ordrup uden hensyn til efterbedringsfor- 
skelle, synes de væ rst m edtagne provenienser ikke at være helt de samme: W edellsborg 
(skotsk) og (nu også:) Ulslo 1 ligger nu længst nede med godt 50%  overlevende. Spey Side 
og Skram sø ligger stadig lavt (65%  overlevende), men -  som noget »nyt«, i selskab med 
N orsk  S kæ rgård  og Ø sterild , hvor der i denne periode åbenbart er gået m ange planter til. 
M aterialet til disse opgørelser er ikke refereret her.

b. Sundhed  i øvrigt
Bortset fra Ø sterild findes der adskillige, detaljerede parcelbeskrivelser a f  nålefarve og -an

tal sam t vækstenergi m.v.
Søger m an at uddrage essensen a f beskrivelserne fra 1939 til 1948 og så først igen i 1989 teg

ner der sig i tabel 5 følgende billede a f provenienserne:



T a b e l 5. K om prim erede, alm ene, parcelvise sundhedsbeskrivelser i C .A . Jørgensens klitserie.

T idspunkt 1939-1948 F orå r 1989 Sam let

L okalitet, p lantage Bunken B ordrup B ordrup Ø sterild vurdering

Proveniens
101 U pper Sea Side, 

Skotland
su n d ,g o d sund, god sund, tiltalende sund, god; har stået 

tæ t
usæ dvanlig  sund , stabil

102 Söderm anland , S jæ v n t sund; følsom jæ v n t sund, lidt 
nålefattig

sundhed hø jst m iddel; 
hullet

hullet, varieret -  ellers 
sund

følsom , jæ v n t sund

103 Nedenes am t, N m eget sund, o fte  3 års 
nåle

jæ v n t sund (ringere 
bon itet?)

sund, hom ogen m eget sunde, kraftige 
p lan ter; kom plet

usæ dvanlig  sund

104 K arelska N ässet, SF ringe; dårlig , tynd 
bevoksning

jæ v n t udseende sund; hullet m arvborer; sæ rdeles 
hullet

ikke sund

105 Bergens skæ rgård , N alm indelig god m eget sund lidt ringere end 103 m iddel sund

106 W edellsborg, DK 
(skotsk opr.)

alm indelig god blågrå, sundt 
udseende

god; k raftige p lanter kraftige, grove planter; 
enkelte nålefattige

sund

107 Ulslo 1, DK bedre end 106; meget 
sund , o fte  3 års nåle

blågrå, sundt udseen
de; enkelte nålefattige

sund; stor variation sund; næ sten  kom plet m eget sund

108 Skram sø, DK ikke god sund, lys nålefarve sto rt hul m od nord sæ rdeles hullet ustabil

109 Ulslo II, DK sund sund, god sund, kom plet, tæ t sunde, grove p lan ter; 
enkelte huller

meget sund

110 Spey Side, S kotland (deltager ikke) sund sund m od syd; 
tynd  på kytter

sund sund

111 Ø sterild , DK jæ v n t sund jæ v n t sund jæ v n t sund sund, næ sten  kom plet sund

112 W edellsborg, DK 
(tysk opr.)

sund; nåle b lågrå, 
m en få

sund, nåle lidt 
fåtallige, ret lyse

sunde, grove planter rimelig sund, 
sm åhullet

jæ v n t sund

113 T væ rsted , DK sund , ligner 105; 
gullige nåle

jæ v n t sund, ret lys 
farve; fingrenet

sund, kom plet jæ v n t sund, kom plet sund, stabil

114 Schrool, NL 
(skotsk opr.)

grove; u jæ v n  
bevoksning

deltager ikke deltager ikke særdeles grove planter, 
kun 1 års nåle; hullet

ustabil
LO
Ovo
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Tallene i tabel 5 taler for sig selv. Tendenserne er nogenlunde de samme som i tabel 4 -  dog er 
nr. 106 og 110 nu blevet betydeligt bedre.

Det kan bem æ rkes, især for de danske provenienser, at der synes at være en vis »hjem m eba
nefordel« for lokale provenienser.

De tre østdanske deltagere klarer sig m åske lidt bedre på den mildeste a f  de tre lokaliteter, 
Bordrup?

Kendetegnende for ovenstående opgørelser er, at de alle er foretaget i å r, hvor klimaet ikke
har væ ret skovfyr specielt ugunstigt.

Im idlertid  foreligger der en beskrivelse a f  B ordrup forsøget fra  år 1955, som efter en eks
trem  m ild vinter, der afløstes om kring 1. februar a f  streng barfrost og dage med solskin 
(Jakobsen  1986, p.220). D ette gik ud over m ange træ arte r  -  ikke m indst skovfyr -  som  led 
voldsom t. A f  m ålebogen frem går: »V æ ksten har væ ret meget ugunstig for skovfyr som 
kun har 1 års nåle. I de nordlige am ter er alle gamle nåle som  regel røde. I Ribe am t er ska
den knap så s to r« . O pgørelsen fra  1. ju li sam me år viser 4 grupperinger:

IV MEDTAGET I II NOGET MEDTAGET

104 K arelske N æ s, F inland 101 U pper Sea Side, Skotland
102 Söderm anland, Sverige
108 Skram sø
113 Tværsted

II RET GODT UDSEENDE / GODT UDSEENDE

107 Ulslo I, B ordrup 103 Nedenes am t, Norge
109 U lslo II, B ordrup 105 N orsk Skæ rgård , Norge
110 Spey Side, Skotland 106 W edellsborg (skotsk opr.)
111 Ø sterild  afd . 6
112 W edellsborg (tysk opr.)

R esultaterne fra  1955 stem m er ikke helt overens med tabel 5. N u anfæ gtes sundheden i be
voksningerne a f  U pper Sea Side- og Tvæ rsted  proveniens, som ellers er placeret b land t de 
m est vitale. Deres lave placering i 1955 synes da også a t væ re forbigående, idet de i 1989 på 
B ordrup  ikke viser svaghedstegn overhovedet -  på trods a f  at netop disse to parceller tilsy
neladende er m est udsat (for vestenvinden) i forsøget.

B. HB9 serien

Der findes et større antal almene sundhedsbeskrivelser a f  HB9 serien, hvoraf de væsentligste 
er refereret i C urriculum  Vitae (Pedersen  1990), hvor der gives en særlig mulighed for a t sam 

menligne proveniensernes indbyrdes vitalitet for forskellige aldre fra forsøg til forsøg.
A f egentlig kvantificerede, systematiske opgørelser er der kun foretaget 2 i forsøgenes leve

tid. Den første registrering blev foretaget a f  K nud Brandt i perioden juli til september 1953, 
3>/2 år efter udplantning. Registreringen indebar optæ lling a f  døde og levende planter i et n æ r
mere defineret antal ræ kker. Opgørelsen udm æ rker sig især ved at være sam tidig og fu ld s tæ n 
dig, idet alle provenienser i alle forsøg er m ålt (og beskrevet). Resultaterne a f opgørelsen og 
sam menstillingen heraf er vist i tabel 6.



T a b e l 6. Fuldstæ ndig  proveniensvis og forsøgsvis opgørelse a f  procent døde p lan ter i HB9 serien foretaget som m eren 1953, ca. V A  år efter 
udplantningen. De enkelte lokaliteters niveauer er beregnede gennem snit a f  de syv fu ldstæ ndigt repræ senterede provenienser (=  de 7 fø rst
næ vnte).

F orsøgsnum m er,
lokalitet

Proveniens

M o rta lite t, %  døde a f  an ta l udplantede

G
ennem

snit

R
elativ,

lokalitetsvæ
gtet.

R
elativ, 

%
 

(lokalitetsvæ
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H
B
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ksbøl
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9d,
T

væ
rsted

H
B

9e,
V
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H
B

9f,
G

rindsted

H
B

9g,
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losterheden

H
B

9h,
Silkeborg

H
B

9i,
K

om
pedal

171 N arew ka, PL 25 38 16 II 4 5 21 13 3 15.1 1.36 48 12
172 Sæ verås, N 13 6 6 6 4 3 II 35 2 9.6 0.87 31 8
176 U lstrup  (svensk op r.), DK 9 41 15 8 16 2 4 12 1 12.0 1.00 36 9
178 U lstrup  (skotsk o p r.), DK 13 23 9 4 2 2 5 14 1 8.1 0.61 22 3
183 A gder, N 43 II 2 17 2 2 5 18 0 11.1 0.73 26 5
184 L ångekarr, S 9 17 7 5 2 3 4 21 3 7.9 0.76 27 6
185 B oxholm , S 40 59 29 26 10 4 9 30 1 23.1 1.67 59 13
180 A chnashallac, S kotland 2 31 6 3 5 1.71 60 14

" " kom postbehandle t 0 II 0 1 0 0.22 7 1
181 Perthsh ire , Skotland 2 1.27 45 10
182 A berdeenshire, S kotland 1 0.64 23 4
333 Silkeborg (baltisk o p r.), DK 25 37 6 13 6.43 228 23
341 G öteborg , N orr Buar, S 32 5.60 199 22
342 D r. Celius, SF 20 30 14 23 7.45 264 24
343 N yland, SF 15 2.63 93 17
394 V äxjö, K osta, S 14 79 10 16 10.04 356 26
395 G öteborg , B ohuskysten, S 29 9.67 343 25

*1 U lslo i, B ordrup , DK 20 9 0.84 30 7
*2 U lslo II, B ordrup , DK 49 29 31 5 1 2.31 82 16
»3 F ruerhø j, fin, DK 29 3.44 122 19
*4 F ruerhø j, grov, DK 30 3.56 126 20
*5 O dsherred , DK 17 2.02 72 15
*6 Jørgensen pltg . (finsk o p r.), DK 2 0.35 12 2
*7 B unken p ltg ., 2. gen ., DK 33 2.75 98 18

*21 Ulslo (uspec. gen.), DK 22 7 4.08 145 21
1288 H arreskov p ltg ., DK 2 1.27 45 II

L okalitetsniveau (7 provenienser) 21.7 27.9 12.0 11.0 5.7 3.0 8.4 20.4 1.6 12.4 2.82 100

R elative tal er n iveauvæ gtede ligeligt e fte r  hver lokalitet, hvor proveniensen fo re k o m m e r. E x. Växjö: ((14:5.7) + (79:3) + (10:8.4) + (16:1.6)):4 ~  10.04, 
h vilke t er ca. 356 % a f  2.82 (gns. a f  sam tlige provenienser).
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Lokaliteternes respektive niveau for dødelighed er fastlagt efter de 7 provenienser, som i 
k raft a f  repræ sentation  i alle 9 forsøg er velegnede hertil. Øvrige proveniensers relative døde
lighed er -  hvor de er repræsenterede -  derefter bestem t i forhold til lokaliteternes niveauer. 
H erved bliver provenienserne sammenlignelige lokaliteterne imellem, om end de ikke er fast
lagt med lige stor sikkerhed. G enerelt er der ikke statistisk signifikante forskelle -  provenien- 
sernes dødelighed varierer ganske simpelt for meget. O m vendt afslører resultaterne store fo r
skelle på proveniensernes tilpasning til de enkelte lokaliteter. Hvis forsøgene havde haft ægte 
behandlingsgentagelser ville m an form entlig kunne have afsløret dette i form  a f stæ rk  veksel
virkning mellem proveniens og forsøgslokalitet.

A f de 7 provenienser har Boxholm og N arew ka klaret sig dårligst med henholdsvis 23 og 
15% døde efter 4. udspring i felten. Längekärr og U lstrup (skotsk oprindelse) har sammen 
med Sæverås klaret sig bedst m ed under 10% døde. De to  sidste, Agder og U lstrup (svensk 
oprindelse) ligger in term ediæ rt med 11-12% døde. Det bem æ rkes, at Silkeborg lokaliteten -  i 
forhold til de øvrige forsøg -  har væ ret relativ hårdest ved de »rene« kysttyper (se næ rm ere i 
afsnit 7.D) så som Sæverås og Långekårr med afgange på henholdsvis 35 og 21% , hvilket er 
langt ringere end deres øvrige niveau. Imens har en udpræ get kontinentaltype som N arew ka 
her kun haft en p lanteafgang, der er ca. [A  heraf, hvor den i klitten  og på Klosterheden har pla
ceret sig ganske anderledes ringe.

Ser m an på sam tlige provenienser under ét, synes gruppen a f de yngste provenienser (*3, *4 
og dem  i 300’tallet) a t skille sig m arkant ud fra  resten. Der er næ ppe tvivl om , at disse planter 
var særligt udsatte grundet deres lidenhed på udplantningstidspunktet -  på flere lokaliteter er 
de ganske enkelt blevet udkonkurreret a f  vegetationen. De med * m æ rkede provenienser, der 
kom m er fra forskellige planteskoler, har gennem gående klaret sig ringere end planter a f  sam 
me alder fra  P lanteavlsstationen.

De skotske provenienser klarer sig fortræ ffelig t på alle tre Aedelokaliteter, men har i klitten  
ved Tværsted svære vanskeligheder -  i ét ud a f  to  tilfæ lde. De skandinaviske provenienser kla
rer sig meget forskelligt, men det er dog som om , at østligere, kontinentalpræ gede provenien
ser (jf. kap. 7.D og 8) generelt er mere sårbare end vestligere -  og derm ed mere kystprægede -  
Provenienser. To a f seriens tre  finske provenienser, som Løfting anbefalede på »kontinental
præ get jo rd«  (Løfting , 1951), udviser høj dødelighed -  kun proveniensen »Jørgensens P lan ta
ge« synes hårdfør -  m åske et resultat a f  akklim atisering og lokalitetsbegunstigelse, da den er 
kultiveret kun få  kilom eter borte  fra m oderbevoksningen.

Danske provenienser klarer sig -  trods akklim atiseringsm uligheden -  ikke stort bedre end 

eksoterne, og selv afkom  a f en dansk proveniens a f  2. generation (Ulslo II), rangerer kun om 
kring middel a f  m aterialet.

D er ses en tilsyneladende, positiv overlevelseseffekt af kom postbehandlingen i plantesko
len, men da alle kom postbehandlede planter kom m er fra en anden planteskole, kan resultatet 
ligeså vel være en effekt heraf.

En særlig opm æ rksom hed bør tilkendes det hedengangne HB9i forsøg i Kompedal p lanta
ge. U m iddelbart før forsøget blev nedlagt i 1956, havde Forsøgsvæsenet opgjort det. Parceller
ne blev ved den lejlighed bedøm t som mere eller m indre bevaringsværdige. Resultatet a f  denne



313

helhedsbedømm else af dødeligheden, der nok  mere end noget andet afslører proveniensvise 
sundhedsforskelle, var:

1. SLØJFES UBETINGET 2. K A N  SLØ JFES 3. BØR A B SO L U T  OPRETHOLDES

171 Narewka, PL 176 Ulstrup,svensk opr. *2 Ulslo II, 2.gen. DK
178 Ulstrup, skotsk opr. 181 Aberdeenshire, Sk. 172 Sæverås, N
183 Agder, N 182 Perthshire, Sk. 180 Achnash., ubeh., Sk.
185 Boxholm, S 333 Silkeborg,balt.opr. 180 Achnash., kompost, Sk.

342 Dr. Celius, SF 184 Långekårr, S
394 Växjö, S 1288 Harreskov

De næ rm ere detaljer om proveniensernes udvikling og skæ bne frem  til forsøgets endeligt 
kan næ rm ere studeres i CV for HB9i (Pedersen  1990).

En nyere, systematisk opgørelse a f  to  a f  forsøgene blev foretaget som meren 1985 efter en 
periode på 5-6 år, hvor de ikke havde væ ret tyndede. De øvrige, nulevende forsøg i serien fand
tes ikke bedømm elsesværdige, da de uheldigvis netop var selektivt tyndede -  form entlig med 
en udviskning a f  proveniensforskelle til følge. Resultaterne er gengivet i tabel 7, hvor også ta l
lene fra 1953 er m edtaget. Der er anvendt »vitalitetsindex« som et absolut mål for sundheden.

T ab e l 7. Vitalitetsindex fra som m eren 1985 baseret på optæ lling a f  levende, døende og døde 
træ er i forsøgene HB9g og HB9h. Til sam menligning er indlagt da ta  fra 1953 opgørelsen, hvor 
»døende« dog ikke er udskilt og derfor er henregnet til »levende«. Pile m arkerer ydre forhold, 
der m edfører, at index form entlig burde ligge anderledes i forhold til de konstaterede.

L okalitet HB9g
K losterheden

HB9h
Silkeborg Samlet

A rstal

Proveniens, V italitets- 
n r., betegnelse index

1985 1953 1985 1953 1985 1953

levende *• ion RangS; R ang53
levende + døende + døde

% nr.

171 N arew ka, PL
172 Sæverås, N
176 U lstrup (svensk op r.), DK 
178 U lstrup (skotsk op r.), DK
183 A gder, N
184 L ångekarr, S
185 Boxholm, S
180 A chnashallac, Skotland 
180 A chnashallac, kom post 
333 Silkeborg (baltisk op r.), DK 
342 Dr. Celius, SF 
394 Växjö, S 

*3 F ruerhøj, fin, DK 
*4 F ruerhø j, grov, DK 
*5 O dsherred, DK 

*21 Ulslo, uspc., DK

væ k 79 
98 89 
32 t  96 
43 95 
36 1 95 
82 96 
53 T 91 
26 97 
52 99 
58 94 
42 1 86 
46 1 90 
84 71 
93 70 
68 83 
34 93

47 87 
78 65 
39 T 88 
75 1 86 
67 82 
61 1 79 
74 70

6.5 5
1 6.5

6.5 1 
3 3

4.5 3.5
3.5 3 
3 5.5
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Index er udregnet som levende, sunde træ ers andel a f  det samlede antal tilstedeværende 
træ er, og er således ikke baseret på de oprindelige p lantetal. Da særlig parcelbeliggenhed (eks
ponering eller forsum pning) og evt. tidligere store planteafgange i høj grad kan sløre eller m a
nipulere reelle proveniensforskelle, særligt fordi forsøgene savner gentagelser, er der i visse, 
skønsmæssige tilfæ lde an ført pile, som illustrerer, at parcellerne kan være ensidigt fejlbehæ f- 
tede. Hvis de form odes henholdsvis belastet eller begunstiget i forhold  til de refererede resulta
ter, er tallene behæ ftet med op- eller nedadgående pile, respektivt. Rangfølgen for »de syv« 
har nu æ ndret sig, men ydre forhold synes at udgøre en del a f  årsagen (jf. pilene). Iøjnefalden
de er Sæverås’ klare frem gang i perioden, hvor sam tidigt proveniensen fra U lstrup a f svensk 
oprindelse har haft en tilsvarende klar tilbagegang. Boxholm er revanceret efter at have haft 
det noget svært i de første år. D erudover har rangfølgen for de helt unge til de mellem aldrende 
provenienser stort set ikke æ ndret sig. N arew ka har både på Silkeborg og Klosterheden ligget 

på  et lavt niveau både i 1953 og 1985.
Den proveniensvise rangfølge er stort set den sam m e for begge lokaliteter, b lot har den æ n 

dret sig gennem tiden. Dog synes indlandstyperne at klare sig relativt bedre på  Silkeborg; især 

er Agder her langt bedre end på K losterheden (foto 1) hvilket synes at bekræ fte, at denne 
im port er kontinentalpræ get og stam m er fra baglandet (se næ rm ere i afsnit 7.D  om provenien- 

sens afstam ning).
I Aal plantage (HB9b, kystlokalitet), hvor Sæverås står ved siden a f Agder (foto 9), ses fo r

skellen mellem de to med det blotte øje.

Sæverås har et betydeligt mere sundt udseende end A gder, hvor kronerne har et tyndnålet 
udseende (se CV for HB9b: provenienserne 172 og 183, tilsyn efteråret 1987). Hertil skal læ g
ges, at Sæverås på Aal er langt mere kom plet og produktiv  end Agder (tabellerne 15 og 16), 
trods det, at deres forsøgsbetingelser synes fuldkom m en ens. Forskellen er dog langt mere 
m arkant på K losterheden. P å  Silkeborg (HB9h, indlandslokalitet) er forskellene i sundhed ud- 
viskede, og Agder har her »overhalet« Sæverås produktionsm æ ssigt (jf. tabellerne 7 og 22).

A f HB9 forsøgene frem går det endvidere, at sundhedstilstanden er bedst i klitten  og værst 

på heden. Se også tabel 24 afsnit i 4 .D . A f denne tabel ses det også, a t forskelle i sundhed -  m ålt 
i form  a f antal tø rre  træ er -  ikke er sikre, når træ erne har nået en vis alder. H er kan bestands- 
stam tal være et bedre redskab til at bedøm m e sundhed efter.

C. P5 serien

E fter en periode med ca. ti dages kold, tø r østenvind i m arts 1969, blev etårige nåle farve- 
m æssigt bedøm t i to  a f  seriens tre forsøg. Da m an erfaringsm æssigt ved, at skovfyrren er sæ r
lig følsom over for en sådan frosttørke (jf. kaptitel 1), blev der i forsom m eren samme år fore
taget parcelvise opgørelser a f  de frem kom ne svidninger. Bedømmelsen skete efter en 1-5 farve
skala og efter blindskitse. Resultaterne er frem lagt i tabel 8.

I tabellen er medtaget alle opgørelser a f  døde p lanter før hugst. Tabellen viser en god over
ensstemmelse mellem proveniensernes hårdførhed  fra  forsøg til forsøg, idet rangfølgen er m e
get konstant. Ligeledes ses de væ rst svedne provenienser at være hårdest ram t a f  dødelighed.
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T a b e l 8. Resultater af sundhedsbedøm m elser og afgang i to  a f  P5 seriens tre forsøg, nemlig i 
C .E .Flensborg og M angehøje plantager. I C .E .Flensborg er planterne individuelt bedøm t ved 
opgørelserne, en a f  gentagelserne er dog udeladt ved opgørelsen i 1969 .1 M angehøje er tallene 
baseret på vurdering a f hele parceller, gennem snit a f  to (blind-) skøn. Dødelighedsprocenter er 
i opgjort i forhold til udgangsplantetal.

Sundhed m aj 1969 Døde p r .  1982/83
Forsøgslokalitet C.E.Flensborg plantage Mangehøje plantage C.E.Flensborg plantage

Proveniens
Farve

tal
Rang

nr.
D øde

%
Rang

nr.
Farve

tal
Rang

nr.
Døde

%
Rang

nr.
Døde
stk.

Døde
%

Rang
nr.

1. Sekken 1.56 7 6 8-9 2.75 8 1 2-3 33 23 6
2. M olde 1.68 8 5 7 2.50 5-7 1 2-3 35 25 8-9
3. E rfjo rd 1.35 6 3 2-5 2.50 5-7 1 4-7 27 19 3
4. Skodje 1.83 9 6 8-9 3.00 9 5 10 35 25 8-9
5. Selstadskogen 2.31 10 9 10 3.50 10 4 8-9 46 33 10
6. A rsund 1.12 3 2 1 2.50 5-7 1 4-7 28 20 4-5
7. Ølve 1.20 5 3 2-5 2.00 3 1 4-7 33 23 6
8. V alsøyfjord 1.14 4 4 6 2.25 4 4 8-9 28 20 4-5
9. M oster 1.02 1 3 2-5 1.00 1 1 19 14 2

10. Sæverås 1.04 2 3 2-5 1.25 2 1 4-7 18 13 1
G ennem snit 1.43 4.4 2.23 1.9 30 21.5

Farvetal (gennemsnit): B edøm m else a f  1-årige nåle e fter skalaen 1 = grønne, 3 = blakkede, 5 = røde.

M angehøje plantage er langt væ rre m edtaget a f  frosttørken end C .E .Flensborg plantage, 
hvor boniteten er bedre. Således træ der forskellene tydeligere frem  på M angehøje, hvor kun to 
provenienser klarer sig lige så godt som på det andet forsøg.

Det skal dog bem æ rkes, a t rangfølgen m .h .t. dødeligheder fra 1969 er behæ ftet med stor 
usikkerhed som følge a f kun få døde. Dødeligheden i C .E .Flensborg plantage i 1982/83 er re
gistreret langt senére i bevoksningens liv og bliver derfor større, hvorved forskelle træ der tyde
ligere frem. Denne dødelighed ses da også at være i god overensstemmelse med svidningerne 
samme sted i 1969, idet rangfølgen er om trent den samme.

A lle  provenienser har som næ vnt under in troduktionen til P5 serien klaret sig godt i forsøge
nes levetid. Alligevel er der forskelle:

Provenienserne M olde, Skodje og Selstadskogen har haft de største sundhedsproblem er. 
Specielt Selstadskogen, der er seriens mest udpræ gede indlandstype, har klaret sig ringere end 
de øvrige.

M oster og Sæverås, der begge tilhører den sydlige del a f  afprøvningsom rådet (se figur 13 i
afsnit 7.E), har klaret sig bedst og synes a t væ re helt i særklasse.

D ette er fu ldstæ ndig t i overensstem m else med Løftings forventninger til netop disse prove
nienser, hvilket frem går a f  korrespondance fra 1958 m ed P lanteavlsstationen. Det kan  an 
føres, a t frøet fra  disse to provenienser var det eneste, som var nyhøstet og fra  helt andre 
høstå r end det øvrige, hvilket kan  have h aft indflydelse (se m ere om høstårets indflydelse i 
næ ste afsnit D , nedenfor, og i 7 .F : FP.227). D ette understø ttes m åske  af, at Skodje prove- 
niensen jo  har klaret sig meget ringe trods det, a t den ifølge davæ rende professor R obak, 
N orge, også skulle væ re  en »ren« kysttype.

For de øvrige provenienser tegner der sig et lidt mere broget billede, men sundhedstilstanden 
m å generelt betegnes som god og tilfredsstillende, måske m ed undtagelse a f  proveniensen Sel
stadskogen.

D et forstlige Forsøgsvæsen. XLII. H. 5. 12. septem ber 1990. 4
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D . PL  serien

I forbindelse med den første -  og indtil nu eneste -  evaluering a f  denne serie i foråret 1988, 
blev også planteafgangen registreret. H idtil var forsøgene efterbedret frem til foråret 1983, 
men tallene herfor kendes ikke fuldstæ ndigt. Det er således kun muligt at opgøre den tilkom ne 
afgang i den seneste 5 års periode forud for registreringen ved alderen 9 år (proveniens nr. 12 
dog 10 år) fra frø. R esultaterne er vist sum m arisk i figur 5, hvor der gives mulighed for at sam 
menligne provenienserne in ternt og eksternt i forsøgene.

Ved først at se på niveauerne for de tre lokaliteter, er det påfaldende, at A sserbo og V .T ho
rup har samme, høje dødelighed. I Bunken, hvor m an um iddelbart skulle tro , at forholdene 
var mere jæ vnføre med A sserbo, der også er en K attegatslokalitet, er overlevelsen langt den 
bedste og ca. tre  gange bedre end for de to  førstnæ vnte lokaliteter. A t dødeligheden er høj i 
V .T horup , kan næ ppe undre (jfr. afsnit 2.F). Overlevelsen bliver bedst belyst i forsøgene med 
de største afgangsprocenter -  her findes de største F-værdier da også, jfr . tabel 9.

V ariansanalyser b ø r ikke anvendes ukritisk ved analyse a f  kvalitative d a ta  som f. eks. dø 
delighed, hvor betingelser om  residualernes norm alitet om kring m odellens predikterede 
væ rd ier kan  væ re vanskelig a t opfylde. I dette tilfæ lde ses der med procent døde a f  antal 
udplantede im idlertid en nogenlunde »pæ n« norm alfordeling  a f  observerede væ rdier om 
kring de forventede, hvilket legitim erer en sådan analyse.

T a b e l 9. A fgangsprocenter (antal døde i procent a f  udgangsplantetal) i PL  serien, registreret
7 år efter udplantningen i foråret 1988 ved alderen 9 år fra frø . Relative tal er udregnet efter 
forsøgsvise gennem snit a f  de II  gennemgående provenienser, der for hvert forsøg sæ ttes til 
100. Provenienserne indgår med 5 gentagelser på alle 3 lokaliteter.

Lokalitet (plantage) V. Thorup Bunken Asserbo

D atatype Døde, % Relativt Døde, %  Relativt Døde, % Relativt

Proveniens (høstår, 19—)
1 FP.227 (73/74) 36.7 121 5.6 47 38.3 131
2 FP.227 (67/68) 27.0 89 16.1 138 14.4 49
3 FP.227 (69/70) 29.0 95 17.2 147 25.6 87
4 FP.227 (71/72) 36.3 119 9.4 81 37.2 127
5 FP.227 (75/76) 39.7 130 17.2 147 29.4 101
6 FP.227 (77/78) 23.3 77 11.1 95 26.1 89
7 FP.233 (69/70) 27.7 91 8.3 71 21.7 74
8 FP.234 (73/74) 27.0 89 10.6 90 32.8 112
9 FP.234 (77/78) 25.0 82 10.6 90 17.8 61

10 Letland Z. Banska, SU 32.3 106 8.9 76 30.6 104
11 O scarsham n, S 30.7 101 13.9 119 48.3 165
12 Sæverås, N 6.7 22

Gennemsnit (1-11) 30.4 11.7 29.3

F-værdier
Blokke 12.29*** 3.52** 6.90***
Provenienser 4.30*** 0.75NS I.44N S

Lokalitet 35.74***
Blok (Lokalitet) 7.24***
Lokalitet x Provenienser 1.19NS
Provenienser 2.94*

Signifikansniveau:NS = nonsignifikant * = 95%  ** = 99%  *** = 99.9%



F ig u r  5. A fgangsprocenter (m ortalitet) i P L  serien, registreret 7 år efter udplantning. V isua
lisering a f  tabel 9.
M ortality rates in percentages in the PL-series, 7 years a fter planting. See table 9.
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D ødelighedsprocenterne, der i hvert forsøg er gennem snit a f 5 gentagelser, viser ved trad i
tionelle, to-sidige variansanalyser signifikante udslag for blokke i alle 3 forsøg. Derim od er der 
kun i forsøget i V .Thorup fundet sikre udslag for provenienser. Dette skyldes i høj grad prove- 
niens nr. 12, der desværre ikke indgår i de øvrige forsøg. Til supplering a f  tabellen kan oplyses, 
at forskellen i procent mellem to  givne provenienser skal væ re mindst 12% i V .Thorup, 13% i 
Bunken eller 23% i A sserbo for der at væ re signifikant afvigende ( ~  LSD0 95).

Regnes alle tre forsøg under ét i en sam let, tresidig variansanalyse, dvs. som et hovedforsøg 
med med 3 storblokke (forsøg) å 5 underblokke med hver II  (eller 12) behandlinger, slår p ro 
veniensen alligevel igennem som en generel, forklarende fak tor. Det skyldes ikke m indst p ro 
veniensen Sæ verås’ deltagelse (i kun ét a f  forsøgene). D en kom  som den eneste fra  en anden 
planteskole (se næ rm ere herom  i 7.F: Sæverås).

M etoden fo rudsæ tter, at der ikke er vekselvirkning mellem proveniens og forsøgslokalitet, 
hvad der da heller ikke her kan afsløres. Det vil med andre ord  sige, at det ikke kan afvises, at 
det er de samme provenienser, der er mest døende (eller overlevende !) på alle lokaliteterne, 
hvad der um iddelbart kan undre, når m an ser på enkelte proveniensers tilsyneladende stæ rkt 
svingende niveau fra lokalitet til lokalitet. Proveniensernes overlevelse kan altså, i m odsæ t
ning til hvad der senere skal ses for højderne (afsnit 4 .F ), vurderes på de samlede forsøgsgen- 
nemsnit. Provenienserne nr. 5 og 11 hører da til de mest sensible, mens nr. 6 ,7 , 9 og i særdeles
hed nr. 12 er klart mere m odstandsdygtige. Alle disse provenienser viser samme tendens på alle 
lokaliteter (hvor de ellers er med).

Det har overrasket, a t provenienserne nr. 1-6, der stam m er fra én og samme frøplantage, i 
hvert forsøg indeholder om trent hele dets spektrum  (range) fra de mest stabile til de mest føl
somme provenienser -  alt afhæ ngigt af, hvilket år høsten har fundet sted.

FP.234, hvis frø træ er er udvalgt fra jyske klitplantager, synes mere uafhæ ngig a f høstår og 
har, ihvertfald i de jyske forsøg, klaret sig godt og konstant.

Ved at sammenligne høstårene 73/74 og 77/78, som begge er repræ senteret med FP.227 og 
FP.234, kunne det for V .T horup og Asserbo se ud som om , at m an tilsyneladende står sig 
bedst med planter tilvirket a f  friskt frem for a f  æ ldre frø . M en på Bunken vises ikke samme 
tendens og teorien m å forlades -  ihvertfald kan den ikke her bekræ ftes. For FP.227, der jo  ind
går med hele seks forskellige høstår, synes der ikke at væ re nogen liniæ r korrelation mellem 
høstår og overlevelse, m en dog en klar sam m enhæng således, at overlevelsen er s tæ rk t afhæ n
gig af, hvilket år frøet er høstet. H vordan  denne sam m enhæ ng opstår er im idlertid uvis. Det 

har ikke væ ret m uligt at opstille en model herfor på grundlag a f det foreliggende m ateriale, da 
flere faktorer (f. eks. høstm åde og -intensitet sam t bestøvningsveje er ukontrollable eller uop
lyst). Derim od er det m uligt at frem sæ tte hypoteser herom , se næ rm ere i afsnit 7.F.
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PR O D UK TION SRESU LTA TER I H OV ED FO RSØ G EN E

Almindelige skovdyrkningsm æssige erfaringer peger m od det fornuftige i at lave en -  mere 
eller m indre grov -  opdeling a f landet under hensyn til forskelle i væ kst- og dyrkningsbetingel
ser.

Som det i løbet a f  dette kapitel vil frem gå i afsnit D, kan forsøgslokaliteterne med fordel 
henføres til en a f  tre  større hovedregioner, som  her ko rtfa tte t er betegnet ved klit, hede, eller 
sand. Inddelingen er foretaget efter jordbundsm æ ssige-, klimatiske- og geografiske overvejel
ser under hensyn til proveniensernes indbyrdes meget forskellige udvikling i regionerne.

G rundet det trods alt beskedne an tal forsøg, er det ikke m uligt at fastlægge regionsgræ nser
ne præ cist, hvad der da heller ikke er afhandlingens form ål. Derim od kan de væ re et redskab 
til at forklare proveniensresultater og et udgangspunkt i forbindelse med proveniensvalg. K lit 
defineres her som hele det vestjyske klitom råde 10-20 km ind i landet, hvor jo rdbunden  er p ræ 
get a f  luftbårne sandaflejringer. V inden, og med den saltet, har stor indflydelse på  væ kstfor
holdene. Frostproblem erne er m indre. H eden  fo rtsæ tter, hvor klitten  ophører, m od øst, indtil 
stilstandslinien fra sidste istid er nået. Flyvesandet er her afløst a f  m oræ nesand på bakkeøerne 
eller sm eltevandssand på hedesletten. Både frost- og v indforhold er særdeles barske. U denfor 
disse to  regioner findes den tredie og sidste, sand. Betegnelsen synes misvisende, da  det drejer 
sig om Jyllands gamle skovegne og øerne. Skovfyrren er i disse om råder im idlertid oftest hen
vist til de mere tarvelige jorder a f  sandet beskaffenhed: Indlandssande (flyvesand, eks. H årup 
Sande ved Silkeborg), m oræ nesand (diluvialsand, eksempel W edellsborg Banker og D jurs
land) eller klitter (flyvesand, for eksempel ved Tisvilde, Læsø og D ueodde). P å  disse sande  er 
nedbøren mindre end i de første to  regioner, m en væ kstforholdene er for skovfyr gennem gåen
de bedre. Klimaet er -  i m odsæ tning til klitten  -  typisk præ get a f  K attegat. Alligevel ligner 
vækstbetingelserne i de to regioner dog hinanden mere end for den tredie region, hede. Denne 
kan i øvrigt opdeles i to , mere eller m indre udsatte, dele. Alle regionerne er skitseret under 
»Proveniensanbefalinger«, se figur 14 i kapitel 9.

Med hensyn til beregningsm etoderne, som  danner grundlag for de følgende resultater, kan 
det specielt om vedmasserne frem hæ ves, at de er udregnet diam eterklassevist med indgang for 
d og h og med benyttelse a f  hollandske vedm assefunktioner for Pinus nigra (Faber og D ik  
1968), som har vist god overensstemmelse m ed Näslunds funktioner fra  1947, der gælder skov
fyr i Sydsverige.

A . B5 og B25 ved Silkeborg

Begge forsøgene, der ligger på landets indre sande  (se ovenfor), blev efter mange års pause, 
hvor flere hugster forekom  (men ikke opgjort), m ålt i fo råret 1981. H er blev der m ålt 30 tilfæ l

digt udtagne, m åleværdige træ er pr. parcel. Proceduren blev gentaget fem år senere i B25, 
mens B5 i mellem tiden forliste.

På udtagne træ er måltes b l.a . sam m enhørende diam etre og højder. Resultaterne er gengivet 
i tabellerne 10 og I I .

4
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T a b e l 10. Forsøg B5, Silkeborg distrikt. H øjde og diam eter fo råret 1981 ved alderen 69 år 
fra  frø . M ålt 30 træ er pr. parcel. Parceller benæ vnt med rom ertal er et år æ ldre end øvrige p a r
celler.

M ålefaktor H D

Proveniens Parcel dm mm

Baltisk 1 232 314
Baltisk 2 238 308
Baltisk 3 238 313
Baltisk 4 230 318

G ennem snit 235 313

Skotsk II 194 302
Skotsk IV 184 264
Skotsk VI 182 262
Skotsk 7 172 275
Skotsk 8 176 268

G ennem snit 182 274

I tabel 10 ses, a t den baltiske fyrs (se næ rm ere i afsn it 7.A) overlegenhed over for skotterne 
er indiskutabel. Dog er parcellerne næ ppe tilfæ ldigt fordelt, hvilket tydeligt frem går af fo r
søgsskitsen (H elm s  1928c: fig.4). Med en højdeforskel på mere end 5 meter og en diam eterge
vinst på 4 cm, m anifesterer balterne sig i alle tilfæ lde kraftig t. H ertil skal lægges, at de skotske 
fyr i tre af parcellerne var et å r æ ldre. Den skotske fyr blev endda kåret til forstlige form ål, 
hvilket yderligere sæ tter de baltiske fyrs overlegenhed i relief. Forsøgets udsagnskraft bestyr
kes a f  en forholdsvis lille spredning mellem gentagelserne og sam m e rangforhold  mellem p ro 
venienserne ved vilkårlige sam menligninger a f  parcellerne.

T a b e l 11. Forsøg B25, Silkeborg d istrik t. H øjder og diam etre m ålt hvs. i forårene 1981 og 
1986 ved aldrene 67 og 72 år fra frø. M ålt 30 træ er pr. parcel. Skotske skovfyr er ét år æ ldre 
end de øvrige fyr.

Å rstal 1981 1986

M ålefaktor H 5 h e Hdom
Proveniens Parcel dm mm dm mm dm

Vestnorsk a 194 268 189 260 197
Vestnorsk b 183 242 186 251 201
Vestnorsk c 187 246 190 247 201

G ennem snit 188 252 188 253 200

Skotsk d 185 249 193 247 202
Skotsk e 191 278 196 277 202

G ennem snit 188 264 195 262 202

Lettisk 5b 215 307 223

Ø strigsk fyr, Böhm en lc 207 321 221
Ø strigsk fyr, DK 2b 201 321 208
P . mugo x P . silvestris 154 207 160
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I naboforsøget B25, tabel I I ,  ses sam m e tendens i forholdet mellem skotsk og lettisk fyr 
trods skotternes højere alder.

Letternes overlegenhed m ht. højde er her dog betydeligt mere m oderat, men utvivlsomt 
konsistent. Derim od er diam eterforskellen om trent lige så m arkant som i B5. Desværre er de 

lettiske fyr ikke m ålt i 1981, og i 1986 var der kun ca. 35 træ er tilbage i parcellen, der kun er 
knap 400 m 2 stor. Proveniensen er uden gentagelser i forsøget.

Den norske fyr klarer sig -  m åske noget overraskende -  om trent ligeså godt som den skot
ske. Navnlig på overhøjden kan de norske træ er konkurrere med skotterne.

De to provenienser a f  østrigsk fyr har klaret sig godt. De er dog tydeligvis hårdere hugget 
end forsøgets øvrige parceller, hvad der utvivlsom t har forceret diam eteren. I den bøhm iske 
parcel er 20 træ er tilbage, i den danske parcel 18. A rtskrydsningen falder fæ notypisk mest ud 
som bjergfyr, hvad der ikke kan overraske, jf r . afsnit 7.A .

B. C . A . Jørgensens klitserie

Seriens to  endnu eksisterende forsøg, ligger begge i typiske k lit om råder, blev evalueret i fo r
året 1989 (jfr. afsnit 2.B .b). Mens det var den første, egentlige måling a f Ø sterild forsøget i de 
næ sten tres år, forsøgene havde varet, var det fjerde gang, at B ordrup forsøget måltes -  dog 
var det 41 år siden, det sidst var blevet m ålt.

I Østerild blev alle træ er -  herunder også eventuelle rand træ er kluppet, og der udtoges 25 

prøvetræ er i hver parcel til fastlæggelse a f  d iam eter/hø jde  forhold.
I B ordrup parcellerne blev der m ålt tilsvarende. Her var stam tallet næ sten  dobbelt så højt 

som i Østerild. Der kluppedes da kun et an tal ræ kker i de centrale dele a f  parcellerne, idet d ia
meterfordelingen anses for tilstræ kkelig fastlagt m ed 50-100 træ er. R andtræ er blev udskilt. I 
parcellerne med provenienserne 110 og 111 m åtte delparcellerne yderligere reduceres, da 
væ kstforholdene på kytterne i disse parceller er langt ringere end for forsøget iøvrigt.

Indblanding (bjergfyr, fransk fyr og contorta) og tørre træ er måltes tillige, og parcellerne 
blev indgående beskrevet.

Et udvalg a f  træ m ålingsresultaterne findes i tabel 12, hvor begge forsøgsflader er sam m en
stillet. Det frem går, at resultaterne tilsyneladende er faldet temmelig forskelligt ud på de to  lo
kaliteter. Det ses at væ re næ rm ere undtagelsen end reglen, at de i B ordrup hø jt rangerede p ro 
venienser tillige er det i Østerild.

M en, som det senere skal ses, er hø jden  næ ppe det »rigtige« redskab til at vurdere væ kst

kraft i æ ldre forsøg a f denne type.
Ved at betragte serien som et forsøg m ed to  blokke (forsøgsflader) med 13-14 behandlinger 

(provenienser) bliver det muligt at variansanalysere forsøgene. Dette synes rimeligt, da lokali

teterne ganske vist ligger indbyrdes langt væ k, m en dog ligner hinanden meget (jfr. afsnit 2.B). 
Hertil kom m er, at forsøgene har en om trent ens restvariation for samtlige træ m ålingsdata, 
hvilket legitimerer en sådan analyse.

D a der ikke er gentagelser indenfor hvert forsøg, er m an im idlertid også nød t til a t gøre den 
næ ppe helt korrekte antagelse, a t der ingen vekselvirkning er mellem forsøgslokalitet og 
proveniens, ligesom m an i traditionelle b lokforsøg altid  m å fo rudsæ tte , a t der ikke er vek
selvirkning mellem blok og behandling, d a  der i m odsa t fald ikke bliver nogen restvariation 
tilbage at teste im od -  vekselvirkningen vil i givet fald  forklare a lt det, som behandlingerne 
ikke m åtte  væ re i stand til.



T a b e l 12. T ræ m ålingsresultater fra  C .A. Jørgensens klitserie m ålt i fo råret 1989 ved alderen 58-61 år fra  frø . P lan tet i årene 1931-33. K orri
gerede data  svarer til d a ta  for de 343 (i Ø sterild) eller 704 (på B ordrup) største træ er per parcel, som er det skønsvist m indste antal acceptable 
træ er per parcel. R ang er dannet efter V og H dom uden hensyn til aldersforskelle b landt provenienserne.

L okalitet, plantage Østerild Bordrup Samlet

D atatype N Hkorr vkorr V H**dom Rang N Hkorr Vkorr V Hdom Rang Rang

Proveniens, alder s tk /h a dm d m J m V ha dm nr. s tk /h a dm dm 3 m V ha dm nr. nr.

101 U pper Sea Side, Skotland, 61 år 689 183 498 243 193 1-3 918 152 306 242 163 8-9 4

102 Söderm anland, Sverige, 61 år 453 174 568 213 182 5-7 769 148 288 207 164 10 9-10

103 Nedenes am t, Norge, 61 år 708 181 637 330 187 1-3 1043 145 303 249 156 II 6

104 Karelska Nässet, F inland, 61 år 329 (158) (325) 107 170 I I 745 141 188 134 156 13 14

105 Bergens skæ rgård , N orge, 60 år 664 152 401 197 161 13 834 149 329 251 157 8-9 9-10

106 W edellsborg (skotsk opr.), 61 år 528 161 490 201 164 10 756 169 423 305 175 1 5

107 Ulslo I, Bordrup, 60 år 612 160 439 210 165 8-9 704 157 360 253 169 4-5 7-8

108 Skram sø, 60 år 212 (144) (346) 73 155 14 575 (155) (378) 217 170 7 13

109 Ulslo II, Bordrup, 60 år 343 157 406 139 164 12 826 159 333 249 173 3 II

110 Spey Side, Skotland, 59/60  år 415 179 547 200 192 5-7 781 159 374 268 170 2 3

111 Østerild afd . 6, 59/60 år 700 161 424 228 164 8-9 949 144 274 220 156 12 12

112 W edellsborg (tysk op r.), 59 år 400 183 634 227 194 1-3 832 155 394 298 162 5 1

113 Tværsted afd . I I ,  59 år 865 169 467 265 176 4 1069 153 354 311 159 4-5 2

114 Schrool (skotsk opr.), H olland, 58 år 436 168 546 203 183 5-7 7-8

R esulta ter f o r  p roven iensforskelle  f r a  variansanatyse -  begge fo rsø g  regnet under ét:
S ignifikansniveau (NS = n onsign ifikan t ° = 90%  * = 95%  *** = 99.9% ): N :  *** H korr: NS D kurr: * vkorr: NS H,,,„„:NS D d„„: * vdo,„: ° V: * 
L S D  0.95 (M indstesign . fo rske l): N : 174 s tk /h a  H korr: 22 d m  D korr: 28 m m  vkorr: 140 d m 3 H dom: 25 dm  D dm„: 33 m m  vd,„„: 203 d m 1 V: 91 m ’/h a
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Signifikanser for generelle proveniensforskelle og LSD-intervaller (mindste signifikante
forskelle) er anført som fodnote til tabel 12. Mens højder og (korrigerede) trævolumener ikke
giver udslag, fås der -  noget overraskende -  udslag for diametre (også for dominerende træer)
og på fladevolumen. Det sidste forårsages primært af de højsignifikante stamtalsforskelle, der
atter skyldes afgørende forskelle i proveniensernes stabilitet. Proveniensens produktionsevne
er således underlagt dens overlevelsesevne. Men her trækker et forhold dog i modsatte retning,
idet -  alt andet lige -  stamtalsfattigere parceller vil indeholde større og mere produktive træer.
Herved risikerer man at overvurdere hullede parceller for visse træmålingsdata -  ikke mindst
dem for middeltræet.

For skovfyr findes der (som det eneste hjemlige) et hugstforsøg på sand, prøveflade SG ved 
Silkeborg. H er er det påvist, at mens den (ægte) højdevæ kst er ret konstan t ved forskellige 
hugstgrader (eller stam tal per ha), er overhøjden aftagende  med stigende hugststyrke -  på 
trods af, at diam eteren på disse dom inerende træ er er stigende med hugststyrken (Forsøgs
væsenets p roduktionsafdeling  1990, m eddelelse, non cit.).

F or rødgran  fo rho lder det sig im idlertid  anderledes -  i hvert fald ved svage boniteter på 
heden: her forøges  den  æ gte hø jdevæ kst og overhøjden med stigende hugststyrke eller a f ta 
gende stam tal. Iagttagelsen er g jo rt i rødgran  hugstforsøg IS i G ludsted plantage (Bryndum  
1969: tabel 9). Forklaringen kan væ re, a t træ erne  »kvitterer« for den bedre plads og lem pe
ligere konkurrencesituation  i form  a f  forøget tilvæ kst -  også på de dom inerende træ er. Det 
kan så undre, hvorfo r skovfyrren på  Silkeborg, m indre end 20 km derfra , viser den m od
satte tendens for overhøjden. F orklaringen ligger næ ppe i træ arten , men næ rm ere i re
gionsforskelle på hede og sand. H ertil kom m er, a t boniteten  i prøveflade SG er langt højere 
end i IS: B evoksningshøjden i SG var ca. 17 m ved alderen 46 år (fo råret 1988), mens den i 
IS var m indre ved næ sten  den dobbelte alder (i år 1963, jf . Bryndum, op. cit.). Ydermere 
ligger grundvandet form entlig  ret hø jt i Silkeborg forsøget, der kun ligger 30 m o .h . på 
sam m e, flade sm eltevandsslette ud til Silkeborg L angsø, hvor også B5 og B25 proveniens- 
forsøgene står (jf. a fsn it 2 .A ). IS ligger 79 m o .h . på et meget tø rt hedeareal (Bryndum  
1969).

Disse forhold  synes a t understø tte , at på tø rre , m agre jo rd er, hvor vand synes at være 
den stø rste  m inim um sfaktor for træ v æ k st, bliver stam talsintensiteten særlig kritisk: tørre 
om råder kan ganske enkelt kun bæ re  et fæ rre  an tal træ er -  et fo rho ld  m an på globalt plan 
ser m eget ud talt i aride og sem iaride om råder. H ugststyrken bør derfor væ re kraftigere på 
bon iteter med en svæ kket »bæ reevne«.

På trods af manglende fuldstændig kontrol med hugstindgreb anses de signifikante diame
terforskelle for at være reelle proveniensforskelle. Ifølge ovenstående er store diametre dog 
ikke nødvendigvis kun udtryk for høj vækstenergi, men kan være fremkaldt af en svigtende 
etableringsevne hos proveniensen.

Forsøgene har kun væ ret hugget efter seriøse, omhyggelige udvisninger foretaget egenhæ n
digt a f  davæ rende k litd irek tør T h aaru p , der utvivlsom t har tilstræ bt en forsøgsm æssig fo r
svarlig hugst. Første hugst var fjernelse a f  hveranden ræ kke, mens der senere har været 
hugget selektivt. H verken hugstm åde eller hugststyrke kendes i detaljer.

Stamtallene svinger en del, men alle parceller på nær dem indeholdende den finske og 
Skramsø provenienserne, må betegnes som acceptabelt bevoksede. Det kan umiddelbart un
dre, at en dansk proveniens viser så store svaghedstegn, men forklaringen ligger formentlig i 
dens oprindelse (se afsnit 7.B).

De skotske provenienser har gennemgående klaret sig godt -  ikke mindst taget i betragtning 
af, at de er førstegangsafprøvninger i Danmark.

Wedellsborg proveniensen af skotsk oprindelse har klaret sig bedst på Bordrup, men dårligt 
i Østerild, hvor til gengæld den anden Wedellsborg (af tysk oprindelse) har udvist meget stor
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vækstkraft. De to provenienser synes at veksle med lokaliteten, hvilket materialets begrænset-
hed desværre ikke giver mulighed for at fastlå eller afvise.

M en da der i øvrigt synes a t væ re konsistens i proveniensernes opførsel i seriens forsøg, er 
det nærliggende at lede efter anden forklaring:

Hvis m an sam m enholder lokalitetsbeskrivelserne i afsn it 2 .B .b med hugstforsøgene SG 
og IS, ovenfor, ses det, a t m ens forholdene i Ø sterild forsøget m inder om dem ved SG i Sil
keborg, er der også paralleller mellem de tø rre  arealer, G ludsted og B ordrup. Men selv om 
m an lader konklusionerne fra  de to hugstforsøg gæ lde respektivt for B ordrup og Ø sterild, 
fås der ikke m ere sam stem m ige udfald  for de to provenienser. P roveniensen a f  skotsk 
oprindelse har det laveste stam tal på B ordrup , mens den anden  har det i Ø sterild -  i begge 
tilfæ lde på den lokalitet, hvor deres overhøjde er bedst. Tager m an hensyn til »hugstfo r
skellene«, vil resu ltaterne skulle m odificeres i retning af, a t overhøjden på  den skotske W e
dellsborg er overvurderet begge steder, m ens overhøjden på  den a f  tysk oprindelse er u n 
dervurderet begge steder. Proveniensernes respektive resultater bliver altså  ikke m ere h o 
mogene.

Ovenstående tyder på, a t forskelle i højderesultaterne på  de to  M /lokaliteter næ ppe alene 
kan henføres til hugststyrke- (læs: stam tals-) forskelle, og der synes a t væ re en vis veksel
virkning. Men forskelle i proveniensudslag kan også skyldes tilfæ ldigheder eller uafsløre- 
de, indre bonitetsforskelle i forsøgene.

Hverken den svenske proveniens eller den norske skærgårdsproveniens har udvist noget 
særligt vækstpotentiale.

Derimod har den anden norske, fra Nedenes, været bemærkelsesværdigt god i Østerild, 
mens den i Bordrup sakker agterud -  formentlig p.g.a. parcellens noget uheldige placering på 
en mager sandkyt (jfr. afsnit 2.B.c).

Da højderne ikke er særlig godt korrelerede med diametrene, er det nærliggende at koncen
trere sig mere om totalvolumen. De »rå«, parcelvise, totale stammemasser er anført i tabel 12, 
mens figur 6 viser de stamtalskorrigerede totalvolumener, Vkorr. Korrektionen er foretaget så
ledes, at småtræer er sorteret fra i de parceller, der indeholder flere træer end for (i Østerild:) 
proveniens nr. 106 eller (på Bordrup:) nr. 107. Disse parceller indeholder nemlig det skønsvis 
mindst acceptable antal træer per ha. Herved opnås der en, omend kunstig, korrektion for 
eventuelle (utilsigtede) forskelle i hugststyrke samtidig med at man sammenligner et ens antal 
individer. Metoden »dukker« vedmassen i parceller med særligt mange træer (f.eks. prove
niens nr. 103 i Østerild) og blandt disse især provenienser med ringe udskillelsesevne. Omvendt 
berøres provenienser med stor udskillelsesevne næsten ikke, idet der ikke bliver udsorteret vo
luminøse træer af betydning. A f variansanalysen (se ovenfor) kan det konstateres, at de par
celvise totalvolumener i figur 6 er signifikant forskellige (for provenienser) på 90% niveau. 
Mindste signifikante forskel på proveniensgennemsnit er 69 mVha (ej ref.). Figuren bliver 
yderligere illustrativ derved, at parcelrækkefølgen er omtrent ens på de to arealer, hvilket bety
der, at provenienserne har de samme naboer in vivo, som figuren viser. Således ligger f.eks. 
parcellen med proveniens nr. 104 på begge arealer imellem nr. 103 og 105. Herved bliver nabo
sammenligninger særligt troværdige.

Det ses, at provenienserne bølger op og ned i nogenlunde samme takt i de to forsøg -  dog er 
udslagene og de absolutte værdier noget forskellige.

M ed hensyn til proveniensernes aldersforskel (jfr. tabel 3) vil det naturligste væ re at lade a l
deren indgå som en kovariabel i m odellen. A lle forudsæ tn inger herfor er tilstede, idet fo r
skellene har væ ret kendt siden forsøgets sta rt, og m an m å antage, a t en eventuel effekt her
a f  vil være lin iæ r, således a t det vil afspejle sig i »parallelforskudte«  resultater under hen 
syn til aldersforskellens størrelse. F orm ålet er naturligvis a t gøre sam m enligningerne mere



F igu r 6. Stammemasse, m Vha, i C .A .Jørgensens klitserie. Status forår 1989. Forrest Øste
rild-, bagest Bordrup plantage. Tallene er stamtalskorrigerede, således at småtræer fraregnes i 
særligt stamtalsrige parceller. Naborækkefølgen er den samme for begge forsøg. Proveniensli- 
ste: Se tabel 2.
Total stem volume in two o ld  D une experiments. Status spring 1990. Forground Østerild, behind Bordrup  
plantation. Volume is corrected to m eet differences in thinning strength. Each trial is without replications. 
Order o f  neighbours is similar f o r  both. L ist o f  provenances: See table 2.
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nøjagtige og reducere en variabilite t, som  m an på fo rhånd  m å regne m ed eksisterer. A lders
forskelle i p roduktionsforsøg  er et typisk eksempel på en sådan »baggrundsvariabel« , som 
altså  bruges til a t opfange virkninger, som m an ikke i sig selv p rim æ rt er interesseret i 
(bias). Hvis m an var det, havde det væ ret nødvendigt a t oprette  alder som  en variabel på  ni
veau med blok eller behandling , hviket »koster« langt flere frihedsgrader (DF). I øvrigt vil
le det slet ikke i disse forsøg væ re m uligt, da der herved ville blive fo r få observationer.

Kørsler a f  variansanalyser, hvor alderen indgår som kovariabel, idet forsøgslokalitet (=  
blok) og proveniens stadig er klassevariable, giver det interessante resu lta t, at m an ikke her
ved forbedrer hverken m odellen eller proveniensudslagene. M odellens F- og R2-væ rdier 
bliver ringere trods det, a t m odellen udvides. Ligeledes svækkes signifikanserne fo r prove- 
niensudslag. Det betyder m ed andre o rd , a t alderen i dette tilfæ lde er dårlig til a t forklare 
variationen, og a t m an nok er bedst tjen t med ikke a t lade den indgå. Sagen er nok , a t små 
aldersforskelle og effekter hera f efter en periode på 60 år er »overstået«, jf r . figur 7 og 8 .

Ser man på det historiske højdeudviklingsforløb i figur 7, fås der for Bordrup forsøget fire 
statusser over en 49-årig periode. I de tre mellemliggende perioder ses det fra første til anden 
periode, at rangskiftene er blevet færre og mere moderate. Denne tendens til mere »ro« over 
feltet ville formentlig fortsætte, men dette fremgår ikke af figuren, da sidste periode er meget 
længere end de første to. Højderne i 1989 kan også være misvisende for proveniensernes 
vækstmæssige formåen, hvorimod de anses for mere sikre redskaber i forsøgets yngre alder.

Hvis der i stedet for højder i 1989 var benyttet f.eks. middelvolumen for det enkelte 
træ , vkorr, der isoleret set må anses for bedre, ville der i sidste periode kun være sket 8 rangskift 
mod nu II. Range for vkorr i 1989 er 235 dm3, hvilket er 71% af forsøgsgennemsnittet, hvor
imod det for Hkorr kun er 18%. Alene af den grund beskriver volumen på det enkelte træ  prove
nienserne bedre -  eller i det mindste mere sikkert -  end højderne, der ligger for tæ t på hinanden
-  vel nok mest p.g.a. bevoksningens tendens til egalisering af højderne tværs hen over parcel
lerne.

Hertil kommer, at kronerne på de største træer i forsøget tenderer imod akseopløsning som 
følge af den større vindeksponering. Dette bevirker, at mindre træer, som ikke får slidt kroner
ne af vinden i samme grad, efterhånden bliver relativt høje. Fænomenet kan iagttages indenfor 
den enkelte proveniens, hvor diam eter/højde regressionerne viser meget stor spredning på høj
derne svarende til de største diametre (ej refereret).

På figuren ses det, at Wedellsborg (skotsk opr.) har været toneangivende under hele forlø
bet. Men i øvrigt har de 7 højeste provenienser ved målingerne fra 1939 vist sig gennemgående 
at være de bedste også 50 år senere -  dog med hyppige indbyrdes rangskift.

Den anden Wedellsborg proveniens ville indtage andenpladsen ved de sidste to målinger, 
hvis man i stedet for højde havde valgt middeltrævolumen ved den seneste opgørelse (jfr. 
tabel 12). Upper Sea Side er tilsyneladende ude for en lang rutsjetur nedefter. Det bør nævnes, 
at parcellen er placeret længst mod vest og nok er mere eksponeret end de øvrige.

Af den »tungere halvdel« af materialet er Tværsteds fremmarch i 3. periode særlig iøjnefal
dende. Ved alternativ anvendelse a f middeltrævolumen i stedet for højder ved 1989 resultater
ne, er fremgangen yderligere markant. Det karelske Næs, Østerild, Bergens Skærgård og So- 
dermanland udgør bagtroppen, hvortil Nedens også hører. Sidstnævnte er dog, som nævnt, 
placeret på et særligt »svært« areal.

Skramsø klarer sig, ifølge figur 7, glimrende og er i fremgang efter en middelmådig start. 
Fremgangen modereres, hvis man i 1989 i stedet for at gøre status med figur 6 eller 7 ser på to-



F igur 7. Højdeudviklingsforløbet over en knap 50-årig periode i C. A. Jørgensens forsøg i Bordrup plantage. Provenienserne er anført i fal
dende rangorden efter første måling. Fra de 3 første målinger er anvendt »herskende højder«, som er gennemsnit af de 10% højeste træer i 
parcellerne. Den sidste måling udtrykker stamtalskorrigerede grundflademiddelhøjder.
Dom inant heights over a period  o f  50 years in the o ld Dune experiment in Bordrup. The provenances are listed in order o f  descending rank fro m  the earliest 
evaluation.
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talvolumen (tabel 12). Forklaringen på denne niveauforskel er ganske simpelt den, at der i par
cellen er et stort hul, som proveniensen, trods efterbedring, aldrig formåede at lukke.

Man bemærker, at de senest udplantede partier allerede ved 1. måling er »kravlet op« ad 
rangstigen og yderligere har haft fremgang senere. Dette kan opfattes som indikation for, at 
små forskelle i etableringstidspunkt næppe bør tillægges afgørende betydning i forsøgenes se
nere faser.

Af figur 8 ses den tilsvarende udvikling for Bunken. Her mangler den vigtige måling af slut- 
status desværre (jfr. afsnit 2,B.c); i stedet for er slutstatus for Østerild indtegnet som appendix 
til Bunken i figurens højre side, selv om sammenhængen med højderne i Bunken er illusorisk 
og uvis. Der ses her en langt tydligere effekt af udplantningstidspunkt de første år end tilfældet 
var på Bordrup: De sidst tilplantede parceller er tydeligvis af gennemgående ringere højde end 
de først tilplantede -  også inden for samme proveniens (dog kun 1 observation). Hvis kausali
teten holder, fås der en forklaring på, hvorfor anden periode bliver mere »urolig« end første, 
idet det tager en vis tid, inden provenienserne i de sidst tilkomne parceller indhenter det for
sømte. Dette støttes af Bordrup forsøget (med de mere beskedne aldersforskelle), hvor rang
skift i den tilsvarende periode var langt mere moderate.

I Bunken er proveniensresultaterne til en vis grad analoge til Bordrup. Wedellsborg (skotsk 
opr.) ligger her i spidsen men nu fulgt af Upper Sea Side, der i alle tre parceller viser styrke. I 
Bordrup faldt den derimod noget igennem med tiden. Den hollandske proveniens starter en 
voldsom acceleration i 2. periode; desværre ved man ikke, hvordan det gik den efter 1948 (ind
til orkaner i 1969, da forsøget endtes). I Østerild nåede den kun en højde lidt over middel.

Det karelske Næs, Bergens Skærgård og Østerild er med tiden dumpet ned på de sidste plad
ser -  i øvrigt som på Bordrup. Södermanland og Nedenes klarer sig bedre i Bunken, og på 
Østerild er Nedenes en af de allerbedste.

Begge figurerne viser, at range procentvis indsnævres betydeligt med tiden. Det virker be
tryggende for sammenligneligheden af forsøgene, at range omtrent er ens for de to forsøg, og 
de indsnævres med omtrent samme hastighed.

C. Thaarups 1. klitserie

Første og vistnok eneste egentlige måling af disse to klitforsøg blev foretaget sidst i foråret 
1989, få måneder efter at de var blevet »genopdaget«.

I forsøget i Vejers blev der systematisk lagt små prøveflader ind i parcellerne ved forsøgets 
centrale spor (se afsnit 2.C). For de parceller, som ligger nord for sporet, måtte prøvefladerne 
lægges få meter inde i hovedparcellen, da de yderste træer som oftest var randprægede. Area
ler og antal træer måltes, hvorefter de 16 omtrent største (højeste) træer blev udvalgt som prø
vetræer under hensyn til alle »dele« af prøvefladen skulle repræsenteres -  forudsat den var be
vokset. Med andre ord valgtes de typiske fremtidstræer til at illustrere proveniensens formåen. 
Dog var der ved udvælgelsen ikke skelet til formen, der i forbindelse med målingen også blev 
scoret (se 5.C).

I forsøget i Tved blev alle træer i alle parceller fuldstændig d /h  målt og formscoret, da antal
let af træer var ret beskedent som følge af mindre parceller og en noget hård hugst (jfr. 2.C).



F igu r 8. Højdeudviklingsforløbet over en 16 årig periode i C. A. Jørgensens forsøg i Bunken plantage. Herskende højder udtrykker gennem
snit af de 10% højeste træer. Proveniens nr. 101 er repræsenteret med 2 forskellige aldre, hvoraf den mindste findes gentaget. I figurens højre 
side er vist status 1989 for Østerild forsøget. Sammenhængen over tid mellem forsøgene er illusorisk og kun illustrativ.
Dominant heights over a period  o f  16 years in the o ld  Dune experiment in Bunken plantation. The provenances are listed in order o f  descending rank fro m  the earliest 
evaluation. The experiment blew  aw ay in the sixties. The right side show s the only figures fro m  another, parallel experiment which seems forgo tten  until lately. The 
connection over tim e f o r  the experiments is illusory and serves ju s t as an illustration.

Lokalitet 

Faktor 

T idspunkt

Proveniens

107 Ulslo 1, Bordrup

106 W edellsborg (skotsk opr.)

101 U pper Sea Side, Skotland 

109 U lslo II, B ordrup

101 U pper Sea Side, Skotland

103 Nedenes A m t, N orge

108 Skram sø, D jursland 

105 N orsk Skæ rgård

102 Söderm anland , Sverige

112 W edellsborg (tysk op r.)

101 U pper Sea Side, Skotland 

111 Ø sterild , Thy

104 K arelske N æ s, F in land (SU)

113 T væ rsted  a fd . II

114 Schrool, H olland  (skotsk op r.)

Range

Plantet 

år 19..

31

31

31

31

32 

31 

31 

31 

31

31

32 

32

31

32

33

e. 1939

Bunken

H erskende højde, cm

e. 1942

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



T abel 13. Træmålingsresultater fra revision i foråret 1989 af Thaarups 1. klitserie ved alderen 48 år (Vejers) og 47 år (Tved) fra frø -  de sid
ste tre provenienser dog 47 år begge steder. Tal for Gordon Castle (der er 49 år!) er gennemsnit af to parceller, mens de øvrige provenienser 
kun indgår med højst 1 parcel hvert sted. Rang er opstillet på grundlag af Hg, og V.

Lokalite t, p lantage Vejers Tved

D atatype N h b V V 1_In dom Rang N Hg v V l'l ctom Rang

Proveniens s tk /h a dm d m J m V ha dm nr. s tk /h a dm dm J m V ha dm nr.

G ordon  C astle, Skotland 967 121 196 190 128 3

T væ rsted  a fd . 26 og 28, Vendsyssel 1100 120 201 222 121 1-2 700 138 386 270 139 2

T vorup , Skaarupeng Sande, Thy 444 131 338 150 137 7

Bunken, gl. skovfyr (norsk o p r.), Skagen 1000 117 198 198 124 9

Ulslo II, B ordrup 733 119 233 171 125 10

H usby afd . 1, gl. skovfyr, V estjylland 733 117 212 155 118 14 985 132 218 215 142 5

Lilleheden afd . 216a, H irtshals 933 120 193 181 122 6

B ordrup , b landet fra  2 prøveflader 1000 111 157 157 113 15

Ø sterild a fd . 6 , Thy 1364 105 133 182 108 13

Ø sterild afd . 12, Thy 1467 118 173 254 126 4

Ø sterild afd . 13, Thy 1355 109 152 205 110 12 960 129 249 239 141 6

Skagen, gam m el skovfyr 1067 121 187 199 124 1-2 777 133 320 249 142 4

T vorup  H alle, Thy 700 115 169 118 119 16 920 132 220 202 140 7

V røgum  afd . 8b, V estjylland 900 118 202 182 122 8

V ejers, skovfyrrene øst for Flom 1000 119 171 171 122 II

Bunken (dansk 2. generation), Skagen 1050 138 347 365 134 1

S kram sø, D jursland 67 111 384 26 111 18 750 115 229 171 130 9

Tisvilde, N ordsjæ lland 587 122 278 163 124 5 379 130 358 136 133 8

W edellsborg (skotsk o p r.), Fyn 374 119 289 108 124 17 800 140 297 237 147 3

330
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Resultaterne er lagt frem i tabel 13. Bevoksningshøjden (H) i Vejers udtrykker strengt taget 
kun højderne på herskende træer, (jfr. ovenfor), men herved bliver forsøget mere sammenlig
neligt med Tved, hvor hugsten nærmest er forceret. Den dominerende højde er derimod ikke 
manipuleret, men udtrykker højdegennemsnittet af de 100 største træ er/ha  (excl. randtræer).

Ved at betragte de to forsøgsled under ét kan de variansanalyseres, idet hvert led udgør en 
blok, og samme behandlinger (provenienser) forekommer begge steder. Analysen viser signifi
kante højdeforskelle -  både m .h.t. lokalitet (99.9% niveau) og proveniens (95% niveau). Dette 
gælder for såvel bevoksnings- som for dominerende højde. Derimod fås der ikke sikre udslag 
for hverken diametre eller volumen, dog er volumen på dominerende træer med sikkerhed 
størst i Tved, hvor boniteten da også er bedst.

Da overlevelsen imidlertid også spiller stæ rkt ind på produktionsudbyttet, er der i tabel 13 
valgt at rangere proveniensernes vækstformåen under ligeligt hensyn til både V og H. Skagen 
og Tværsted provenienserne, som har vist det bedste resultat i Vejers, går heldigvis igen i Tved 
forsøget. De er samlet klart bedst. De resterende 6 provenienser, der også er repræsenteret beg
ge steder, er langt ringere. Bunken, 2. generation, (1 iagttagelse) har vokset meget fint i Tved.

D. HB9 serien

I løbet af vinteren 1985/86 blev hele serien revisionsmålt. Der måltes et antal rækker i alle 
måleværdige parceller. Alle træer blev kluppet, 20 bestandstræer -  hvis tynding blev foretaget, 
desuden 10 tyndingstræer -  samt et antal af eventuelle indblandingstræarter, blev tillige højde- 
målt. Arealer blev fastlagt på grundlag af rækkeafstande og -længder. P å dette grundlag er der 
udregnet en række træmålingsresultater, hvoraf et udvalg er refereret proveniensvis i tabeller
ne 15 til 22 på de følgende sider.

For at råde bod på den måske alvorligste svaghed ved serien, nemlig de enkelte forsøgs næst
en konsekvente mangel på gentagelser af provenienser på den enkelte lokalitet, er forsøgene 
behandlet sammen i de tre geografiske/klimatiske/geologiske hovedområder, der tidligere er 
skitseret: klit, egentlig hede samt de øvrige sande. Til den sidste region hører for eksempel de to 
østligste forsøg, Silkeborg og Djursland, der ikke naturligt hører til klitten eller er egentlig he
de. Grupperingen er ikke ny, faktisk blev den allerede foreslået af Løfting i 1964 (Løfting  
1965, p. 139). Også Flensborg (1927) har iagttaget flere paralleller mellem klimaet på det indre 
Djursland og i Midtjylland. Således har de to områder eksempelvis en årlig, omtrent lige lang, 
frostfri periode på 140-160 dage (Flensborg op. cit., p.323).

Som det senere skal ses fra  de enkelte forsøgsresultater, er denne inddeling næ ppe helt 
holdbar: en efterrationalisering  på g rundlag  a f  resultaterne tyder på, a t heden ikke udgør 
nogen entydig gruppe -  heller ikke i fo rho ld  til andre forsøgsserier. Således svarer de meget 
afvigende væ kstfo rho ld  på  K losterheden ikke sæ rlig  godt til dem , m an finder ved G rind
sted, m en fint med dem  på  K om pedal. G rindsteds resultater ligner derim od dem , som m an 
finder på  den anden side a f  israndslinien (indlandssandene). G rupperne sand  og klit er re- 
su ltatm æ ssig t hver fo r sig langt m ere hom ogene, men også indbyrdes mere overensstem 
m ende, end tilfæ ldet er fo r heden. D erfo r opsplittes gruppen hede senere i en bedre og en 
ringere part, hvilket vil frem gå under proveniensanbefalingerne i kapitel 9 (figur 14).

D et forstlige Forsøgsvæsen. XLII. H . 5. 12. sep tem ber 1990. 5
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T abel 14. Oversigt over produktiviteten i HB9 serien i foråret 1986 på de forskellige lokalite
ter og i de tré hovedregioner. Alle målte provenienser og lokaliteter indgår med lige stor vægt, 
idet manglende værdier er genereret (dog ikke for tynding og tørre træer).
Forsøgsled HB9a HB9b HB9c HB9cs HB9d HB9dj Klit HB9f HB9g Hede HB9e HB9h Sand

T ræ m ålingsfak tor 
N fl s tk /h a 1090 1054 795 788 848 830 901 1158 1475 1316 1163 2331 1747
N bb s tk /h a 1063 1027 776 788 836 802 882 1012 1239 1126 913 1572 1242

He dm 119 131 133 118 136 153 132 114 80 97 141 118 130

Hkorr dm 125 134 136 123 140 154 136 116 85 100 144 121 132
Hdom dm 131 141 141 127 146 163 141 127 93 110 151 135 143

Dg mm 172 191 199 179 191 216 191 165 118 142 188 136 162
Dkorr mm 199 209 227 210 213 226 214 177 137 157 203 146 175
D dom mm 234 254 262 239 249 276 252 234 170 203 246 203 224
V d m 3 153 202 225 166 212 297 209 139 56 98 209 99 154
Vk0„ dm J 207 242 291 230 264 319 259 159 76 118 244 116 180
Vdom dm 3 295 366 393 302 370 498 371 295 126 210 371 236 304
N tø s tk /h a 27 0 0 0 0 0 5 148 224 185 38 252 145
v,„
Nty
v .y

dm 3
stk /h a
dm 3

92
28

256

92
5

256

24 21 22 102
211
117

26
507

65

64
359

91

Signaturer: f t  = fortynd ing  bb = blivende bestand dom = dominerende tø = tørre ty = 
tynding korr = stamtalskorrigerede tal cs = a f  skrællede del a f  HB9c dj = jordbehandlede 
d e la f  HB9d.

Tabel 14 viser produktiviteten i alle de endnu eksisterende forsøg i 1986. Et udvalg af træ- 
målingsfaktorer er medtaget. Deres niveau er dannet på grundlag af alle provenienser, idet 
ubalancen i materialet er imødegået ved generering af manglende værdier. Dette er en af år
sagerne til, at stamtal før og efter tynding kan være lidt afvigende, uden at der har været tyndet 
eller registreret tørre træer.

Det største højde/diameter forhold ses i forsøgene på sandene, hvilket formentlig må tillæg
ges mere gunstige vindforhold på disse lokaliteter. Især på Silkeborg er der gode læforhold.

Det ofte betydelige vindslid sammen med utilsigtede (men næppe ubetydende) forskelle i 
hugstmåde og -styrke samt periodevis optrædende topskudsskader på de enkelte lokaliteter, 
gør højderne alene tvivlsomme som redskab til at vurdere lokaliteternes reelle bonitet. Anbefa
lelsesværdige parametre til bonitering bliver herefter tillige korrigerede grundflademiddeldia- 
metre og -volumener.

Det fremgår, at væksten gennemgående har været bedst i klitten, og af de to klitlokaliteter 
har fyrren i Tværsted vokset lidt bedre end på Oxbøl. Væksten på Valskov har været lige så 
god som i klitten. De mest kystnære forsøg har vokset bedst. På Klosterheden har væksten væ
ret ringest, mens Silkeborg og Grindsted har ligget på et nogenlunde ens, lavt niveau.

I to tilfælde med særlig jordbearbejdning (forsøg HB9d i Tværsted og HB9f på Grindsted), 
ses der en positiv effekt af jordbearbejdning. En forudgående fjernelse af græstørv har haft en 
negativ effekt på tilvæksten i et af klitforsøgene (HB9c, Tværsted). Antallet a f  tørre træer på 
heden er stort, selv om disse forsøg var hugget blot et år forinden. Dette er en understregning 
af, hvad der senere skal ses, at det er på heden, skovfyrren har de største sundhedsproblemer.

De væsentligste træmålingstal er for hvert forsøg refereret i tabel 15 til 22. Her er der, på
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T abel 15. Træmålingsresultater fra revision af forsøg nr. HB9a, Aal klitplantage, foråret 
1986. Statusbillede 5 år efter sidste hugst. Tørre træer (kun hos proveniens 171) udeladt. Alder 
38 år; plantet som 1/1 i foråret 1950. Opstillet rang dannet på grundlag af V og Hdom(overhøj- 
de).

Proveniens 
nr. betegnelse

N
stk /h a

Hg
dm mm

V

d m !
V

m V ha

U
n dom

dm
Rang

nr.

171 N arew ka, PL 533 107 176 148 78.9 117 9
172 Sæverås, N 1280 123 157 134 171.5 134 3
176 U lstrup (svensk opr.), DK 784 123 191 195 152.9 134 4
178 U lstrup (skotsk op r.), DK 937 129 180 180 168.7 139 2
183 A gderkysten, N 952 106 152 111 105.7 120 8
184 Långekarr, S 1006 123 185 183 184.1 139 1
185 Boxholm , S 848 118 175 158 134.0 130 6
*1 Ulslo I, B ordrup, DK 1229 114 164 136 167.1 126 5
*2 Ulslo II, B ordrup, DK 1068 114 168 143 152.7 122 7

grundlag af en samlet vurdering af produktionsresultaterne, opstillet en proveniensrang. Ko
lonnerne V og Hdom har bestemt rangfølgen -  herved bliver også stamtal indirekte betydende 
for rangplaceringen.

1 tabel 15 er gengivet de seneste statusresultater fra HB9a, der er en /f/;71okalitet i Aal planta
ge ved Oksbøl:

Narewka fra Polen har svært ved at klare sig her. For stor afgang slår igennem på V, selv om 
gennemsnitstræerne er hæderligt store. Mest komplet er Sæverås, Ulslo og Långekårr, mens 
de største træer findes i Ulstrup-provenienserne og Långekårr. Sæverås’ komplethed kompen
serer for bestandstræernes mådelige størrelse, og den opnår en god slutrang imellem Ul- 
strup’erne. Långekårr overgår dog alle de øvrige provenienser. Sæverås’ oprindelsesnabo, 
Agder, ligger påfaldende langt nede i rækken.

De tre indlandstyper, Narewka, Agder og Boxholm er her kysttyperne Sæverås og Långe
kårr underlegne.

Distriktets egen proveniens, Ulslo, har ikke -  selv efter to generationer på distriktet -  vist 
noget særligt og hører til den dårligste halvdel af materialet.

Tabel 16 viser resultaterne af tilsvarende måling af HB9b, naboforsøg til HB9a (ovenfor):

T abel 16. Træmålingsresultater fra revision af forsøg nr. HB9b, Aal klitplantage, foråret 
1986. Statusbillede 5 år efter sidste hugst. Stormfald (kun proveniens 176) indgår. Alder 38 år; 
plantet som 1/1 i foråret 1950. Opstillet rang dannet på grundlag af V og Hdom (overhøjde).

Proveniens 
n r. betegnelse

N
stk /h a

H g
dm

Dg
mm

V

dm 3
V

m V ha
Hjom
dm

Rang
nr.

171 N arew ka, PL 650 127 194 206 133.9 136 5
172 Sæverås, N 1195 130 169 161 192.4 139 4
176 U lstrup (svensk opr.), DK 825 134 207 245 202.1 144 1
178 U lstrup (skotsk opr.), DK 832 134 192 211 175.6 147 2
183 A gderkysten, N 1081 119 167 146 157.8 132 6
184 Långekarr, S 1012 124 195 203 205.4 134 3
185 B o x h o lm ,S (190) - - - - - 7
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Sæverås, Agder og Långekårr er de mest komplette, mens Narewka igen ligger lavest. Box- 
holms kummerlighed synes relateret til en tidligere anvendelse af parcellens areal til affald (se 
CV for HB9b (Pedersen 1990)). U lstrup’erne besætter de første to rangpladser i kraft af sær
ligt store bestandstræer.

Långekårr opnår en tredieplads trods det, at den ikke er særlig høj i forsøget.
Indlandstyperne, Boxholm, Narewka og Agder henvises igen til sidstepladserne -  igen på 

grund af hhv. for få resterende træer og/eller for små enkelttræer.

T abel 17. Træmålingsresultater fra revision af forsøg nr. HB9c, Tværsted klitplantage, for
året 1986. Statusbillede få måneder efter hugst. Alder 38 år; plantet som 1/1 i foråret 1950. Bo- 
nitetskorrektioner (ikke anført) er foretaget vha. provenienserne 178 og 184, der optræder på 
begge boniteter. Opstillet rang dannet på grundlag af bonitetskorrigeret V og Hd0It, (overhøjde).

Proveniens 
nr. betegnelse

B oni
tet

N
s tk /h a

h b
dm

De
mm

V
dm J

V
m V ha

Hdom
dm

Rang
nr.

171 N arew ka, PL 2 490 126 194 204 100.0 132 4-6
172 Sæverås, N 2 724 119 172 155 122.2 128 4-6

176 U lstrup (svensk opr.), DK 2 717 117 173 153 109.7 127 8
178 U lstrup (skotsk opr.), DK 1 380 136 211 256 97.3 145 9

sam me 2 702 103 155 112 78.6 115 II

180 A chnashallac, Skotland 1 857 135 206 241 206.5 137 4-6

183 A gderkysten, N 1 662 114 171 147 97.3 128 10
184 Långekårr, S 1 755 131 191 204 154.0 139 7

samme 2 806 119 181 172 138.6 134 2

185 Boxholm , S 2 570 124 212 238 135.7 130 3

*1 Ulslo I, B ordrup , DK 1 821 138 211 259 212.6 150 1

Bonitet: 2 = græ størvsafskræ llede parceller; I = øvrige.parceller.

Af tabel 17 fremgår de seneste resultater fra HB9c, kystnær lokalitet i Tværsted klitplantage 
i Vendsyssel.

Som på de andre Wz'/lokaliteter klarer Agder sig igen meget dårligt, denne gang i selskab med 
Ulstrup’erne. Narewka er i forhold til de to foregående forsøg, i kraft af relativt større træer, 
avanceret. Kun dens gentagne, lave stamtal hindrer den i at ligge blandt de allerbedste, idet V 
beherskes af N.

Udover en »dansk« proveniens (Ulslo) er det Långekårr, Sæverås og -  nu også Boxholm - 
der klarer sig bedst. Skotten Achnashallac, der her er med for første gang, klarer sig også pænt
-  kun en relativt beskeden højde skiller den fra de allerbedste. Forsøget indeholder to gentagel
ser på hver sin bonitet. I begge tilfælde er Långekårr den hævdende proveniens.

I modsætning til forsøgene i Aal har kysttyperne ikke vist indlandstyperne samme vækst- 
mæssige overlegenhed.

Tabel 18 viser resultater af tilsvarende måling af HB9d, naboforsøg til HB9c (ovenfor).
Det bemærkes, at de fire provenienser, der er gentaget i de fuldbearbejdede parceller, i begge 

tilfælde får omtrent samme indbyrdes rangfølge -  hvilket bestyrker forsøgets udsagnskraft.
Indlandstyperne (se endvidere 7.D), Boxholm og Agder, synes at have reageret mest positivt 

på jordbehandlingen -  en iagttagelse Løfting havde gjort sig allerede i 1971 (ifølge målebogs- 
notat).
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T abel 18. Træmålingsresultater fra revision af forsøg nr. HB9d, Tværsted, foråret 1986. 
Statusbillede af blivende bestand umiddelbart efter hugst vinteren 85/86. Alder 38 år; plantet 
som 1/1 i foråret 1950. Ikke-fuldbearbejdede parceller er blot rillepløjede ved kulturanlæg. 
Rang opstillet på grundlag af V og Hdon) (overhøjde).

Proveniens 
nr. betegnelse

N
stk /h a

H g
dm

Dg
mm

V

dm 1
V

m V ha
Hdom
dm

Rang
nr.

171 N arew ka, P L 663 140 201 239 158.5 147 4

172 Sæ verås, N 919 133 171 168 154.4 141 5

176 U lstrup (svensk opr.), DK 823 134 188 204 167.9 147 3
178 U lstrup (skotsk op r.), DK 743 153 211 284 211.0 165 1

sam m e, fu ldbearb . areal 638 161 227 341 217.6 174
180 A chnashallac, Skotland 732 127 179 175 128.1 137 6

183 A gderkysten, N 688 123 167 150 103.2 127 9
sam m e, fu ldbearb . areal 777 131 184 192 149.2 143

184 L ångekårr, S 700 140 211 264 184.8 147 2
sam me, fu ldbearb . areal 627 154 227 326 204.4 161

185 Boxholm , S 581 131 187 197 114.5 141 7

sam m e, fu ldbearb . areal 607 155 226 330 200.3 167

*2 Ulslo II, B ordrup , DK 474 129 206 235 110.7 141 8
B itræ art: L æ rk (89) (136) (182) (233) (20.7)

Ulstrup provenienserne har, i forhold til naboforsøget HB9c, hævdet sig kolossalt og ligger 
sammen med Långekårr i toppen. Bagtroppen udgøres af Agder, der får selskab af Boxholm, 
Achnashallac og den »lokale« Ulslo -  tre provenienser, der i naboforsøget hævdede sig langt 
bedre.

Narewka og Sæverås ligger på samme, intermediære niveau som i de 2 foregående forsøg. 
Igen er Sæverås mest komplet af alle provenienser, men kubikmeterne udebliver.

Generelt har kystformerne -  som i Aal-forsøgene -  klaret sig bedst.
Tabel 19 viser resultater fra seneste statusmåling af HB9e, smeltevandsslette og indlandslo- 

kalitet i Valskov plantage på Syddjursland i regionen sand:

Det er her bemærkelsesværdigt, at det er to af de senest tilplantede parceller (de er 1 år 
yngre!), kontinentaltyperne baltisk fyr fra Silkeborg og Växjö fra midt i Sydsverrig, der ligger 
suverænt i toppen. To andre, udprægede kontinentaltyper, Boxholm og Narewka, ligger kun 
intermediært p.g.a. belastende lave stamtal. Ulstrup (svensk opr.) hævder sig godt; den er dog 
ikke bedre end den direkte importerede, svenske Långekårr, der også her på Djursland ligger 
blandt de bedste. Disse svenske typer er dog en klasse under forsøgets to førende provenienser. 
De to resterende af de unge provenienser, Dr. Celius og Göteborg, hører til forsøgets ringeste. 
En anden finsk proveniens, Nyland, der sidst blev målt i 1978, lå dengang på niveau med Göte
borg og var ringere end Dr. Celius (se CV for HB9e). Til den dårlige ende hører nu også pludse
lig Sæverås og -  som sædvanlig -  seriens evige taber, Agder. Kysttypen Sæverås synes at være 
ude af stand til at kvittere for lokalitetens generelt bedre bonitet, men fremtræder som sæd
vanlig komplet med et højt stamtal.

Danske provenienser har gennemgående klaret sig bedre end eksoterne.
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T abel 19. Træmålingsdata fra revision af forsøg nr. HB9e, Valskov, foråret 1986. Statusbil
lede af blivende bestand i forbindelse med gennemhugning. Korrigerede data svarer til data for 
607 største træ er/ha, som er stamtallet i den hårdest huggede parcel. Opstillet rang dannet på 
grundlag af Vkorr og Hdom (overhøjde). 2 plantealdre: provenienserne 333 - 395 blev plantet som 
1/0 - øvrige som 1/1 - i foråret 1950.

Proveniens 
nr. betegnelse

N
stk /h a

Hkorr
dm

Dkorr
mm

Vkorr
dm 3

V
m V ha

Vkorr
m 3/h a

Hdom
dm

Rang
nr.

171 N arew ka, P L 607 140 191 219 133 133 156 7-8
172 Sæverås, N 1087 134 179 184 155 112 141 II
176 U lstrup (svensk opr.), DK 854 146 198 241 180 146 153 3-4
178 U lstrup (skotsk opr.), DK 702 148 194 232 152 141 152 9
183 A gderkysten, N 704 127 182 183 118 111 140 13
184 L ångekårr, S 744 137 209 255 168 155 150 3-4
185 Boxholm, S 776 142 204 248 172 151 149 7-8
333 Silkeborg (baltisk opr.) 845 155 207 274 199 166 161 1-2
341 G öteborg, N orr Buar, S 1082 129 196 212 190 129 134 12
342 Dr. Celius, SF 872 140 202 240 179 146 145 10
394 V äxjö, K osta, S 1096 154 210 280 243 170 160 1-2
*2 Ulslo II, B ordrup , DK 715 141 216 275 182 167 145 5
*6 Jørgensens p l., (finsk op r.) 933 148 196 238 187 144 155 6

Den »lokale« proveniens af finsk oprindelse har måske et lidt større vækstpotentiale end 
den importerede finske, hvad der næppe kan undre.

I modsætning til i klitten er det på Djursland indlandsformerne, der -  med enkelte undtagel
ser -  har givet det bedste resultat.

Tabel 20 viser de seneste resultater fra statusmåling af HB9f, typisk vestjysk hede slette nær 
israndslinien (jf. figur 3 og 14) i Grindsted plantage:

T abel 20. Træmålingsresultater fra revision af forsøg nr. HB9f, Grindsted, foråret 1986. 
Statusbillede af blivende bestand 1 år efter sidste hugst. Tørre træer udeladt. Rang er opstillet 
på grundlag af V og Hdom (overhøjde). 2 plantealdre; alle provenienser blev plantet som 1/1; 
numrene 333-395 blev dog plantet i foråret 1951 - ét år senere end de øvrige.

Proveniens 
nr. betegnelse

N
stk /h a

Hg
dm

Dg
mm

V
dm 3

V
m 3/h a

Hdom
dm

Rang
nr.

171 N arew ka, P L - - - - - - (10-13)
172 Sæverås, N 1040 110 148 109 113.4 129 6
176 U lstrup (svensk op r.), DK - - - - - - (10-13)
178 U lstrup (skotsk  op r.), DK 908 115 172 151 137.1 126 3
180 A chnashallac, Skotland 922 110 165 134 123.5 120 7
183 A gderkysten, N - - - - - - (10-13)
184 L ängekärr, S 858 114 164 137 117.5 128 5
185 Boxholm, S - - - - - - (10-13)
333 Silkeborg (baltisk opr.), DK 757 131 183 190 143.8 146 1
342 Dr. Celius, SF 1028 112 154 120 123.4 117 8
394 Växjö, Kosta, S 1417 116 172 151 214.0 124 2
395 Göteborg, Bohuskysten, S 1130 105 145 101 114.1 111 9
*21 Ulslo, uspc ., DK 747 115 184 171 127.7 127 4
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Som i Valskov er det baltisk fyr, der klart hævder sig, selv om den er et år yngre og indehol
der lidt færre træer end de øvrige provenienser. Växjö parcellen er forholdsmæssigt begunsti
get og skjuler en belastet fortid (jf. afsnit 2.D.b om HB9f), hvorfor proveniensens resultat af 
samme grund ikke bør tillægges større værdi her. Ellers er det de senest tilplantede provenien
ser, der i forsøget ligger lavest.

Sæverås er igen komplet, men indeholder forsøgets mindste træer og får således en lav pla
cering.

Af skotterne klarer dén sig bedst, som har gennemlevet en generation i Danmark.
Långekårr klarer sig -  undtagelsesvist -  kun middelgodt her nær den jyske højderyg.
I modsætning til klitten, men analogt til Valskov, tilhører de bedste provenienser her ind

landstyperne. Sådanne er dog ikke i alle tilfælde gode her, idet man bør erindre sig, at mindst 3 
af de 4 udgåede provenienser var indlandstyper (jf. CV for HB9f eller afsnit 2.D.b om HB9f).

Tabel 21 viser resultater fra seneste statusmåling a f HB9g, vestjysk hede af lav bonitet i Klo
sterheden plantage ved Lemvig:

T abel 21. Træmålingsresultater fra revision af forsøg nr. HB9g, Klosterheden, foråret 
1986. Statusbillede 5 år efter sidste hugst. Tørre træer udeladt. Opstillet rang dannet på grund
lag af V og Hdom (overhøjde). 2plantealdre; provenienserne 333, 342, 394, *3 og *4 blev plantet 
som 1/0 i foråret 1950, mens de øvrige provenienser blev plantet som 1/1 i foråret 1950.

Proveniens 
nr. betegnelse

N
s tk /h a

H g
dm

Dg
m m

V

d m 3
V

m V ha
Hdom
dm

Rang
nr.

171 N arew ka, PL - - - - - - (14-15)
172 Sæverås, N 2333 95 115 58.5 136.5 104 2

176 U lstrup  (svensk op r.), DK 870 77 118 52.7 45.8 95 9
178 U lstrup (skotsk op r.), DK 619 75 117 50.8 31.4 88 11-12
180 A chnashallac, Skotland 1185 80 115 51.0 60.4 95 8
183 A gderkysten, N 778 57 88 23.0 17.9 63 13
184 L ångekårr, S 1889 89 120 61.8 116.7 105 3
185 Boxholm , S - - - - - - (14-15)
333 Silkeborg (balt. op r.), DK 1537 82 110 48.2 74.1 97 7
342 Dr. Celius, SF 667 79 134 67.9 45.3 90 10
394 V äxjö, K osta, S 1259 59 92 26.0 32.7 73 11-12
*3 F ruerhø j, fin, DK 1722 92 128 70.8 121.9 107 1
*4 Fruerhøj, grov, DK 1917 86 111 50.8 97.4 97 5
*5 O dsherred, DK 1130 87 123 62.4 70.5 100 6
*21 Ulslo, uspc., DK 1000 92 144 87.7 87.7 101 4

På denne barske lokalitet slår den højt estimerede Sæverås (se kap. 7.D) nu endelig igen
nem, først og fremmest p.g.a. det massive stamtal. Parcellen er ganske simpelt forsøgets mest 
komplette. Tillige er den forsøgets højeste, men mht. Hdom henvises den til en tredieplads (se 
iøvrigt afsnit 8: Diskussion).

Sæverås bliver dog gjort rangen stridig af den lokale Fruerhøj proveniens, der synes at have 
akklimatiseret sig fortræffeligt. Långekårr er atter med helt fremme. Kun disse tre provenien
ser har udviklet sig til en acceptabel bevoksning.
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De et år yngre provenienser har sammen med Agder og Ulstrup’erne klaret sig meget ringe - 
Silkeborg proveniensen af baltisk oprindelse ligger her bedst med en 7. plads.

Stamtalsmæssigt har kontinentaltyperne Narewka og Boxholm fuldstændig svigtet og er 
væk nu.

Men også Dr. Celius, Agder , Ulstrup’erne, Ulslo, Odsherred og Achnashallac har helt uac
ceptable, lave stamtal.

Som i klitten har kysttyperne klaret sig bedre end indlandstyperne. Man kunne have forven
tet et resultat mere overensstemmende med Grindsted forsøget end tilfældet blev. Forskellen 
afslører betydende forskelle i vækstvilkår alene inden for kategorien hede.

Tabel 22 viser resultater fra seneste statusmåling af HB9h, tilsandet, midtjysk lokalitet nord 
for Silkeborg:

T abel 22. Træmålingsresultater fra revision af forsøg nr. HB9h, Silkeborg, foråret 1986 ved 
alderen 38 år, plantet som 1/1 i foråret 1950. Statusbillede, resultater for korrigeret, blivende 
bestand i forbindelse med hugst. Korrektionen svarer til data for 1313 største træer per ha, 
som er stamtallet i den hårdest huggede parcel. Tal for bitræarten contorta (gl. efterbedring) er 
anført i parentes under skovfyr, og indgår ikke i dennes resultater. Rang er dannet på grundlag 
af Vkorr og Hdom (overhøjde).

Proveniens 
nr. betegnelse

N
stk /h a

Hfcorr
dm

Dfcorr
mm

vkorr
dm !

V
m V ha

vkorr
m V ha

Hdom
dm

Rang
nr.

171 N arew ka, P L 1350 122 138 104 136 137 140 3
con to rta (886) ( 1.8)

172 Sæverås, N 1563 117 137 98 137 129 131 6
contorta (120) (3.6)

176 U lstrup (svensk op r.), DK 1314 100 113 60 79 79 114 7
contorta (244) (1.4)

178 U lstrup (skotsk op r.), DK 1313 131 144 120 158 158 145 2
contorta (0) (0 .0)

183 A gderkysten, N 1530 113 147 108 148 142 125 4-5
con torta (414) (8.9)

184 L ängekärr, S 1765 115 139 100 140 131 133 4-5
con torta (164) (0.4)

185 Boxholm , S 1318 127 157 137 181 180 147 1
contorta (808) (45)

Vi er her på en indlandslokalitet i regionen sand, hvor indlandstypen Boxholm da også har 
klaret sig bedst. Det er første og eneste gang i serien, at Boxholm hævder sig som noget særligt.

De andre indlandstyper, Narewka og Agder, ligger også relativt højt. De distancerer her -  
ikke alene Ulstrup proveniensen af svensk oprindelse -  men også Sæverås, der ellers er en stabil 
producent på seriens anden meget svage bonitet, Kloster heden.

Ulstrups (skotsk oprindelse) gode resultat skal ses i lyset af parcellens gunstige beliggenhed, 
jf. CV for HB9h (Pedersen 1990). Sædvanligvis har de to U lstrup’ere nemlig vist omtrent sam
me produktivitet.

Långekårr opnår sit relativt dårligste resultat i serien overhovedet med en kun middelgod 
placering.

Som i forsøgene i Grindsted og Valskov har indlandstyperne vokset bedst.
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For at lette overskueligheden og tolkningen af de mange produtionsresultater, hvor de del
tagende provenienser af og til skifter brat i rangfølge fra forsøg til forsøg, er der valgt ét fælles 
sammeligningskriterie, som er ret uafhængigt a f hugststyrkeforskelle og bonitetsforskelle. Det 
er proveniensernes relative beliggenhed mht. dominerende højde i forhold til forsøgsdelenes 
genemsnitlige, dominerende højde. Forholdet er illustreret i figur 9’s ti histogrammer.

At en proveniens’ ydeevne i forhold til andre provenienser er stærkt afhængig af de lokale 
vækstforhold fremgår med al tydelighed af figur 9. Den nærmere tolkning af de enkelte prove- 
nienspræstationer sker senere i kapitel 7.D.

På trods af forsøgenes umiddelbare inkompatibilitet er de alligevel -  grundet manglende 
indre gentagelser -  slået sammen og variansanalyserede under ét: Forsøgenes træmålingsdata 
er samlet til et, stort blokforsøg. Tre geografiske hovedregioner udgør tre »hovedblokke« -  jf. 
indledning til dette kapitel og dette afsnit. Der er benyttet en tresidet, statistisk model, der an
tager, at en målt faktor er afhængig af:

1) Område. Effekt af placering i regionerne klit, hede eller sand (se ovenfor og 
fig. 14 i kap. 9).

2) Blok(Område). Effekt af blok (forsøgsled) under hensyn til dens placering i 1).
3) Proveniens. Generel effekt af proveniens (behandling) under hensyn til 1) og 2).

Hertil kommer en restspredning, der antages normalfordelt omkring nul. Modellen forud
sætter, at alle øvrige behandlinger end provenienser så som planteafstand, jordbehandling, 
gødning, hugststyrke m.v. er konstante inden for hver blok. Derfor har det været nødvendigt 
at dele de to forsøg på Tværsted op i hver to blokke, da jordbunden i begge forsøg har været 
underlagt forskellige, men afgrænsede behandlinger. Se nærmere herom i afsnit 2.D.b.

Herved kommer det samlede antal af blokke i HB9 serien op på 10, idet de almindelige for
søgsled fra HB9a til HB9h samlet udgør 8 blokke. Dertil kommer 2 ekstra blokke fra henhold- 
vis HB9c (skrællet del) og HB9d (jordbehandlet del).

Et eksempel på en sådan analyse (af stamtal før tynding i 1986) er givet i tabel 23. Her afslø
res markante proveniensforskelle, ikke alene for region og blok, men også for provenienser.

T abel 23. Tresidet variansanalysetabel uden vekselvirkning for stamtal før tynding (Nft). 
HB9-serien, status f. 1986. Een observation pr. parcel. Modellen forudsætter en ligelig hugst
styrke og ligelige vækstvilkår inden for hvert forsøg, og at stamtal før tynding, Nft, er afhæn
gig af 1): Placering i områderne hede, klit, eller sand og 2): Lokalitetens nærmere vækstbetin
gelser under hensyn til områdeindplacering, blok (område), samt af 3): Behandling (prove
niens).

Variationsårsag Kvadratsum Antal friheds
grader

Middelkvadrat
sum F-værdi

Område 7926948 2 3963474 74.64***
Blok (område) 6858727 . 7 979818 17.58***
Proveniens 3238733 19 170460 3.26***

Residual 2773890 53 52338

I alt 18024408 81

Signifikansniveau: *** = 99.9%





H B9e. V alskov.

F igur 9. Dominerende højders procentiske afvigelser fra de enkelte forsøgsdeles gennem- 
snit. HB9 serien, status forår 1986.
Deviations o f  dominant heights in percentages fro m  experiment means in the trials o f  the H B9 series. Status 
spring 1986.
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T abel 24. HB9 serien, status f. 1986. Samtlige lokaliteter. Sammenlignelige estimater for 
fænotypiske vedmassefaktorer. Manglende værdier er genereret. Provenienserne 341, 395 
samt *1 til *21 (undtagen nr. *2) er kun repræsenteret 1-2 gange og er behæftet med stor spred
ning. Ved at korrigere de proveniensvise resultater til områderne klit, hede eller (indlands-) 
sand  fås et udtryk for deres ydeevne dér.

D ata Nft N,„ Hkorr f\orr Vkorr Hdom Vdom
Proveniens s tk /h a s tk /h a dm mm dm 3 dm dm 3

171 N arew ka, PL 1020 111 119 173 169 131 296
172 Sæverås, N 1541 93 123 169 160 131 239
176 U lstrup (svensk op r.), DK 1127 182 120 176 181 130 290
178 U lstrup (skotsk op r.), DK 1074 109 125 177 187 136 321
180 A chnashallac, Skotland 1192 158 122 186 192 129 301
183 A gderkysten, N 1092 73 107 159 125 116 220
184 L ångekarr, S 1344 103 123 187 200 133 321
185 B oxholm , S 1106 97 122 184 193 133 338
333 Silkeborg (baltisk op r.), DK 1211 33 133 187 209 142 335
341 G öteborg , N orr B uar, S 1580 122 108 175 154 114 223
342 D r. Celius, SF 1050 29 121 181 181 129 286
394 V äxjö, K osta, S 1563 130 121 185 202 127 283
395 G öteborg, B ohuskysten, S 1584 255 118 174 166 126 259
*1 Ulslo I, B ordrup , DK 1404 105 125 185 205 134 302
*2 Ulslo II, B ordrup, DK 1089 100 116 181 179 125 308
*3 F ruerhø j, fin, DK 1791 109 138 205 224 146 340
*4 F ruerhø j, grov, DK 1986 109 131 186 193 136 288
*5 O dsherred, DK 1088 0 131 193 203 139 323
*6 Jørgensens pl. (finsk opr.) 1407 86 127 175 180 135 278
*21 Ulslo, uspec. gen ., DK 1181 228 127 199 212 136 347

Sam let estim at 1321 111 123 182 186 131 295

K orrektion til klit -421 -108 + 12 +  32 +  73 +  10 +  76
K orrektion til hede -5 +  74 -21 -25 -68 -22 -85
K orrektion til sand + 426 + 33 + 9 -7 -5 + 12 +  9

Variansanalyse
DF Variable F-væ rdier

2 Klit, hede eller sand 75*** 44*** 146*** 112*** 102*** 140*** 66**
7 Blok (Om råde) 18*** 6 *** 24*** 22*** 20*** 25*** 19***

19 Proveniens 3 3*** 1.3° 2.4** 1.9* 1.8* 2.7** 1.2*

Signifikansniveau: ° = non signifikant * = 95% ** =  99%  *** =  99.9%
Suffix: f t  = før tynding tø = tørre træer korr = korrigeret for parcelvise forskelle i stamtalsintensitet 

ved at lade små træer udgå indtil et fælles niveau for det enkelte forsøg dom = overhøjdetræer

En samlet oversigt for flere beregnede vedmassefaktorer er fremstillet i tabel 24. Manglende 
værdier er genereret v.h.a. LSMEANS-proceduren i SAS’ statistikprogrampakke.

Det fremgår heraf, at der er høj signifikante forskelle på områder og indenfor områderne 
også for hvert forsøg (»blok«). Til blokke henregnes som nævnt de 8 forsøgslokaliteter plus 2 
ekstra blokke fra de to forsøg med egentlige gentagelser. For provenienserne er der, som allere
de vist i tabel 24, højsignifikante forskelle på stamtal før tynding, hvilket afslører, at prove-
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nienserne enten har overlevet i stærkt forskellig grad -  eller har været undergivet stærkt for
skellig hugststyrke. At provenienserne i de enkelte forsøg har været hugget væsenligt forskel
ligt er dog ikke konstateret og forekommer ej heller sandsynligt.

Derimod har væksthastigheden med sikkerhed været forskellig provenienserne imellem, 
navnlig er højdeforskellene sikre. De middeltræer, der sammenlignes, er korrigerede for evt. 
hugst- og afgangsforskelle, således at der inden for hvert forsøg ses bort fra de mindste træer i 
hver parcel indtil et stamtal svarende til det laveste i forsøget, er opnået. For dominerende 
træers vedkommende ses der samme, sikre proveniensforskelle som for bestandstræer.

Mht. tørre træer er der ingen sikre proveniensforskelle -  årsagen hertil er ikke, at der ikke er 
forskelle i sundhed, men derimod at de fleste forsøg blev hugget umiddelbart før målingen og 
derved blev udluget for tørre træer. Bedømt udfra antallet af tørre træer ses skovfyrrens sund
hedstilstand at være bedst i klitten  og værst på heden.

De anførte korrektioner til klit, hede eller sand  kan med forbehold benyttes som grove skøn 
for de enkelte proveniensers produktionsevne i de respektive egne af landet. Men proveniens- 
valget er, pga. vekselvirkning også inden for disse regioner, mere kompliceret end som så, hvil
ket vil fremgå af diskussionen (kapitel 8).

F .eks. kan  N arew ka a f  sundhedsm æssige årsager ikke klare sig i hedeom rådet, og et estim e
ret stam tal på over 1000 s tk /h a  ved 50 års alderen er urealistisk hø jt.

E. P5 serien

I modsætning til de ældre forsøgsserier er denne yngre serie under god kontrol mht. hugst
styrke, idet hvert forsøg er hugget fuldstændig ensartet.

I foråret 1987 blev blivende bestandstræer i samtlige parceller i alle 3 forsøg målt fuldstæn
digt, dvs. med højde og diameter som minimum på hvert træ.

Samlede resultater heraf findes i tabellerne 25 og 26, hvor der er mulighed for at sammenlig
ne lokaliteter og provenienser direkte.

Det ses, at med aftagende bonitet stiger proveniensforskellene betragteligt; således er de 
største provenienser relativt langt størst i Mangehøje plantage. Fænomenet er almindeligt 
kendt fra proveniensforskningen og betyder, at gevinsten ved at vælge den rigtige proveniens 
bliver størst på de mest fattige lokaliteter, forudsat at arten overhovedet kan vokse på stedet.

Resultaterne fra de tre lokaliteter understøtter i høj grad hinanden og bliver herved særligt 
pålidelige.

I Mangehøje plantage ses der en klar effekt af østlig versus vestlig placering af parceller i for
søget.

Der ses kun mindre skift i proveniensernes rangfølge ved sammenligning mellem bevoks- 
ningshøjder og vedmasser. Samme forhold gør sig gældende for dominerende træer. Sammen
lignes dominerende træer med bestandstræer ses ligeledes konstans i rangfølge, men prove- 
niensudslagene er for de dominerende træer dels mindre, dels mindre sikre. På den ringeste bo
nitet, Mangehøje, er proveniensudslagene dog altid sikre.

På trods af de relativt homogene resultater fra forsøg til forsøg er der alligevel konstateret 
vekselvirkning mellem lokalitet og proveniens. Dette paradoks må tilskrives forsøgenes særde-



T abel 25. P5 serien. Måling af bevoksningshøjder og volumen i foråret 1987 ved alderen 29 år fra frø. Proveniensvis opgørelse, gennemsnit
af 4 gentagelser per lokalitet. »Samlet«-kolonnerne er sammenvejning af proveniensernes relative resultater.
Lokalitet (plantage) 
Forsøgsnum m er

C .E . Flensborg 
P5C EF

L angvadbjerge
P5LA N

M angehøje
P5M A N

Samlet C .E . Flensborg 
P5CEF

Langvadbjerge
P5LAN

M angehøje
P5M AN

Samlet

D atatype Hs Relativ h 6 Relativ Hg Relativ Relativ Rang v Relativ V Relativ V Relativ Relativ Rang

Proveniens dm % dm % dm % % nr. dm ! % dm J % dm 3 % % nr.

1. Sekken 86 99 105 103 42 88 96.7 6 46.4 92 61.3 103 9.3 72 88.9 6

2. Molde 82 94 93 91 42 87 90.8 9 41.5 82 43.3 73 8.6 67 73.8 10

3. E rfjord 96 111 113 111 63 132 117.9 1 73.1 144 86.3 145 25.4 198 162.3 1

4. Skodje 84 97 102 100 43 90 95.3 7 47.0 93 59.2 99 8.8 69 86.9 7

5. Selstadskogen 82 95 107 105 49 102 100.7 5 41.6 82 65.3 110 13.1 102 98.0 5

6 . A rsund 84 97 98 96 42 ' 87 93.2 8 44.1 87 50.4 85 8.2 64 78.6 8

7. Ølve 94 108 107 105 53 110 107.6 2 64.8 128 71.8 121 16.4 128 125.6 2

8 . Valsøyfjord 81 94 95 93 40 84 90.5 10 46.5 92 48.4 81 7.7 60 77.7 9

9. M oster 0 90 104 105 103 51 107 104.6 3 52.3 103 61.1 103 15.1 118 108.0 3

10. Sæverås 87 101 97 95 54 112 102.7 4 48.8 96 48.0 81 15.8 123 100.1 4

G ennem snit 86.5 100 101.9 100 47.8 100 100.0 50.6 100 59.5 100 12.8 100 100.0

F-værdi
(Provenienser, totalt) 6.65*** 7 43*** 8.53*** 8.56* ** 6.90*** 9.30* **

F-væ rdi
(Blokke, to talt) 1.72NS 177 9*** 9.79* ** 2.03 72.4*** 6.87***

F-væ rdi
(Ø st/vest effekt) 7.43** 4.78*

Signifikansniveau:NS =  nonsignifikant * = 95%  niveau, ** =  99%  niveau  *** =  99.9%  niveau



T ab e l 26. P5 serien. Måling af højde og volumen på overhøjdetræer i foråret 1987 ved alderen 29 år fra frø. Proveniensvis opgørelse, gen
nemsnit af 4 gentagelser per lokalitet. »Samlet«-kolonnerne er sammenvejning af proveniensernes relative resultater.

Lokalitet (plantage) 
Forsøgsnum m er

C .E . Flensborg 
P5CEF

L angvadbjerge
P5LA N

M angehøje
P5M A N

Samlet C .E . Flensborg 
P5CEF

Langvadbjerge
P5LA N

M angehøje
P5M A N

Samlet

D atatype Hdom Relativ Hdom Relativ H dom Relativ Relativ Rang Vdom Relativ Vdom Relativ Vdom Relativ Relativ Rang

Proveniens dm % dm % dm % % nr. dm J % dm J % d m 3 % % nr.

1. Sekken 95.5 99 113.0 103 50.8 89 97.0 7 106.6 84 118.6 105 29.5 80 89.5 7

2. Molde 90.8 94 101.0 92 49.8 88 91.2 9 105.5 83 101.8 90 25.4 69 80.6 10

3. E rfjo rd 102.0 106 115.3 105 73.8 130 113.5 1 153.5 121 141.6 126 71.1 192 146.1 1

4. Skodje 95.5 99 109.8 100 52.3 92 96.9 8 136.6 107 127.2 113 27.1 73 97.8 5

5. Selstadskogen 96.3 100 115.7 106 60.5 106 103.8 4 130.1 102 118.9 105 43.3 117 108.2 3

6 . A rsund 97.3 101 114.1 104 50.8 89 98.0 6 127.8 100 117.8 104 26.7 72 92.3 6

7. Ølve 101.0 104 112.5 103 61.5 108 105.1 2 141.4 111 109.2 97 43.7 118 108.7 2

8 . V alsøyfjord 92.8 96 102.1 93 47.5 84 90.9 10 128.1 101 100.1 89 21.3 57 82.3 9

9. M oster 0 99.5 103 113.4 103 60.0 106 104.0 3 123.1 97 120.0 106 41.2 111 104.8 4

10. Sæverås 96.3 100 100.0 91 61.5 108 99.6 5 120.3 94 72.2 64 40.7 110 89.5 8

G ennem snit 96.7 100 109.7 100 56.8 100 100.0 127.3 100 112.8 100 37.0 100 100.0

F-værdi
(Provenienser, totalt) 2 .21*** 2 .22° 8.79** * 1. 12NS 1.25NS 4.49* **

F-værdi
(Blokke, totalt) 1.01NS 32.3*** 7.30** * 1.14NS 23.3*** 2.70°

F-værdi
(Ø st/vest effekt) 4.60* 5.46*

Signifikansniveau: NS =  nonsignifikant ° =  90%  niveau  * =  95%  niveau *** =  99.9%  niveau.
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les beskedne, indre restspredning kombineret med betydelige bonitetsforskelle forsøgene imel
lem, hvorved selv små ændringer i proveniensernes indbyrdes tilpasningsevne fra den ene loka
litet til den næste kan spores med sikkerhed.

E n sam let analyse fo rudsæ tter i øvrigt sam m e restspredning i alle forsøg, hvad der ikke er 
tilfæ ldet her: I M angehøje p lantage er restspredninger gennem gående m indst, men da  v æ k 
sten er langsom , bliver den i fo rho ld  til forsøgsgennem snit ( =  relative restspredning eller 
variationskoefficienten , c.v.) alligevel størst a f  alle tre forsøg. D erfor er der ikke foretaget 
en væ gtning, da  den vil afhæ nge urim eligt af, hvilken type a f  restspredning, m an vælger. 
Ved at ignorere den beskedne (men dog sikre!) vekselvirkning og væ gte forsøgene fo r fo r
skelle i residualspredning, kunne en sam let analyse forsvares, men den er ikke foretaget, da 
der er »rigeligt« m ed signifikante proveniensudslag i de enkelte forsøg, og disse resultater 
står k larest ved ikke yderligere a t m anipulere dem ; derfor:

Forsøgene er grundet vekselvirkningen analyseret hver for sig.
Af provenienser, der »skifter«, kan fremhæves Sæverås, som har klaret sig særlig godt i 

Mangehøje, der er den mest udprægede hede lokalitet. På Langvadbjerge, der er den eneste af 
de tre lokaliteter, som har klit-præg, er den derimod en af de ringeste. Skodje og Sekken prove
nienserne, der indeholder meget store træer på Langvadbjerge, falder derimod noget igennem 
på Mangehøje.

De provenienser, der har vokset hurtigst, er Erfjord, Ølve og Moster. Først herefter følger 
den fra HB9 serien kendte Sæverås.

Dette holder ikke stik med en antagelse af Løfting (ifølge ældre korrespondance, non cit.) 
om, at Sæverås nok var hurtigere end Moster.

De sydligste provenienser er de hurtigste, og der synes klart at være en trend nord-syd, dog 
skal her erindres om Agder proveniensen fra HB9 serien, der stammer fra det sydligste Norge, 
men som er Sæverås underlegen. Midt i afprøvningsområdet findes Erfjord ved Sognefjorden
-  den har klaret sig meget tæ t på middel. Provenienser nord for Erfjord ligger under dette ni
veau, provenienser syd for ligger over. For hvert forsøg er der signifikant sikre proveniensfor- 
skelle på alle de fire refererede, sammenlignede vedmassefaktorer. Blokinddelingen opfanger 
en stor del af variationen på Langvadbjerge og i Mangehøje plantage.

I P5 serien er specielt forsøget på C.E .Flensborg målt intensivt gennem tiderne. Herved har 
det været muligt at fastlægge udviklingsforløbet over tid, hvilket ses i tabel 27.

Af tabel 27 fremgår det, at selv om der ikke altid er målt på samme vedmassefaktorer gen
nem tiden, er resultaterne konsistente. Ihvertfald bliver ændringerne kun små, hvis man ved 
1987 målingen vælger Hg-rang (ikke refereret) fremfor Dg-rang. I begge tilfælde vil Erfjord og 
Ølve ligge bedst efterfulgt af Moster og Sæverås provenienserne. Det er påfaldende, at Sæve
rås har vokset sig fra en 10. til en 4. plads gennem årene, mens Erfjord og Ølve har ligget kon
stant i spidsen. Omvendt er Årsund, Molde og Selstad descenderet og er blevet øvrige prove
nienser underlegne. Forholdet er yderligere illustreret i figur 10.

Her ses det tydeligt, at rangskift er blevet sjældnere gennem årene og provenienserne synes 
at have fundet deres endelige niveau eller »plads«. Kun omkring midten er der stadig en del 
skift (»støj«), hvilket jævnligt ses i proveniensforsøg i almindelighed.
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T abel 27. P5 seriens forsøg i C. E. Flensborg plantage. Oversigt over samtlige statusmålinger i 
forsøget. Produktionstal, tørre træer ikke medregnet. 160’erne blev der kun målt højder på et an
tal rækker og i 1983 kun diametre (samtlige træer). I 1987 blev forsøget målt fuldstændigt.

Tidspunkt, forår 1965 1969 1983 1987

Datatype H Rang H Rang 5 Rang d 8 Rang

Proveniens cm nr. cm nr. mm nr. mm nr.

1 Sekken 48.0 8 133 6 87 5 106 7
2 Molde 52.0 3 134 5 84 9 102 9
3 Erfjord 54.0 1 148 1 101 1 128 1
4 Skodje 51.5 4 132 7 88 4 108 5
5 Selstadskogen 48.5 6 120 10 80 10 102 10
6 Arsund 48.5 6 135 4 86 7 105 8
7 01ve 52.8 2 145 2 100 2 122 2
8 Valsøyfjord 47.8 9 131 8 86 8 108 6
9 Moster 49.0 5 139 3 92 3 111 3

10 Sæverås 42.5 10 130 9 86 6 109 4

Gennemsnit 49.5 134.6 88. 8 109.9

Figur 10. Illustration af tabel 27 af rangskift i vækstenergi over en 26 årig periode i et af P5 
seriens 3 forsøg; her i C .E .Flensborg plantage ved Viborg.
Changes in ranking o f  growth energy (heights) over a period  o f  26 years in a Heath experiment in the m iddle o f  
Jutland. The trial concerns 10 Norwegian provenances.

D et forstlige Forsøgsvæsen. XLII. H . 5. 12. sep tem ber 1990. 6



F igur 11. Bevoksningshøjder i PL serien ved alderen 9 år fra frø. Visualisering af tabel 28. 
Heights in the PL series at the age o f  9 years fro m  seed. Provenance list: See table 28.
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F igur 12. Dominerende højder i PL serien ved alderen 9 år fra frø. Visualisering af tabel 31. 
Dom inant heights in the PL  series at the age o f  9 years fro m  seed.
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F. PL serien

Denne unge serie, der har ét forsøg i klitten (V.Thorup), ét på grænsen mellem klit og sand 
(i Bunken) og ét i det typiske sand  område (i Tisvilde), er kun revideret i forbindelse med må
lingen i foråret 1988, hvor der på samtlige træer blev målt højder (i halve decimeter) og top- 
skudslængder (i centimeter).

De proveniensvise gennemsnit for højden på levende træer er vist i figur 11 i et tredimensio- 
nelt søjlediagram.

Tilsvarende er der i figur 12 vist tallene for dominerende højder, som er parcelvise gennem
snit af det højeste træ  i hver af parcellens 6 rækker. Herved tilgodeses en vis fordeling i parcel
len af de udvalgte træer, der skal repræsentere de potentielle fremtidstræer. I V.Thorup, hvor 
parcellerne er større, og rækkerne er færre, er der i stedet talt 8 træer frem ad gangen, og der
næst regnet parcelvise gennemsnit på de mægtigste træer i disse »underparceller«.

Det ses, at forskellen mellem bevoksnings- og overhøjder for hvert forsøg er ret konstant, og 
overhøjderne er ca. 20-30°7o (i V. Thorup op til 40%) højere end bevoksningshøjderne. Tilsyne
ladende vinder man ikke her noget klarere billede ved en overhøjdebetragtning, hvorved man 
ignorerer ubetydelige og/eller stærkt belastende træer, samtidig med at man uvilkårligt favori
serer provenienser med høj differentieringsevne, idet man kun vurderer eliten.

Højden, der er angivet i decimeter, ses at være størst i Asserbo og noget ringere på de øvrige 
to lokaliteter, hvor niveauet er omtrent det samme. Proveniensforskellene synes mindst på den 
bedste bonitet, Asserbo. Det er svært på grundlag af figurerne at pege på visse provenienser 
frem for andre, idet tendenserne ikke synes konsistente fra lokalitet til lokalitet. Hertil kom
mer, at udslagene inden for det enkelte forsøg synes små. I stedet for må anvendes variansana- 
lyser på linie med dem fra sundhedsundersøgelsen (afsnit 3.D, tabel 9).

I tabel 28 ses der ud over de »rå« proveniensgennemsnit tillige tal for proveniensernes for
måen relateret til forsøgsgennemsnit (af de 11 første provenienser). Atter må man umiddelbart 
betvivle den generelle gyldighed af trends for provenienser og høstår, når man går fra en type 
vækstlokalitet til en anden, men forklaringerne kommer med variansanalyserne:

Ved traditionelle, to-sidige variansanalyser af hvert forsøg, ses proveniensværdierne at væ
re højsignifikant forskellige i V.Thorup, forskellige i Bunken, men derimod kan de ikke i As
serbo med sikkerhed afsløres som forskellige. Udslagene i V.Thorup er der ikke tvivl om, selv 
om de givetvis er forstærkede af, at proveniens nr. 12 er et år ældre end de øvrige. De mindste 
»sikre« forskelle mellem højderne, LSD-intervallerne, på de tre lokaliteter er hvs. 1.66 dm i 
V.Thorup, 2.17 dm i Bunken og 1.93 dm i Asserbo. For de sidste to lokaliteters vedkommende 
er en sådan forskel kun tilstede mellem ganske få provenienser (og i høj grad betinget af prove
niens nr. 7’s tilstedeværelse), mens den hyppigt er forekommende i V.Thorup, og her da mel
lem ganske andre provenienser. Analyserne viser, som for P5 serien (se ovenfor), at udslagene 
forstærkes kraftigt, når boniteten aftager. På de bedste boniteter er det sværest at afsløre pro- 
veniensforskelle i vækstkraft -  og for den sags skyld også i sundhed.

Det har været en stor overraskelse, at høståret i de professionelt drevne frøplantager har 
haft en så afgørende betydning for vækstenergien. Effekten af høstår har i frøplantagerne 
åbenbart en betydning, der kan sammenlignes med den, som stammer fra naturlige provenien-
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T abel 28. PL serien målt foråret 1988 ved alderen 9 år. Bevoksningshøjder dannet som gen
nemsnit af alle levende forsøgstræer. Relative tal er udregnet efter forsøgsvise gennemsnit af 
de II gennemgående provenienser, der for hvert forsøg sættes til 100. Provenienserne indgår 
med 5 gentagelser på alle 3 lokaliteter.

L okalite t (plantage): V. T horup Bunken A sserbo

D atatype: H Relativ H  Relativ H Relativ

Proveniens (høstår): dm % dm % dm “7o

1. FP.227 (73/74), DK 10.15 96 11.00 96 18.58 100
2. FP.227 (67/68), DK 12.28 116 11.14 97 18.26 98
3. FP .227 (69/70), DK 10.98 104 10.70 93 17.10 92
4. FP.227 (71/72), DK 11.42 108 11.44 100 18.65 100
5. FP .227 (75/76), DK 10.36 98 10.40 91 19.28 104
6 . FP .227 (77/78), DK 11.48 108 11.08 96 19.06 103
7. FP.233 (69/70), DK 9.83 93 14.39 125 20.14 108
8 . FP .234 (73/74), DK 10.42 98 11.53 100 18.82 101
9. FP .234 (77/78), DK 11.04 104 12.01 105 18.33 99

10. Letland Z. B anska, SU 10.11 96 10.95 95 18.42 99
11. O scarsham n, S 8.32 79 11.69 102 17.63 95
12. Sæ verås, N 12.69 120 - - - -

G ennem snit (1-11): 10.58 11.49 18.57

F-værdier:
Blokke 11.50*** 5.30** 2.27°
Provenienser 4.02*** 1.97° 1.44MS

Lokalitet 465.13***
Blok (Lokalitet) 5.88***
L okalitet x Proveniens 1.99* *

Provenienser 2.98***

Signifikansniveau:NS =  nonsignifikant ° =  90%  ** = 99%  *** =  99.9%

ser! Desværre indgår der kun tre forskellige frøplantager og tre »naturprovenienser«, så må
ske beror det på tilfældigheden af de valgte behandlinger (både for proveniens og høstår), at 
udslagene er af samme størrelsesorden.

Ved at variansanalysere alle tre forsøg under ét (tabel 28, nederst), får man nu i modsætning 
til seriens overlevelsesresultater (afsnit 3.D), signifikante udslag for ikke alene lokalitet (hvad 
der ikke kan undre) og blok indenfor lokalitet, men også vekselvirkning mellem lokalitet og 
proveniens. Det betyder, at provenienserne har vokset afgørende forskelligt på de tre lokalite
ter. Et samlet, høj signifikant udslag for provenienser viser, at der også er provenienser, der 
slår igennem i hele serien; men når der er udslag for vekselvirkning, står man sig bedst ved at 
vurdere resultaterne i hvert forsøg for sig. Vekselvirkningen skyldes især V .Thorup, der er den 
mest afvigende lokalitet.

D ette frem går a f  ikke-frem viste, supplerende tests fo r vekselvirkning, der fu ldstæ ndig t 
forsvinder, hvis V .T horup  lokaliteten  »pilles ud« a f  beregningerne. D erim od forsvinder 
effek terne ikke a f  lokalite t, a f  blok  indenfor lokalite t sam t a f  proveniens. D e svækkes dog 
lidt, hvilket p rim æ rt tilskrives et fæ rre  an tal to talobservationer. D et bliver herved, hvad 
der skal ses i-næste afsn it, legitimt a t regne B unken og Tisvilde under ét.
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Mht. analysen af overhøjdetræerne, henvises til næste afsnit, idet disse data er udvalgt til 
mere omfattende beregninger af proveniensheritabilitet.

Da kulturerne ikke på noget tidspunkt har stået i stampe, er der valgt ikke nærmere at analy
sere topskudsmålingerne. Resultaterne synes i øvrigt meget parallelle med totalhøjdernes.

G. Heritabiliteten i forsøgene

Mens samtlige meddelte resultater uden for dette afsnit er direkte observerede, fænotypiske 
værdier, vil der nu blive gjort forsøg på at transformere disse værdier til den del heraf, der kan 
henføres til arvemassen i form af de genotypiske værdier.

De målte, fænotypiske udslag, som m an finder i proveniensforsøg -  og i biologiske forsøg i 
almindelighed -  vil af tilfældige, miljøbetingede og forsøgstekniske årsager sandsynligvis være 
»for store« i forhold til, hvad der er reelt betinget af populationens arvemasse.

Det »sande« mål for en populations eller proveniens’ ydeevne er derimod den genotypiske 
værdi, med hvilken den endelige vurdering og rangordning af provenienserne bør foretages. 
De genotypiske værdier udtrykker nemlig proveniensernes forventede værdier ved gentilplant
ning under de pågældende forhold på hele forsøgsarealet -  og ikke blot i de parceller, hvor de 
tilfældigvis stod placeret (jfr. Madsen 1989, p.160).

I populationsgenetik er det muligt indirekte at estimere en populations genetiske værdi. Det 
sker ved hjælp af afkommet. Man kan nemlig ved afkomsforsøg udskille den andel af totalva
riationen, der kan henføres til genotypen. Denne andel benævnes heritabiliteten.

For proveniensforsøg udgøres den af proveniensvariationens andel af den samlede (fænoty
piske) variation og kan for blokforsøg estimeres efter formlen:

Varprov+ (Varrest/ “Ökke)
-  idet Varprov og Varrest er hvs. proveniens- & restvariation.

Det kan vises, at ved at reducere (læs: multiplicere) afkommets (=  proveniensafkommets) 
udslag fra det »rå« forsøgsgennemsnit med h2, får man et centralt estimat for proveniensens 
genotypiske, »sande« udslag fra forsøgsgennemsnittet. Heritabiliteten, h2, som er et tal mel
lem 0 og 1, betegnes ved en sådan anvendelse også for krympefaktoren c.

Samlet kan der herved opnås et mere sandt billede af proveniensernes indbyrdes præsta
tionsevne, idet en del sandsynlige fejl (af tilfældig karakter) på resultaterne modregnes.

Metoden forudsætter, at man vha. afkommet kan beregne heritabiliteten, og at proveniens- 
udslag samt residualer er normalfordelte. Mens den sidste forudsætning er alment kendt fra 
variansanalyser, er der pludselig dukket en ny op, som er værre: Kravet om, at provenienser
nes forsøgsværdier er normalfordelte. Selv om dette krav ikke skulle være opfyldt, vil det dog - 
med undtagelse af helt ekstreme fordelinger -  sædvanligvis være mere rigtigt at »krympe« end 
at undlade det (Madsen 1989, p. 163).

Om metodens teori og anvendelse kan i videre omfang henvises til f.eks. Nanson (1970), R u
demo (1979), Wellendorf et al. (1986) og senest Madsen (1989).

I det følgende er der udvalgt relevante, observerede proveniensværdier fra tre af de om
handlede, større forsøgsserier med sikre proveniensudslag.
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T abel 29. P5 serien, status forår 1987. Estimerede, genotypiske værdier for volumen på be- 
standstræer. De målte udslag - svarende til fænotypisk værdi -  fra forsøgsgennemsnittet mul
tipliceres med estimater for proveniensernes heritabilitet, h2. Hvert forsøg opgjort seperat.

Lokalitet C .E .F lensborg plantage Langvadbjerge, Thy M angehøje plantage

F æ n o ty p isk G e n o ty p isk F æ n o ty p isk G eno typ isk Fæ n o ty p isk G enotypisk
udslag h 1 v æ rd i udslag h> væ rd i udslag h 1 væ rd i

Proveniens V , % C %

i >
i C % V, % C %

1 Sekken -  8.4 0.883 -  7.4 +  3.0 0.885 +  2.6 -  27.6 0.892 -  24.6
2 Molde -  18.0 0.883 -  15.9 -  27.3 0.885 -  23.3 -  33.0 0.892 -  29.5
3 E rfjo rd + 44.4 0.883 + 39.2 +  45.0 0.885 +  38.5 +  97.8 0.892 + 87.3
4 Skodje -  7.2 0.883 -  6.3 -  0.5 0.885 -  0.5 -  31.5 0.892 -  28.1
5 Selstadskogen -  17.8 0.883 -  15.7 + 9.7 0.885 + 8.3 +  2.0 0.892 + 1.8
6 A rsund -  12.9 0.883 -  11.4 -  15.3 0.885 -  13.1 -  36.1 0.892 -  32.2
7  Ølve +  28.0 0.883 + 24.7 +  20.6 0.885 + 17.6 +  27.8 0.892 + 24.7
8 V alsøyfjord -  8.1 0.883 -  7.2 -  18.7 0.885 -  16.0 -  40.0 0.892 -  35.7
9 M oster + 3.3 0.883 + 2.9 + 2.7 0.885 +  2.3 +  17.6 0.892 + 15.7

10 Sæverås -  3.6 0.883 -  3.2 -  19.4 0.885 -  16.5 +  23.1 0.892 +  20.6

Ved estimation af genotypiske værdier for trævolumen i P5 serien ses det i tabel 29, at ud
slagene fra de tre forsøgs respektive gennemsnit kun bliver reduceret med 11-12% i hvert til
fælde. Heritabiliteten fra lokalitet til lokalitet er stort set ens. Krympningen indebærer ingen 
skift i rangfølge, da der med den anvendte statistiske model for balancerede forsøg er antaget 
samme spredning for alle provenienser. Den høje heritabilitet (tæt på 1) betyder, at de genoty
piske værdier ligger meget nær de direkte målte -  trods store proveniensudslag med kun 10 
provenienser. Få, deltagende provenienser vil dog -  alt andet lige -  resultere i en usikkert be
stemt krympning (Madsen 1989, p.162). I disse tre forsøg er spredningen på heritabiliteten dog 
særdeles beskeden -  i hvert tilfælde mellem 0.05 og 0.06.

Behandlingseffekten er således godt bestemt i P5 forsøgene (jf. afsnit 4.E), og de målte re
sultater kan i særlig høj grad tilskrives proveniensernes genetiske sammensætning. Ligeledes 
bemærkes det, at gevinstmulighederne er kolossale ved at vælge visse provenienser frem for 
andre -  selv efter »krympning« af de observerede forskelle.

I HB9 serien er forholdet anderledes, idet forsøgene er aldeles ubalancerede og stort set er 
uden gentagelser. Herved bliver krympefaktoren variabel fra proveniens til proveniens.

Anvendes LSMEANS-værdier (se tabel 24) med genererede værdier for manglende observa
tioner får man en samlet værdi for proveniensens ydeevne i alle seriens forsøg.

Som for den norske P5 serie omregnes observationerne til udslag fra forsøgsgennemsnittet, 
som reduceres med krympefaktoren c i tabel 30. H eraf fremkommer de genotypiske, »ægte« 
afvigelser eller værdier.

De ægte afvigelser danner grundlag for en ny, ægte rang, der til forskel fra den direkte ob
serverede rang er dannet under hensyn til, at proveniensernes resultat er bestemt med meget 
forskellig grad af sikkerhed. Det ses, at krympningen her medfører enkelte skift i rangfølgen:

De mest yderligt liggende provenienser er gennemgående krympet mest, hvilket ikke bør 
overraske, da de som regel kun er bestemt med kun een eller meget få observationer, hvorfor 
de er bestemt med stor usikkerhed og behæftet med stor spredning.
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T abel 30. Korrigerede, observerede bestandshøjder i HB9 serien, måling i foråret 1987. Af
vigelserne fra seriens samlede gennemsnit, 122.8 dm, er reducerede med krympefaktoren c. 
Observeret rang er den direkte rangfølge, mens ægte rang er rang efter foretaget krympning.

D ata Hkorr
Spred

ning
A fvi
gelse

Krympe-
fak to r

Æ gte
afvigelse

Obs.
rang

Ægte
rang

Proveniens dm dm dm c dm nr. nr.

171 N arew ka, PL 119.4 3.5 -3 .4 0.666 -2 .3 16 17
172 Sæverås, N 123.3 2.9 +0 .5 0.740 + 0.4 9 9
176 U lstrup (svensk op r.), DK 119.9 3.2 -2 .9 0.706 - 2.0 15 16
178 U lstrup (skotsk opr.), DK 125.4 2.6 +  2.6 0.780 + 2.0 7 5
180 A chnashallac, Skotland 121.5 3.8 -1 .3 0.623 -  0.8 12 12-13
183 A gderkysten, N 106.8 3.0 -16 .0 0.732 -11.7 20 20
184 L ångekarr, S 123.1 2.6 + 0 .3 0.780 +  0.2 10 10
185 Boxholm , S 122.3 3.5 -  0.5 0.665 -  0.3 II II
333 Silkeborg (baltisk opr.), DK 133.2 4.8 +  10.4 0.511 +  5.3 2 1
341 N orr Buar, S 107.8 8.4 -15.0 0.256 -3 .8 19 19
342 Dr. Celius, SF 120.5 4.8 -2 .3 0.511 - 1.2 14 14
394 Växjö, K osta, S 121.2 4.8 - 1,6 0.511 -  0.8 13 12-13
395 B ohuskysten, S 117.7 8.5 -5.1 0.249 -1 .3 17 15
*1 Ulslo I, B ordrup, DK 124.7 6.2 +  1.9 0.385 + 0.7 8 8
*2 Ulslo II, B ordrup, DK 115.7 4.9 -7.1 0.501 -3 .6 18 18
*3 F ruerhø j, fin, DK 138.1 8.4 + 15.3 0.255 + 3.9 1 2
*4 F ruerhø j, grov, DK 131.1 8.4 +  8.3 0.255 + 2.1 3-4 3-4
*5 O dsherred, DK 131.1 8.4 + 8.3 0.255 +  2.1 3-4 3-4
*6 Jørgensens pl. (finsk opr.) 126.8 8.4 + 4.0 0.256 + 1.0 6 7
*21 U lslo, uspc., DK 127.4 6.0 + 4.6 0.404 + 1.9 5 6

Som følge heraf bliver Fruerhøj-proveniensen (med kun 1 observation) fortrængt fra første
pladsen af baltisk fyr fra Silkeborg, som der er 3 parcelobservationer på.

Det skal understreges, at man for HB9 serien skal være meget varsom med at tolke resulta
terne for de tre hovedregioner klit, hede og sand under ét, selv om det ikke desto mindre er for
søgt her.

Proveniensudslagene for HB9 serien er tilsyneladende langt mere beskedne end for P5 se
rien. Men her skal man erindre om de provenienser, der end ikke er produktionsmålt i 1987, da 
de er helt eller delvist gået til grunde gennem tiden.

I den nyeste serie, PL  serien, hvori der også indgår frøplantageafkom, er det valgt at beregne 
den genotypiske værdi af overhøjderne, som findes illustreret i figur 12 og er beskrevet i oven
stående afsnit. Resultaterne er gengivet i tabel 31 og er nu bearbejdet i ny sammenhæng:
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T abel 31. Genotypiske værdier for 12 provenienser i PL serien. Som grundlag for beregning 
af heritabiliteten, h2, er anvendt overhøjderne på proveniensafkom ved alderen 9 år fra frø. 
Hvert forsøg opgjort enkeltvis; dog er to af forsøgene tillige regnet under ét.
Lokalitet V. T horup Bunken A sserbo

Datatype: LIn dom A fv ige lse
afvigelse

H dom Afvigelse Genotypisk
afvigelse

LI•̂ doin A fv ig e lse  G e n - y P is k  
aivigelse

Proveniens (høstår) dm % % dm % O/o dm % %

1 FP.227 (73 /74), DK 13.79 -  6.2 -  4.8 14.73 -  1.7 -  0.5 22.11 -  2.2 -  0.6
2 FP.227 (67 /68), DK 17.25 +  17.4 +  13.6 14.43 -  3.7 -  1.0 22.33 -  1.2 -  0.3

3 FP.227 (69 /70), DK 14.77 +  0.5 +  0.4 14.10 -  5.9 -  1.6 21.13 -  6.5 -  1.7
4 FP.227 (71 /72), DK 15.28 +  4 .0 +  3.1 15.43 +  2.9 +  0.8 21.60 -  4.5 -  1.2
5 FP.227 (75 /76), DK 13.42 -  8.7 -  6.8 13.57 -  9.5 -  2 .6 23.73 +  5.0 +  1.3
6 FP.227 (77/78), DK 15.91 +  8.3 +  6.5 14.90 -  0.6 -  0 .2 23.03 +  1.9 +  0.5
7 FP.233 (69 /70), DK 13.77 -  6.3 -  4.9 17.93 +  19.6 +  5.3 24.28 +  7.4 +  2.0

8 FP .234 (73 /74), DK 14.93 +  1.6 + 1.2 15.10 +  0.7 +  0.2 23.20 +  2.6 +  0.7
9 FP .234 (77 /78), DK 15.40 +  4.8 +  3.7 15.13 +  0.9 +  0.3 23.40 +  3.5 +  0.9

10 Letland Z. Banska, SU 13.49 -  8.2 -  6.4 14.60 -  2.6 -  0.7 23.19 +  2.6 +  0.7
11 O scarsham n, S 11.82 -1 9 .6 -15 .3 14.93 -  0.4 -  0.1 20.69 -  8.5 -2 .2
12 Sæ verås, N 16.54 + 12.5 -  9.8 - - - - - -

Gennemsnit (1-11): 14.70 14.99 22.61

F (blokke) 16.33*** 4.12** 6.39***
F (provenienser) 4.58*** 1.37NS 1.36NS
heritabilitet, h2 0.782 0.270 0.265

Signiflkansniveau:NS = nonsignifikant F(forsøg) 354.91 ***

* = 95%  ** = 99% *** _= 99.9% F(blokke) 5.35 ***

F(provenienser) 1.89*
heritabilitet, h2 0.471

Ved beregning af overhøjdernes genetiske værdier er de fænotypiske proveniensudstag (af
vigelserne fra forsøgsgennemsnit) multipliceret med krympefaktoren, h2, der i balancerede 
forsøg a f denne type viser sig at være lig med: 1-^t , hvor F = F-værdien for provenienser, 
hentet fra variansanalysen. Det ses umiddelbart, at V. Thorup har en ca. tre gange så stor heri- 
tabilitet som hver af de to øvrige lokaliteter. Det betyder f.eks. at de -  gennemgående beskedne
-  udslag, der er på disse lokaliteter nu yderligere beskæres kraftigt, og kun en enkelt prove
niens synes at have en betragtelig genetisk gevinst, nemlig F P .233.1 V.Thorup, derimod, beva
res de i forvejen store, fænotypiske udslag næsten ubeskåret, idet forsøgssikkerheden (læs: 
sikkerheden på bestemmelse af behandlingsudslag) er stor. Samtidig er proveniensudslagene i 
forvejen de største for serien.

Resultaterne fra variansanalyserne, der altid foretages på de observerede, »ukrympede« 
værdier, har vist at det må være tilladeligt at regne Bunken og Asserbo forsøgene under ét, idet 
der (i modsætning til de to øvrige mulige, parvise kombinationsmuligheder) ingen vekselvirk
ning er mellem disse to forsøg. Som det fremgår af F-værdierne af en sådan sammenregnet 
analyse (tabel 31, nederst -  jfr. tabel 28), stiger de herved betragteligt, signifikanserne skær
pes, og heritabiliteten bliver nu næsten fordoblet. Herved bliver (de nu samlede) proveniens- 
udslag for disse forsøg ikke reduceret slet så kraftigt, hvilket dog ikke er vist i tabellen.
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FORMKVALITET I HOVEDFORSØGENE

A. B5 og B25 ved Silkeborg

I det nu nedlagte B5 forsøg blev der i foråret 1981, kun et halvt år før forsøget blev storm
fældet (se afsnit 2.A), foretaget en enkel formbedømmelse i alle parcellerne. Bedømmelsen er 
analog til bedømmelsen i HB9 serien (afsnit 5.D), blot er klasse 2 og 3 samt 4 og 5 her slået sam
men i kategorierne hvs. »uvæsentlige« og »væsentlige« bugter. Forskellen mellem væsentlige 
og uvæsentlige bugter består i, om bugten (læs: knækket, svajet, deformiteten) skønnes at 
have betydning for skæreudbyttet. Hældende træer betegnes som rette, hvis de er helt lige. Be
dømmelsen gælder kun bullen. Resultatet er vist i tabel 32.

5

T abel 32. Forsøg B5, Silkeborg distrikt. Formbedømmelser af 30 træer pr. parcel foråret 
1981 ved alderen 69 år fra frø. Parceller benævnt med romertal er 1 år ældre.

Form
Ret Uvæsentlige

bugt(er)
Væsentlige

bugt(er)

Proveniens Parcel % % %

Baltisk 1 87 13 0
Baltisk 2 90 10 0
Baltisk 3 97 3 0
Baltisk 4 93 7 0

G ennem snit 92 8 0

Skotsk II 53 40 7
Skotsk IV 33 54 13
Skotsk VI I I 13 10
Skotsk 7 50 43 7
Skotsk 8 47 40 13

G ennem snit 52 38 10

Som fra de samtidige højdemålinger, hvor den baltiske fyr viste sig 5 meter højere end den 
skotske fyr (tabel 10), skiller den baltiske fyr sig suverænt og sikkert ud fra den skotske: næ 
sten alle træer er helt rette, mens skotterne kun indeholder halvt så mange rette individer.

Fra B25 foreligger der to formbedømmelser -  fra 1981 og 1986. Resultaterne er refereret i 
tabel 3 3 .1 1981 blev der kun bedømt to provenienser, mens der i 1986 bedømtes tre skovfyrpro- 
venienser, to østrigske fyrreprovenienser samt en artskrydsning. A f tabel 33 ses, at 1986 be
dømmelsen var hårdere end i 1981, hvor træerne bedømtes fra kun een side. Alligevel støtter de 
to målinger hinanden trods det, at de er baseret på tilfældige stikprøver.

I B25 er vestnorsk fyr mest ret og har kun få væsentlige bugter, mens skotsk fyr i begge for
søg har færrest rette træer og flest med alvorlige bugter. Lettisk fyr ligger intermediært, men er 
dog stadig rimelig velformet, jfr. foto nr. 10.
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T abel 33. Forsøg nr. B25, Silkeborg. Formbedømmelser af 30 træer pr. parcel foråret 1981 
og 5 år senere ved aldrene 67 og 72 år. Skotsk skovfyr er et år ældre end øvrige provenienser.

År 1981 1986

Form Rette Uvæsentlige
bugt(er)

V æsentlige
bugt(er)

Rette Uvæsentlige
bugt(er)

Væsentlige
bugt(er)

Proveniens Parcel % % % % % %

Vestnorsk a 67 27 6 52 40 8
Vestnorsk b 54 33 13 32 52 16
Vestnorsk c 43 43 14 52 24 24

Gennem snit 55 34 II 45 39 16

Skotsk d 47 33 20 32 36 32
Skotsk e 47 23 30 28 40 32

G ennem snit 47 28 25 30 38 32

Lettisk 5b 40 36 24
Østrigsk fyr, Böhmen 55 30 15
Østrigsk fyr, D anm ark 33 56 II
P . mugo x P silvestris 50 20 30

Letternes overlegenhed overfor skotterne er næppe nogen tilfældighed, jf. tabel 32. Der er 
dog ikke her tale om bevisligt helt de samme provenienser (jfr. afsnit 7.A). Østrigsk fyr og ba
stardfyr har en god form, men parcellerne er hugget hårdere end de øvrige, hvilket formentlig 
har gjort formen bedre. Resultaterne stemmer overens med HB9 serien, hvor de to norske pro
venienser er mere rette end baltisk fyr fra Silkeborg, som igen er mere ret end Achnashallac, 
Skotland. Nordlige provenienser har konstant været meget formsikre.

B. C. A. Jørgensens klitserie

Ved den seneste status i de to endnu eksisterende forsøg i foråret 1989 blev alle prøvetræer 
(jfr. afsnit 4.B) formbedømt efter samme formskala som ovenfor. Resultaterne fra Bordrup 
blev imidlertid proveniensmæssigt ret uinteressante, da næsten samtlige træer havde væsentlige 
bugter stammende fra en kalamitet, som har ramt træerne omkring år 1960, hvor næsten alle 
træer har mistet topknoppen. Som følge heraf har langt hovedparten af træerne et tydeligt svaj 
i 7-8 m ’s højde, som deklasserer formen på mange træer. Dette har i høj grad påvirket bedøm
melsen negativt, og resultaterne er derfor udeladt, da de som udtryk for forskelle i provenien
sernes genetiske sammensætning kan være misvisende.

I tabel 34 er resultaterne fra de enkelttrævise scoringer på Østerild sammenstillet med almene 
formbedømmelser af parcellerne. Der synes at være en sammenhæng således, at med over ca. 
50% rette træer slår det positivt igennem i den almene bedømmelse, ligesom mere end ca. 25% 
med væsentlige bugter synes at slå negativt igennem i det almene indtryk. Da markante form
forskelle på provenienser udviskes med selektive hugster, foretages formbedømmelser bedst 
forinden. En sådan almen formbedømmelse findes angivet i tabellens højre side for Bordrup 
forsøget. Overensstemmelsen mellem gamle resultater fra Bordrup og nye fra Østerild er åben-



T abel 34. Formresultater fra to forsøg i C .A .Jørgensens klitserie foretaget ved aldrene 60 år og 27 år fra frø. Scoringer til formklasser er 
foretaget på enkelttræer, mens almene beskrivelser gælder helhedsind tryk fra parcellerne.
Lokalitet Ø sterild  18. april 1989 Ø sterild 17. april 1989 B ordrup 6 . m arts 1956

Form klasse 1 2 3 1-3 Rang A lm ene

Proveniens Procentv is fordeling Middel nr. form beskrivelser

101 U pper Sea Side 
Skotland

20 40 40 2.2 12-13 Kun jæ v n t god D årligt form ede træ er. M ange 
grovgrenede

102 Söderm anland 
Sverige

40 40 20 1.8 7 G od fo rm , grov. G od aksetendens G ennem gående bedre fo rm , en del grove 
træ er

103 N edenes am t 
N orge

64 32 4 1.4 1 M eget ret, grov. G od aksetendens Ret god form , tyndere grene. Spidse 
grenvinkler

104 K arelska Näs
Finland (nu USSR)

55 20 25 1.7 5 Meget ret Dårlig (alm ent om  parcellen)

105 Bergens Skæ rgård  
Norge

24 32 44 2.2 12-13 N oget svingende -  ringere end »norm alt«  
fo r norsk  fyr. Ret grov

G od form

106 W edellsborg (skotsk 
opr.) D anm ark

48 40 12 1.6 4 N oget svingende, om kring m iddel En del helt pæ ne træ er, ret grovgrenede

107 Ulslo I, B ordrup 
D anm ark

44 28 28 1.8 8 Jæ v n t god. M ere fingrenet end 109 En del sm ukke træ e r, en del grovgrenede

108 Skram sø, D jursland 
D anm ark

28 39 33 2.1 II Svingende Form  nogenlunde

109 Ulslo II, B ordrup 
D anm ark

56 36 8 1.5 2-3 M eget ret, grov. Fin aksetendens G od form , bedste parcel (bedst jordbund)

110 Spey Side 
Skotland

36 36 28 1.9 9 M iddel, dog bedre end 112, grovgrenet. 
E n del fine aksetræ er

Ikke så dårlig  som  n r. 101, nogle em ner 
helt gode

111 Ø sterild afd . 6 
D anm ark

56 36 8 1.5 2-3 Ret god, bedre end 110, noget grove. 
A ksetendens

Ret dårlig fo rm , ikke fingrenet

112 W edellsborg (tysk op r.)  
D anm ark

12 40 48 2.4 14 Ringe, grov. Tvegetendens. B redkronede. 
L igner 114

D årlig stam m eform

113 T væ rsted  afd . II 
D anm ark

48 28 24 1.8 6 M iddel F orm  ret god, ret fingrenet

114 Schrool (skotsk opr.) 
H olland

24 44 32 2.0 10 Meget ringe. Særdeles grov. B redkronet (Ikke repræ senteret)

Formskala: 1 = ret 2 =  uvæsentlig(e) bugt(er) S =  væsentlig(e) bugt(er).
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bar, dog med enkelte modifikationer: nr. 104, finsk, bedømmes nu som dårlig -  men notatet 
gælder i dette tilfælde parcellen som helhed og næppe specielt formen.

De to skotske viser åbenlyse, formmæssige svagheder; Spey Side er bedre end Upper Sea 
Side, hvor formen er ret kritisk.

Værre end skotterne er Wedellsborg (tysk opr.) og den hollandske. Deres form er klart util
strækkelig. Skramsø og Wedellsborg (skotsk opr.) ligger på niveau med eller lidt over skotterne.

De to nordjyske klitprovenienser er lidt svingende omkring middel. Ulslo’erne i tredie dan
ske generation (afkom af Ulslo II) er meget velformede, mens de i anden generation (afkom af 
Ulslo I) kun er på det jævne. Antageligt er der sket en gunstig selektion. De nordiske prove
nienser er også -  som på Silkeborg (se ovenfor) -  gennemgående formstabile i klitten. Der er 
dog en iøjnefaldende formforskel på de to norske: Nedenes er fremragende, mens Skærgården 
knap nok er på et middel niveau.

C. Thaarups 1. klitserie

Serien blev formbedømt i forbindelse med revisionsmålinger i foråret 1989. Der blev i Tved 
anvendt samme formskala som i de to foregående afsnit, mens der i Vejers anvendtes en lidt 
mere nuanceret 1-5 skala (se afsnit 5.D, nedenfor). Gennemsnit for provenienserne er sam
menstillet i tabel 35.

T abel 35. Formbedømmelser i Thaarups 1. skovfyrserie. Ved bedømmelsen i foråret 1989, 
ved aldrene 47-49 år fra frø, er vist samlede resultater fra enkelttrævise bedømmelser. Ældre 
bedømmelser er almene beskrivelser.

L okalitet, p lantage Vejers Tved

T idspunkt e. 1976 e. 1984 f. 1989 f. 1989 Samlet

Form H elhedsindtryk 1-5 1-3 vurdering

Proveniens
G ordon  Castle, Skotland Nogenlunde M iddel 3 .3] Svingende

Tværsted afd. 26 og 28
Ikke bedøm t 
Meget god

G od
God

2.5)
3.1 1.8 God

T vorup, Skaarupeng Sande, Thy Knap så god Middel til ringe 3.3 (Jævn)
Bunken gammel skovfyr (norsk opr.) Meget god Meget god 2.8 (God)
Ulslo II, Bordrup Ret god Middel til ringe 3.0 (Jævn)
Husby afd. 1, gl. skovfyr Dårlig Middel til god 3.1 2.1 Ringe
Lilleheden afd. 216a, Hirtshals Dårlig Middel 3.3 (Jævn)
Bordrup, blandet fra 2 prøveflader God Middel til ringe 3.1 (Jævn)
Østerild afd. 6 Ret god Middel 2.9 (Jævn)
Østerild afd. 12 God God 2.8 (God)
Østerild afd. 13 Nogenlunde Middel 3.9 1.7 Svingende
Skagen, gammel skovfyr God God 2.8 1.7 God
T vorup Halle, Thy M indre god Meget god 3.5 1.9 Ringe
V røgum  afd. 8b Dårlig Middel 3.4 (Ringe)
Vejers, øst for Flom Nogenlunde G od 2.6 (God)
Skram sø, Djursland Væk! (?) 2 træ er tilbage 4.5 1.7 Svingende
Tisvilde Dårlig Dårlig 4.2 2.3 Ringe
W edellsborg (skotsk opr.) Dårlig Middel til ringe 3.8 2.4 Ringe
Bunken, 2. generation 1.7 (God)

Formskala 1-5:1  =  ret 2  =  1-2 uvæsentlige bugter 3 =  flere  uvæsentlige bugter 4 =  1-2 væsentlige 
bugter 5 = flere  væsentlige bugter.
Formskala 1-3: I = ret 2 = uvæsentlige bugt(er) 3 =  væsentlige bugt(er).
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Udsagnskraften for de provenienser, der kun er repræsenteret på en af lokaliteterne, er selv
sagt kun svagt indikerende. Af de 8 provenienser, der findes på begge lokaliteter, fås der sam
me resultatretning for de 6 heraf, mens de to sidste peger i hver sin retning. H eraf sluttes, at re
sultaterne trods alt støtter hianden.

De fire nordligste danske provenienser, Bunken (2 stk.), Skagen og Tværsted, har i seks af
prøvninger vist overgennemsnitlige resultater. Omvendt har Wedellsborg og Tisvilde i fire af
prøvninger vist meget ringe formtendens.

Bedst i hele forsøget er en proveniens fra Vejers, der desværre ikke indgår i forsøget i Tved, 
og således kun er afprøvet på sin hjemegn.

I intet tilfælde synes der i tabel 35 at være en positiv formeffekt af længere geografiske flyt
ninger. Omvendt synes der at opstå en bedre eller overgennemsnitlig form ved afprøvning af 
lokale eller nære provenienser frem for dem af noget fjernere beliggenhed. Et særlig typisk ek
sempel herpå er Østerild afd. 13, der udviser god form på naboskovparten i Tved, mens den i 
Vejers ligger i den »tunge« ende.

De dårligst formede provenienser i denne klit afprøvning (jfr. kap. 4) kommer stort set alle 
fra den anden proveniensregion, sand. Klittens egne provenienser formes derimod tilsynela
dende langt bedre i klitten -  ikke mindst, hvis de kun flyttes moderat.

T abel 36. Formbedømmelser i HB9 serien foretaget efter hugst vinteren 1980/81. Anførte 
værdier er gennemsnitsform på (sædvanligvis) 30 tilfældigt udvalgte træer pr. parcel. Niveau 
for lokaliteten er gennemsnit af forsøgenes 4 gennemgående provenienser.

Lokalitet Ål Tværsted Valskov Grind Kloster Silke I alt
Oksbøl Vendsyssel Djursland sted heden borg

Forsøgsbetegnelse HB9a HB9b HB9c HB9d HB9e HB9f HB9g HB9h gns.

Proveniens
171 Narewka, PL 2.75 2.47 1.99 1.75 1.74 1.44
172 Sæverås, N 1.93 2.05 1.44 1.35 1.50 1.35 1.76 1.42 1.60
176 U lstrup (svensk opr.), DK 2.24 1.77 1.46 2.34 2.03 1.83 1.75 1.71 1.89
178 U lstrup (skotsk opr.), DK 2.90 2.07 1.68 2.17 1.36 1.75 2.79 1.61 2.04
180 A chnashallac, Skotland 1.53 1.97 1.29 2.07
180 samme (kom postbeh.) 2.35
183 Agderkysten, N 1.26 1.16 1.33 1.07 3.17 1.16
184 Långekarr, S 2.20 2.80 1.58 2.26 1.59 1.40 2.13 1.27 1.90
185 Boxholm, S 1.84 2.05 1.36 1.65 1.39 1.89 1.59
333 Silkeborg (baltisk opr.) 1.75 1.29 1.67
341 G öteborg, N orr Buar, S 1.10
342 D r. Celius, SF 1.14 1.13 1.81
394 Växjö, Kosta, S 1.54 1.37 1.89
395 G öteborg, Bohuskysten, S 1.22
*1 Ulslo I, Bordrup, DK 1.36 1.37
*2 Ulslo II, Bordrup, DK 1.89 2.00
*3 Fruerhøj, (fin), DK 1.27
*4 Fruerhøj, (grov), DK 2.41
*5 Odsherred, DK 2.19
*6 Jørgensens pl. (finsk opr.) 1.43
*21 Ulslo, uspec. gen., DK 1.46 1.44

Niveau for lokaliteten 2.32 2.17 1.54 2.03 1.62 1.58 2.11 1.50 1.86

Formskala: 1 =  ret; 2 = 1-2 uvæsentlige bugter; 3 =  3 til f lere  uvæsentlige bugter; 4 =  1-2 væsentlige 
bugter; 5 =  3 til flere  væsentlige bugter
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Den eneste, systematiske formbedømmelse i serien blev foretaget i foråret 1981, 31-32 år 
efter plantning -  umiddelbart efter forudgående hugst. Formbedømmelse blev foretaget okku- 
lært efter proveniensafdelingens 1-5 formskala (defineret i tabel 35), som er en modificeret ud
gave af Keidings (1965, p. 116) bedømmelser i lærk. Forskellen mellem væsentlige og uvæsent
lige bugter er betinget af, som for de øvrige formbedømmelser, om formafvigelsen skønnes at 
have betydning for skæreudbyttet.

Som et samlet udtryk for proveniensens form er der ved den parcelvise opgørelse anvendt 
gennemsnitlig form for sædvanligvis 30 tilfældigt udvalgte træer per parcel. A f tabel 36 ses 
det, at lokaliteternes formniveau er svingende. Niveauerne er fastlagt som gennemsnit af de 
fire provenienser, som kunne bedømmes på alle lokaliteter. På sandene i Valskov plantage og 
på Silkeborg distrikt ses de laveste niveauværdier, d.v.s. her findes den bedste form. I klitten er 
formen ringere. Bemærkelsesværdigt er det, at de to lokaliteter på Tværsted skiller sig kraftigt 
ud fra hinanden. Den bedste form fremkommer her på den dårligste bonitet. På heden er det 
omvendt, her ses den bedste form på den bedste bonitet. Da serien er meget ubalanceret og ni
veauerne på lokaliteterne er forskellige, er der søgt rådet bod herpå i tabel 37, hvor de lokali- 
tetsvise, relative »formtal« er sammenstillet.

D. HB9 serien

T abel 37. HB9 serien. Relativ form efter tabel 36, idet niveauerne for hver af de 8 lokaliteter 
er sat lig 100. Gennemsnit er ligeligt afvejede efter hver lokalitet (baseret på de 4 gennemgåen
de provenienser). Afvejet rang er opstillet på dette grundlag.

Lokalitet: Ål Tværsted Valskov Grind Kloster- Silke
Oksbøl Vendsyssel Djursland sted heden borg Gns. Rang

nr.
Forsøgsbetegnelse HB9a HB9b HB9c HB9d HB9e HB9f hbe HB9h

Form niveau (4 provenienser): 125 117 83 109 87 85 113 81 100

Proveniens
171 Narewka, PL 119 114 129 86 107 96 109 17
172 Sæverås, N 83 94 94 67 93 85 84 95 87 8
176 Ulstrup (svensk opr.), DK 97 81 95 115 125 116 83 114 103 16
178 Ulstrup (skotsk opr.), DK 125 95 109 107 84 111 132 107 109 18
180 Achnashallac, Skotland 99 97 82 98 94 13
180 samme, (kompostbeh.) 112 112 19
183 Agderkysten, N 54 53 86 66 150 77 81 7
184 Längekärr, S 95 129 103 111 98 88 101 85 101 14
185 Boxholm, S 79 94 88 81 86 90 106 89 10
333 Silkeborg (baltisk opr.), DK 108 82 79 90 II
341 Göteborg, Norr Buar, S 68 77 5
342 Dr. Celius, SF 70 71 86 76 4
394 Växjö, Kosta, S 95 87 90 90 12
395 Göteborg, Bohuskysten, S 77 68 2
»1 Ulslo I, Bordrup, DK 59 89 74 3
*2 Ulslo II, Bordrup, DK 82 123 103 15
*3 Fruerhøj (fin), DK 60 60 1
*4 Fruerhøj (grov), DK 114 114 20
»5 Odsherred, DK 104 104 7
*6 Jørgensens pl. (finsk opr.) 88 88 9
*21 Ulslo, uspec. gen., DK 92 68 80 6

Lokalt niveau (4 prov.) = 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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F.eks. er lokaliteten H B 9a’s niveau 125% a f  gennem snittet a f  alle lokaliteterne (svarende 
til 25%  dårligere form ). Dette niveau sæ ttes lig 100, således a t de øvrige provenienser på 
H B9a rettes ind efter de 4 gennem gående proveniensers gennem snit i netop dette forsøg. 
H erved opnås sam m enlignelighed mellem provenienser -  fo rudsat ingen in terak tion  m el
lem proveniens og lokalitet. Proveniensernes gennem snit og tildelte rang udtrykker således 
et efter forsøgslokalitet afvejet form niveau.

Provenienser med kun få repræsentationer er selvsagt bestemt med stor usikkerhed. Derfor 
kan det næppe undre, at netop disse provenienser ligger mest yderligt. Ser man på tabellens 
otte førstnævnte, velrepræsenterede provenienser, ses det, at de to norske skiller sig positivt 
ud. Spredningen er størst på Agder, der har klaret sig meget dårligt på Klosterheden, men er 
suverænt god andre steder. Sæverås er på samtlige lokaliteter en af de mest velformede prove
nienser.

Som helhed synes tendensen at være bedst form hos de skandinaviske (dog enkelte undtagel
ser: Långekårr og Ulstrup (svensk opr.)). Især finske og norske provenienser er rette. Ringest 
er indlandspolakken Narewka, skotsk fyr og afkom heraf. De østsvenske (Boxholm og Växjö) 
og baltiske ligger indbyrdes meget tæ t på et intermediært niveau.

De provenienser, som har gennemlevet en generation i Danmark, synes ikke at give mere ret 
afkom -  en tilfældighed? Selektionen er måske sket mere i retning af hårdførhed, og frøsæt- 
ningsevne? Således er afkom af Ulslo I mere ret end Ulslo II, finsk fyr mere ret end »finsk« fyr 
fra Djursland, skotsk fyr mere ret end Ulstrup af skotsk oprindelse, og svenske provenienser er 
mere rette end Ulstrup af svensk oprindelse.

Forskelle i plantebehandlingen i planteskole synes ikke at påvirke formen (baseret på kun 
een iagttagelse), hvorimod selektion efter form i moderbevoksningen synes at give kraftigt re
spons (een iagttagelse): afkom af Fruerhøj proveniensen er m .h.t. form bedst (af samtlige!) 
efter fingrenede modertræer eller værst (af samtlige!) efter grovgrenede modertræer.

I øvrigt synes tendensen at være, at langsomtvoksende provenienser er mest rette. En nær
liggende forklaring kan vel være, at de nyder en vis beskyttelse af kronetaget fra omkring
stående, højere bevoksninger med andre provenienser.

Ved at sammenholde tabel 37 med CV (Pedersen 1990) og tabel 6 afsløres det, at tørketålende, 
robuste provenienser gennemgående formes bedst. Omvendt er de mere tørkefølsomme prove
nienser mest udsatte for toptørhed med sekundær aksedannelse til følge. Ligeledes må man an
tage, at tørkestressede provenienser er særligt disponerede for angreb af fyrrevikler, som vel er 
den største formsabotør af alle -  hyppigt med karakteristiske »posthornsdannelser« til følge.

Narewka, den mest udprægede kontinental type, har tilsyneladende aldrig overvundet de 
genvordigheder, den har haft på alle lokaliteter gennem årene -  set i lyset heraf overrasker den 
elendige form ikke.

Derimod synes en anden indlandstype, Boxholm, der også har lidt meget gennem tiderne, 
formmæssigt at have rettet sig til et middelniveau.



F o to  1-2. Forsøg nr. HB9g på K losterheden. Det første billede viser proveniensen Ulslo 
(t.v .), der er under opløsning. Den står vestfor den lokale Fruerhøj (t.h .), som bedre klarer de 
barske vilkår. N æste billede viser en parcel med finsk fyr, hvor kun et fåtal har overlevet, 
Landm ålerstok når 1.5 m op o v erjo rd en  (Foto: A .P .Pedersen, jan . 1990).
40-year o ld Trial on a harsh Heath locality at Klosterheden in West Jutland. The first p h o to  shows two Danish 
provenances o f  which the left one is local and obviously more resistent to the climate. N ext photo  shows a 
Finnish provenance, where only a fe w  trees had survived.



F o to  3-8. Forsøg HB9i, Kompedal plantage, 21. maj 1955, 5 år efter anlæ g. Proveniensliste 
fra øverst, venstre, til nederst, højre: H arreskov (1288), Boxholm (185), Sæverås (172), Agder 
(183), Ulslo II (*2) og A chnashallac (180). Mens H arreskov, Sæverås og Achnashellac ikke vi
ser tegn på svækkelse, er Boxholm , Agder og tildels Ulslo stæ rk t brunfarvede og døende. (Fo
to  fra Forsøgsvæsenets arkiv).
Older photos fro m  the year 1955 (5 years after establishment) from  a now abandoned experiment on a frosty , 
harsh Heath locality at Kom pedal in the central parts o f  Jutland. O f  the shown provenances, only those from  
either local site, S W-Norway or Scotland are healthy, while the provenances fro m  Danish Dunes, Mid-Sweden 
or South Norway are dying.



F o to  9. Forsøg nr. HB9b i Ål plantage ved O ksbøl. I denne sydkant ses (t.v. for den m ang
lende række) proveniens nr. 172, Sæverås, og (t.h .) nr. 183 (Agder). Det ses, at Sæverås, der 
står vestligst og er mest eksponeret, både har vokset hurtigere og frem træ der mere sund end 
Agder (Foto: A .P .Pedersen, juni 1989).
40-year old experiment in the Dunes in West-Jutland. To the left is a stand o f  the Sæverås provenance from  
near Bergen (Norway) which has grown faster and appears healthier than the other Norwegian stand (right 
side) o f  m ost southerly Norwegian provenance, Agder.



F o to  10. Forsøg nr. B25 i Silkeborg N ordskov. T ræ erne er a f  lettisk proveniens. Bemærk 
form en på de høje, slanke træ er. 1 baggrunden skimtes østrigsk fyr (Foto: A .P .Pedersen, jan. 
1990).
75-year o ld experiment at Silkeborg at a Sand site in East-Jutland. The provenance is Latvian and is superior to 
the others (Scottish and Norwegian). A  ustrian pine can be seen in the background.



F o to  11-12. Eksempel på et afgørende forkert proveniens valg. Proveniensen er Vimmerby, 
K alm ar Len i Østsverige. Kulturen er p lantet i foråret 1978 og står i Tved plantage afd.839d i 
Thy. Det første billede viser katastrofale Lophoderm ium angreb som følge a f udtørringsska- 
der. Det næste viser døende skovfyr efter et fatalt angreb af m arvborer (Foto: A .P . Pedersen, 
feb. 1989).
An example o f  wrong choice o f  provenance on a Dune locality at Thy in the northwest o f  Jutland. Frost- 
drought weakening causes disastrous attacks o f  the Lophodermium fungi (left). A lso heavy attacks from  
B/astophagus piniperda can be seen (right). The provenance comes fro m  the east o f  Sweden near Kalmar.



F o to  1 3. Klosterheden plantage a fd .379. Her ses m odertræ er til proveniensen F ruerhøj, der 
afprøves i det næ rt liggende HB9g. G ranen når nu næsten op til den gamle skovfyr, der stadig 
er sund (Foto: A .P .Pedersen, jan . 1990).
The mothertrees to the superior offspring shown in photo  no. 1, only a fe w  hundred meters away fro m  the 
trial. The crowns o f  the spruces now almost reach those o f  the pines.



F o to  14. To parceller med hver sin proveniens i PL  seriens forsøg i Bunken plantage næ r 
Skagen. FP.233 (t.v .) er højere, lysere og mere varierende end (t.h .:) FP.227, høst: 1967/68, 
der er grønnere og mere hom ogen, men også lavere (Foto: A .P .Pedersen, feb. 1989).
Two p lo ts with offspring from  clonal seed orchards with a Danish provenance o f  Latvian origin fleft)  and  
Danish Dune provenance (right) at a m ild Dune locality near Skagen at the m ost northerly part o f  Jutland in 
the PL series, which is the youngest series covered in this paper.
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En egentlig formbedømmelse i serien er aldrig foretaget. Der synes dog heller ikke at være 
nogen proveniensvise formforskelle på lokaliteterne. Formudviklingen har for alle provenien
ser i alle tre forsøg været meget tilfredsstillende.

I et af forsøgene er der foretaget en opgørelse af tveger, umiddelbart efter første (svage) gen- 
nemhugning. Alle træer bedømtes, og der blev fundet 146 dybtveger i 1207 træer. Fordelingen 
til provenienser er vist i tabel 38. Tendensen er klar: sydlige, norske provenienser (S) får tilsy
neladende færre tveger end de mere nordlige typer (N).

E. P5 serien

T abel 38. P5 seriens forsøg i Mangehøje plantage, måling foråret 1987. Samlet opgørelse af 
tveger. Tvegeantal = antal tveger i 1.3 meters højde. N/S-kategori indikerer hvs. nordlig- eller 
sydlig norsk proveniens.

Data N /S-
katagori

Tveger
stk

N
stk /h a

Tveger
%

Proveniens 
1 Sekken N 21 120 17
2 Molde N 18 121 15
3 E rfjord S 7 114 5
4 Skodje N 17 115 15
5 Selstadskogen N 15 123 12
6 Arsund N 16 129 12
7 Ølve S 9 114 8
8 Valsøyfjord N 21 121 17
9 M oster S 12 122 10

10 Sæverås S 10 128 8

F-værdi, provenienser 
F-værdi, N /S-provenienser

0.97
8.06**

Tvegeprocent =  tvegeantal x  100 /  antal skovfyr bedøm t 
Signifikansniveau: ** = 99%

Ved en statistisk variansanalyse af tvegeprocenter (4 iagttagelser pr. proveniens) fås der in
gen signifikante udslag, hverken på blok eller proveniens. Derimod, hvis man grupperer pro
venienserne i to hovedområder, henholdsvis nord og syd for Sognefjorden, får man skarpe sig
nifikansforskelle for tvegeprocenter. Signifikansen skærpes yderligere, hvis analysen laves 
udelukkende med henblik herpå, som om der kun er tale om to slags behandlinger (N og S) i 
stedet for ti behandlinger (provenienser). I modsætning til produktionsdata er der slet ingen 
effekt på tvegehyppighed af østlig contra vestlig placering af parceller i forsøget.

Det forstlige Forsøgsvæsen. XLII. H . 5. 12. sep tem ber 1990. 7
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RESULTATER FRA ANDRE FORSØG

A. Forstbotanisk Have i Viborg

I denne demonstrationsplantning indgik der snesevis af træarter og træsorter i over hundrede 
parceller, hvoraf adskillige gennem tiden er gået til grunde og gentilplantet. Der indgik oprin
deligt 7 skovfyrprovenienser, hvoraf de 6 er kendt i hver sin -  ulig store -  parcel. Om prove- 
niensernes nærmere oprindelse henvises til afsnit 7.A, da flere af dem indgår i andre af den tids 
forsøg. Forsøget er, så vidt vides, aldrig målt, og ved gennemgangen i foråret 1989 blev det 
ikke fundet velegnet til en egentlig måling. Højderne varierer og når op til 22 m. Der blev fore
taget en parcelvis beskrivelse:

Tyske skovfyr, pl. 1912 som 2/0, efterbedret? Sydhælde. 15 træer.
Vækstkraftige, tykke træer af meget ringe form (og meget grove) -  enkelte dog acceptable. 

Træerne er noget vindskæve, men også noget eksporerede nod vest. Sundhedstilstanden er 
langt ringere end hos de skotske fyr, der står umiddelbart østfor, nålefarven er lys, og der er 
mange afsvedne nåle. Parcellen er, som den eneste af de resterende, i opløsning.

Skotske skovfyr, pl. 1912 som 2/0, efterbedret i 1914 med 2/0 planter. Sydhælde. 25 træer.
Vækstkraftig proveniens (omtrent som tysk fyr ved siden af). Form usikker, ringe til jævn, 

men dog klart bedre end hos tysk fyr -  om end ingen helt rette træer. Sundhedstilstanden god: 
Nåle meget mørkegrønne, ikke svedne og længere end hos de tyske (jfr. Helms 1928c, p.5). 
Parcellen er komplet på nær et par småhuller.

Jämtland skovfyr, pl. max. 5-700 stk. i 1912 som 2/0, efterbedret i 1916 med 344 stk. 1/2 
planter af »Vestnorsk« proveniens. Sydhælde, 200 m øst for de to foregående skovfyrparceller.

Vækstkraften vurderet på træstørrelsen synes noget mindre end for de to foregående. Over 
halvdelen af den oprindelige proveniens’ planter døde allerede efter fire år -  formentlig er de 
tilbageværende individer af vestnorsk proveniens og dermed også lidt yngre end i de øvrige 
parceller. Gammel efterbedring med skovfyr i Pinus ponderosa parceller østfor har langt 
større vækstenergi. Form på det jævne, men bedre end hos de skotske: enkelte træer rette, de 
fleste har dog væsentlige bugter. Sundhedstilstand god, enkelte småhuller.

Skramsø skovfyr, pl. 1914 som 2/0, efterbedret? Sydøsthælde. Ingen træer.
Campinsk skovfyr, pl. 1914 som 2/0, efterbedret 1916 med 2/0 planter. Plateau. Ingen 

træer.
Baltisk skovfyr, pl. 1914 som 2/0, ingen efterbedring. Stejl bakketop. Parcellen er ekspo

neret mod syd, øst (nyere vejgennemføring) og vest (parkeringsplads). II træer.
Under disse forhold har væksten været klart langsommere end for de øvrige parceller. For

men er dog meget god, og der er ingen svagheder i sundhedstilstanden, nålene er blålige. Træ
gruppen er uden huller.

6
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B. B6 i Sonnerup Skov

Forsøget, der er uheldig placeret på skiftende jordboniteter og kun indeholder to provenien
ser, er egentlig først blevet rigtig interessant nu, hvor mange andre opgørelser af danske skov- 
fyrproveniensforsøg foreligger. Begge provenienser (baltisk og Campinen, Belgien) indgik i de 
gamle pionérforsøg, hvor den baltiske siden har vist sig særlig værdifuld.

Bevoksningen, der stadig eksisterer og er sund, kunne for den baltiske fyrs vedkommende 
være et muligt kåringsemne, trods dens formmæssigt utiltalende og grove udseende her. Dette 
kan dog næppe direkte lastes slægtsskabet, idet den er placeret i en vestkant. Hertil kommer, 
at den led af ret stor planteafgang i kulturstadiet -  hvilket givet har påvirket formen negativt 
gennem tiden. Der findes i dette forsøg ikke grundlag for at vurdere vækstkraft. Derimod findes 
der to detaljerede, originale og udsagnskraftige opgørelser af plantesundhed og -kvalitet fra 
1913-14 udført af A. Oppermann. Resultaterne er vist i tabel 39.

T abel 39. Bedømmelse af plantekvalitet i proveniensforsøg B6 i Sonnerup skov i forsøgets 
to første leveår. I perioden mellem de to opgørelser blev forsøget efterbedret fuldstændigt.

Tidspunkt som m eren 1913 sommeren 1914

Plantekvalitet a b c d e f a b c d e f

Proveniens Parcel Procentvis fordeling Procentvis fordeling

Campinen 1 • 2 9 12 26 37 14 42 14 10 2 3 29
Campinen 4 0 3 II 28 37 21 38 15 9 3 6 30

Gennemsnit 1 6 12 27 37 17 40 14 10 3 4 29

Letland 2 4 18 22 31 21 4 57 16 7 2 1 18
Letland 3 3 13 22 46 II 5 43 19 12 1 2 23

Gennemsnit 4 16 22 37 17 5 51 17 9 2 1 20
Plantekvalitet:
a =  Langnålede, gode, kraftige, velvoksne planter
b =  Kortnålede, kraftige, velvoksne planter
c =  En del tørre nåle. M indre kraftige p lan ter
d  =  O vervejende grønne nåle eller m indst ét kraftigt skud. M ange tørre nåle, svagere planter
e =  Tidligere nåle dræ bte (frost eller tørke?). Svage skud, svage planter
f  =  D øde eller i de t m indste tilsyneladende døde

Den lettiske fyr, hvis sundhedstilstand i visse tilfælde er draget i tvivl (på barskere lokalite
ter), ses i dette tilfælde at have klaret sig nogenlunde forsvarligt i de første to år efter udplant
ningen. Den campinske har konsekvent klaret sig markant ringere, men den har dog, i mod
sætning til i alle andre afprøvninger (se f.eks. afsnit 6.A og 7.A eller Løfting  1951: figur 18), 
her overlevet som kultur og siden som bevoksning.

Fra en (udateret) målebogsbeskrivelse fra 20’rne beskrives Campine-parcellerne som »kraf
tige Træer med tilbøjelighed til at danne meget kraftige Sidegrene« -  »grænsende til Tvege
dannelse«. Træerne er omtrent 5 m i størstedelen af parcellerne mod 4 m i de lettiske parceller, 
der består af »kraftige, sunde Træer. Grene kraftige, men ikke så dominerende som i Parcel 1 
og 4« (de belgiske).
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C. Plantning i Tved Plantage

Dette forsøg er af temmelig ringe værdi, da det savner gentagelser, og parcellerne ligger øst
vest for hinanden. De har derfor været eksponeret for vestenvinden i forskellig grad. Alligevel 
er det interessant set i relation til andre af forsøgene, hvilket først og fremmest skyldes prove
nienserne:

Vilsbøl proveniensen stammer fra »fritstående, udsatte fyr på klitter« fra Vilsbøl klitplan
tage. Planterne er tiltrukket på Søholt planteskole, mens de øvrige provenienser er tiltrukket i 
Tved.

Den norske proveniens stammede fra Byskogen, Vestagder Skogselskab, og frøet var leveret 
af en hr. Kierulff fra Porsgrund. Ifølge fylkeskogschef på Vestagder Fylkeskogskontor, prof. 
J. Risvand (1989, mdtl., non cit.), er der utvivlsomt tale om Byskogen ved Kristiansand, hvor 
skovfyrren er autochton.

Proveniensen Schrool er uden tvivl den samme som for det hollandske planteparti, der ind
går i C .A .Jørgensens serie (om den nøjagtige oprindelse: se 7.B: proveniens nr. 114), idet den 
bærer betegnelsen »hollandsk« og er afgået fra plantør Nielsens planteskole i Tved i foråret 
1933 (jfr. afsnit 2.B.b).

Summariske levnedsbeskrivelser ved aldrene 13, 19, 25 og 58 år fra frø viser:

Tidspunkt: f. 1943 e.1949 f. 1956 f. 1989

Proveniens: H, cm Hg cm Bevoksningsbeskrivelser:

Vilsbøl, Thy 255 576 Sund Intakt
Byskogen, N 288 590 I opløsning, døende Opløst, væk
Schrool, NL 293 670 I opløsning, døende Opløst, væk

Resultaterne viser, at forsøgets hurtigste provenienser ikke kunne stå distancen efter de eks
treme vejrforhold i 1955 (se også Jakobsen 1986, p.220). Indtil dette tidspunkt havde billedet 
været helt anderledes: De to parceller med udenlandske provenienser havde i 1943 begge et 
sundt, robust udseende, mens nålebesætningen på Vilsbøl ikke var god. Hollandsk og Vilsbøl 
var grovgrenede, mens Byskogen var usikker af form. Syv år senere var Vilsbøl nu pludselig 
blevet mest fingrenet og af bedst form, mens den hollandske havde den ringeste formtendes og 
var mest grov af alle tre.

Ved tilsyn i vinteren 88/89 fremstod Vilsbøl som en formsikker, intakt parcel uden tegn på 
svækkelse. Ifølge skovfoged Nord Nielsen (1989, mdtl., non cit.), havde de resterende parcel
ler været »totalt miserable -  især den hollandske«, før de i slutningen af 70’rne måtte ryddes.

D. Tysk skovfyr

Mere nøjagtige proveniensangivelser end stednavnene i tabel 40 er ikke fundet. Stednavnene 
har kunnet bekræftes af de originale frøfakturaer, der ligger i Forsøgsvæsenets arkiv. Navne
ne har alle kunnet lokaliseres med ret stor sikkerhed og er indtegnet på figur 1.

Fra målingen i maj 1988 af B132, på Djurslands sand, foreligger i tabel 40 følgende resulta
ter (statusbillede):
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T abel 40. Forsøg B132, Ulstrup Mosegård plantage, Djursland. Status forår 1988. Kun målt 
herskende og medherskende træer fra centrale bevoksningsdele. Rang efter overhøjde. Efter 
de oprindelige, proveniensbetegnelser i det stortyske rige er -  i tilfælde af ændring -  anført de 
nutidige stednavne med landeinitialer.

M åledata H g Ds v Hdom Rang Form

Proveniens dm mm dm 3 dm nr. gns.

134 H annover, BRD 198 305 716 201 5 3.0
135 Schleswig, BRD 191 258 504 205 6 2.2
136 Oppeln, nu: Opole, PL 197 263 538 205 2 1.9
137 Liegnitz, nu: Legnica, PL 189 265 526 196 9 2.5
138 M agdeburg, DDR 195 264 534 200 7 2.5
139 Stettin, nu: Szczecin, PL 198 255 528 203 3 2.4
140 Schneidemühl, nu: Pila, PL 205 276 610 209 1 2.6
141 Oberwotenbach (v. Kassel), BRD 193 282 600 196 8 2.4
142 Lauterbach, BRD 198 272 574 202 4 2.4
143 Allenstein, nu: Olsztyn, PL Utilsigtet borthugget

Formskala: 1 = ret 2 = 1-2 uvæsentlige bugter 3 =  > 2  uvæsentlige bugter 4 = 1-2 væsentlige bugter 
5 = >  2 væsentlige bugter

Resultaterne fra B132 viser kun små proveniensforskelle, som heller ikke er statistisk sikre. 
Den anførte rang er derfor næppe generelt holdbar. Mht. form er forskellene tilsyneladende 
større, men spredningen er stadig stor. I forbindelse med målingen blev der konstateret følgen
de: »Ikke store proveniensforskelle. Alle provenienser udviser stor variation i grovhed, form 
og sundhed (fra 1 til 3 års nålebesætning). Generelt med nogen tendens til at danne brede kro
ner. Proveniens 134 og 138 syntes dårligere formet og mindre komplet end i de øvrige parceller. 
I øvrigt særdeles god vækst«. Efterbedringer er uoplyste, men det ligger fast, at kulturen har 
været vellykket, idet bevoksningen i 50’erne er beskrevet som massiv og stærkt hugsttrængende.

A f de øvrige forsøg med tysk frømateriale foreligger der kun anvendelige, proveniensvise 
oplysninger fra forsøgene B131, Silkeborg Vesterskov afd. 394 i Thorsø Bakker og fra B122, 
Lindet distrikt. Disse resultater er samlet i tabel 41. Som i B132 på Djursland, bekræftes det 
her i B131 på Silkeborg distrikt, at der ikke synes at være betydende vækstforskelle i de tyske 
provenienser -  når ellers de trives! De voldsomme afgangsprocenter skyldes måske snarere 
uheldige kulturdispositioner end umulige provenienser. Derfor skal rangfølgen i tabel 1 tages 
med forbehold.

Til sammenligning er i tabellen anført de sidste notater til det eneste søsterforsøg på heden, 
B122 (Lindet), hvor alt, undtagen provenienserne Schleswig og Hannover, måtte kasseres efter 
det fatale tørkeår i 1955. Analogt til forsøget HB9i, Kompedal (se afsnit 3.B), kommer sund- 
hedsforskellene måske mest klart til udtryk efter et sådant klimaekstremum, og provenienser
ne kan med forbehold (ingen gentagelser!) rubriceres i disse 4 kategorier:

Robuste er Hannover og Schleswig. Langt mere sårbar er Stettin, Lauterbach og Magde
burg. Endnu sartere er Schneidemühl og Oberwotenbach. Værst ser det dog ud for Liegnitz, 
Oppeln og Allenstein, der på det nærmeste blev helt udslettet og må betegnes som uhyre føl
somme.
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T abel 41. Forsøgene B131 og B122 i Silkeborg Vesterskov og på Lindet distrikt. Afsluttende 
registreringer før forsøgenes nedlæggelse i 1956 ved alderen 15 år fra frø. I B131 er der målt 30 
træer i samme række per parcel. Efterbedringsandele og beskrivelser gælder hele parceller. 
Manglende repræsentation markeret med »-«. Under de oprindelige (stortyske) proveniensbe- 
tegnelser er -  i tilfælde af ændring -  anført de nutidige stednavne med landeinitialer.

Forsøgsnummer B131 B122

Tidspunkt marts 1956 e.1948 f. 1956 sommeren 1956

M åledata L J
n n o rd Hsyd Efterbedring Beskrivelse

Proveniens dm dm andel

134 H annover, BRD - - - - Komplet
135 Schleswig, BRD - - - - Komplet
136 Oppeln, nu: Opole, PL 47 3 /4 3 /4 Kun få levende
137 Liegnitz, nu: Legnica, PL 47 50 9 1/3 Kun få levende
138 M agdeburg, DDR 52 47 ? < 1 /3 I stæ rk opløsning
139 Stettin, nu: Szczecin, PL 50 48 ? < 1 /3 1 stæ rk opløsning
140 Schneidemühl, nu: Pila, PL - - - - Bedre end 137, ringere end 139
141 Oberwotenbach, BRD 0 0 2/3 1/1 Som 140
142 Lauterbach, BRD 45 49 ? 1/2 I stæ rk opløsning
142 (gentagelse) 51 ? 1/2 ----
143 Allenstein, nu: Olsztyn, PL 47 50 1/2 2/3 Kun få levende

Sammenlignes de to hedengangne forsøg, er det måske værd at bemærke, at det ved Silke
borg -  i modsætning til ved Ribe (Lindet) -  var de østligste provenienser, der overlevede bedst 
(jfr. Diskussion, kapitel 8).

E. Hoffmanns plantage

Som for HB9 serien er proveniensoplysningerne her sparsomme. I visse tilfælde har stednav
nenes særprægethed dog med stor sandsynlighed kunnet udelukke forvekslingsmuligheder.

Dette forsøg er særdeles interessant set i relation til HB9 serien, idet 3 ud af dets 9 provenien
ser tillige er afprøvet her. Ydermere har de to forsøgsserier samme alder, hvilket gør serierne 
mere sammenlignelige og resultaterne jævnførbare.

De tre kendinge fra HB9 serien er provenienserne *21, 172 og 341, som er beskrevet og vur
deret nedenfor i afsnit 7.B og 7.D.

Med hensyn til sidstnævnte proveniens, hersker der dog en (mindre) usikkerhed om denne 
proveniens’ lighed med HB9 seriens nr. 341, idet den i Hoffmann forsøget blot benævnes 
»Norra Bohuslän (Ikke Långekårr)«.

Af forsøgets »egne« provenienser er Wedellsborg, skotsk oprindelse, bedst kendt. Den er 
formentlig identisk med den i år 1961 kårede F.275a, som er 1. generations skotsk skovfyr i 
Danmark.

De to midtjyske provenienser kan lokaliseres ret nøje:
Løndalsnæs er beliggende ved Salten Langsø, 10 km syd for Silkeborg. Den afprøvede be

voksning, Løndal distrikt afd .7, har aldrig været under forstlig drift og har siden 1918 været 
fredet. Ifølge skovrider Bruun, Løndal (1988, mundtligt, non cit.), er der tale om en »absolut 
utiltalende« fyr i forstlig henseende, men han anser den for at være naturlig (autochton) på ste
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det. Ved tilsyn i februar 1990 fremstår den som usædvanlig livskraftig med rig nålebesætning. 
Vækstforholdene på stedet er dog temmelig dårlige, og der er ikke tale om egentlig skov, men 
kun om grupper og enkelttræer. Den har ikke -  i modsætning til andre skovfyrbevoksninger 
på Løndal -  været forstlig kåret.

Sminge proveniensen er sandsynligvis identisk med »Kildegården«, som er en særlig god, 
selvsået, måske endda autochton bevoksning, der er nøjere beskrevet, målt og fotograferet af 
Jensen (1925, p .328-333).

Proveniensen fra Husby Klitplantage kan desværre kun stedfæstes hertil.
Materiale fra den norske ø, Svanøy, der er markeret i figur 13, havde ifølge prof. Robak, 

Norge (1958, korrespondance med Planteavlsstationen o .a., non cit.), tidligere været benyttet 
i Danmark og skulle være en »udpræget kysttype«.

Den svenske »Vest for Vattern« kan ikke lokaliseres nærmere end som så.
Forsøget er målt af Forsøgsvæsenet flere gange i 50’erne og nu atter i foråret 1988 med en 

metodik analog til den for HB9 serien. Resultaterne heraf ses i tabel 42.

T abel 42. Resultater af 4 målinger af forsøg i Hoffm ann’s Plantage. Statusbilleder, senest 
ved alderen 40 år. Proveniensen Wedellsborg er 1 år ældre end de øvrige provenienser, og 
bevoksningen ligger udenfor det egentlige forsøg, som det dog er nabo til. Målingerne i 
1950’erne er efterårsmålinger, mens 1988 målingen er fra om foråret.

M åleår 1954 1955 1956 1988

M ålefaktor H H H Hs V Hdom N
cm cm cm dm dm J dm stk /h a

Proveniens
172 Sæverås, N 64 84 100 102 92 113 1777

Svanøy, N 47 62 75 84 63 91 1493
«21 Ulslo, DK 65 81 91 110 124 122 1280
341 N orr Buar, S 79 96 108 113 130 126 1173

L øndalsnæ s, DK 84 101 106 96 107 113 1080
Sminge, DK 78 91 99 92 84 106 1120
Vest for V attern, S 60 70 69 90 104 103 1529
W edellsborg (skotsk op r.), DK 82 89 71 114 147 129 909
H usby klitplantage, DK 116 128 131 1253

Målingerne i 50’erne afslører sundhedsforskelle, specielt evnen til at modstå forårstørke i 
1955. Det ses, at i løbet af blot 3 år sker der voldsomme skift i rangfølgen: De danske »ind- 
landsprovenienser«, Sminge, Løndal og Wedellsborg går alle tilbage. Den lokale, danske 
»kystproveniens«, Ulslo, går lidt frem. I disse kritiske år går den svenske indlandsproveniens, 
Vattern, tilbage, mens den anden svenske går stærkt frem sammen med de to andre kysttyper 
fra Norge: Svanøy og Sæverås.

32 år senere synes provenienserne delt i to klart adskilte grupper med hvs. større og mindre 
træer. Til gruppen med de største individer hører tre danske provenienser, som kommer fra 
kystnære områder. Til denne gruppe hører også den svenske kysttype Norr Buar.

Den svenske og alle de danske »indlandsprovenienser« har vokset betydeligt langsommere, 
og de danske er tillige noget stamtalsfattige. Wedellsborg har en god vækst, men med et lavt 
stamtal. Det lavere stamtal bør dog ikke tillægges større betydning, da parcellen ligger udenfor
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forsøget i anden afdeling og formentlig er hugget anderledes. I hvert fald syner bevoksningen 
lige så komplet som forsøgsparcellernes, men en ældre indplantning af rødeg (nu undertrykt) 
tyder på, at bevoksningen har haft problemer med at slutte sig.

Også de to norske provenienser er temmelig langsomme, men de er betydeligt mere sunde, 
hvilket bl. a. ses af en bedre slutningsgrad i form af høje stamtal.

F. Thaarups 2. klitserie

Resultaterne fra denne serie begrænser sig desværre til et sammendrag af almene parcelbe
skrivelser, da egentlige målinger ikke umiddelbart har syntes rimelige, idet bonitetsvariationer 
på arealerne er af større direkte indflydelse end behandlingen (proveniensen).

I de tre forsøg findes en skotsk og en tysk proveniens, der hver er repræsenteret med een par
cel i hvert forsøg. Fire danske klitprovenienser indgår i alle forsøg -  og i begge Stenbjerg forsø
gene er der gentagelser af de to. I Stenbjerg forsøgene er der yderligere afprøvet to provenien
ser fra Nystrup klitplantage -  dog uden gentagelser. I Vejers indgår der i en parcel en tysk pro
veniens, der ikke er afprøvet i Stenbjerg.

En kort præsentation af provenienserne og en samlet, kort vurdering af deres udvikling viser:
V. Thorup, gl. fy r  i afd. 3 (»måske af skotsk afstamning«)
Proveniensen bliver med 5 parceller på 3 lokaliteter en a f de bedst belyste: Proveniensen har 

gennemgående klaret sig godt med en god bevoksningsslutning og god vækst. Som for den og 
de følgende tre klitprovenienser kniber det dog med hårdførheden på det særligt udsatte sted i 
de vestligste parceller i Stenbjerg Vest. Væksten og sundheden er lidt bedre og formen måske 
en smule ringere end for de to provenienser fra Bordrup prøvefladerne (se nedenfor), som den 
dog ligner ret meget. Dens nåle er lange og minder stærkt om dem på den skotske fyr, som den i 
et tilfælde vokser fra og i et andet vokser på højde med.

Bordrup, prøveflade 1 (herom nærmere i afsnit 7.F)
Den indgår i serien på linie med proveniensen ovenfor, som den et sted i hvert forsøg er nabo 

til. Sundhedstilstanden er god, og væksten er måske lidt bedre end for Ulslo, men lidt ringere 
end for V. Thorup. Formen er kun lidt usikker og nok lidt bedre end for de andre to.

Bordrup, prøveflade 2 (herom nærmere i afsnit 7.F)
Dette afkom indgår med en parcel i alle tre forsøg og har klaret sig godt alle tre steder. Den 

er -  af de danske provenienser -  alle steder enten nabo til V. Thorup eller Ulslo. Især i Stenb
jerg Øst har den udviklet sig meget smukt. Formen er god.

Ulslo, Bordrup klitplantage (se afsnit 7.B)
Dette afkom indgår med en parcel i alle tre forsøg og har klaret sig godt alle tre steder. Væk

sten er måske en smule ringere end for V. Thorup. Formen er lidt usikker.
Nystrup plantage afd. 71 (»modertræerne slanke og smalkronede«)
Kun i Stenbjerg forsøgene er denne proveniens med. Den skiller sig noget ud -  undtagen med 

hensyn til sundhed -  fra de foregående, idet den i begge tilfælde har udvist en tydeligt lavere 
vækstenergi og en form, der kun er på det jævne.
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Nystrup plantage afd. 145 (»modertræerne ret grovkronede«)
Denne proveniens er også kun med i Stenbjerg forsøgene, hvor den i Stenbjerg Vest skiller 

sig ud fra de øvrige klitprovenienser, idet den fremtræder som en usædvanlig sund og 100% 
komplet parcel, trods det at den er placeret mest vestlig af alle i det ret udsatte område.

Den ligner i habitus umiddelbart Sæverås (se afsnit 7.D), men skiller sig langt mere ud og er 
knap så formsikker. Knap så komplet er den i Stenbjerg Øst. Vækstkraften kan næppe vurde
res i forhold til de øvrige provenienser, da den er placeret yderligt i forsøgene. 

Achnashellach, Glen Uig, Native Caledonian pine, Skotland. 57°29’N  og 5°14’E  
Proveniensen er udpeget til at være en af tre udpegede ægte, autochtone skovfyrprovenien- 

ser fra Achnashellac regionen (Phillips 1989), og Thaarup modtog den som en foræring af »sil
viculturist Mr. Edwards fra Edinburgh«.

Dette afkom indgår med en parcel i alle tre forsøg, men desværre var der knaphed på plan
ter, så parcellerne blev kun tilplantet med omtrent den halve intensitet og derefter suppleret 
med fransk bjergfyr. Proveniensen har, til trods for et beskedent begyndelsesstamtal, haft en 
stor afgang i alle forsøg, men ser i øvrigt meget sund ud. Også vækstenergien er høj, men dog 
næppe så god som for V. Thorup. Formen er noget usikker.

Forstamt Tettnang, Bodensee, 600 m  o.h., Württemberg, Vesttyskland 
Proveniensen, der blev indført af afdelingsleder Løfting, indgår i alle tre forsøg og har fejlet 

katastrofalt med en helt uantagelig, lav vækstenergi. Den har vist meget store planteafgange. 
Forstamt Obertal, aus distrikt I Rotmurg, A b t.2, Bergwegle, 800 m o.h., Vesttyskland 
Proveniensen er også indført af Løfting. Grundet stor afgang allerede i planteskolen rakte 

planterne kun til deltagelse i forsøget i Vejers, hvor den ikke har klaret sig bedre end Tettnang.

G. Andre afprøvninger

a. A - l l  krydsningsforsøgene 
Fra en måling i foråret 1976 af Valskov forsøget på Djursland foreligger diametre og højder 

på 5 -10 herskende træer per parcel. Resultaterne heraf er, sammen med ekstraktet af almene 
parcelbeskrivelser i 1989, refereret i tabel 43.

1 1976 konkluderes det på grundlag af råtallene i målebogen til forsøget: »Næppe stort posi
tivt udslag for provenienshybrider. Formen på hybrider, hvori baltisk skovfyr indgår, er bedre 
end for ren skotsk skovfyr. FP.227 skuffer lidt -  også i form«.

1 1989 er billedet for enkelttræafprøvningerne ikke væsentligt forskelligt: Vækstkraften for 
svenske og skotske plustræer (kloner) synes stigende ved indkrydsning med baltiske plustræer 
frem for ved indkrydsning med andre plustræer fra samme proveniens. De skotske synes ret 
klart at være de svenske overlegne -  dette går igen ved indkrydsning med baltisk. Formen på de 
svenske og baltiske er tilsyneladende bedre end for de skotske. Afkommet fra plustræet i
F.110, Harreskov, har ikke vokset specielt hurtigt, mens provenienserne fra F.36d og FP.227 
har ligget jævnbyrdigt, omkring middel -  dog hører formen ikke til de bedste.

Det andet forsøg, i C .E .Flensborg plantage, indeholder udelukkende fuldstændigt kontrol
lerede krydsninger og er derfor mindre interessant i provenienssammenhænge. Træerne stam
mer dog fra tilgængelige provenienser, og fra tilsyn i foråret 1989 kan med forsigtighed kon-
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T abel 43. Resultater ved alderen 20 år og sammendrag af parcelbeskrivelser ved alderen 33 
år fra frø i skovfyrforsøg nr. A -ll ,  krydsnings- og proveniensforsøg i Valskov plantage på 
Djursland.

Tidspunkt f. 1976 f. 1989

Materiale
Frøbevoksning

Herskende træer 
D, mm H, cm

Almen
beskrivelse

46 F.36d (pel. 6), Silkeborg afd. 71B (skotsk)

H.4 F. 110 (4. træ  + fri best.), Harreskov afd. 53

112 FP.227 (standard), Kronborg (skotsk, 2. gen. DK) 

Enkelttræafprøvninger:

76° 607° 

87* 634* 

74° 577°

Vækstkraftig, svingende. 
Usikker form°

Omtrent som 72; dog knap 
så hurtig*

Vækstkraftig, lidt usikker 
form 0

72 4 svenske x 1 baltisk (K.26 fra F.36c, Silkeborg)

73 3 svenske x 2 svenske

79 4 skotske (Feldborg) x 1 skotsk (Feldborg)

80 4 skotske (Feldborg) x 1 baltisk (K.26 fra F.36c)

81 3 skotske (Feldborg) x 1 baltisk (K.20 fra F.36c)

89* 645* 

64* 540* 

87° 621°

82° 669°

90° 681°

God vækst og form*

Ikke særlig vækstkraftig*

God vækst overalt, rimelig 
form “

Vækst ujævn; god (dog ikke 
som 81). Vældig god form 0

Særdeles vækstkraftig; stor 
variation, meget ret°

* =  iagttagelser fra  1 parcel ° = iagttagelser fra  3 parceller

kluderes, at hybrider med skovfyr fra Björke ved Långekårr (se under 7.D) giver bedre afkom 
end med danske provenienser med oprindelse i Kalmar (Østsverrig). Mange kalmarfyr er døde
-  også i en ret sen alder. Harreskov F. 110 har klaret sig meget fint. Der synes også at være god 
vækstkraft i skotske hybrider.

b. Læ sø forsøget
Forsøget er så vidt vides aldrig målt. Der indgår to provenienser, Stjärnarp  -  fra området 

nær Halmstad i Halland, og Kalm ar -  fra bevoksninger ved Kalmar i det østlige Sydsverige, 
som jo i øvrigt er kendt for skovfyr af meget høj kvalitet.

Allerede i planteskolen skilte Stjärnarp sig klart ud som den bedste af de to (Leerhøy 1989, 
mdtl., non cit.), og ved tilsyn i foråret 1989 er forskellen meget slående: Stjärnarpfyrren (5 
parceller) er Kalmarfyrren (4 parceller) overlegen i alle tilfælde og i alle umiddelbart synlige 
henseender: Vækst, form, overlevelse og almene sundhedstilstand. End ikke den bedste Kal
mar parcel er tilnærmelsesvis på niveau med Stjärnarp. Måling for at prioritere de to prove
nienser synes helt overflødig. Man bemærker at Stjärnarp, fra den anden side af Kattegat, ved 
afprøvningen er flyttet over en langt kortere afstand end Kalmar, og forskellen i trivelighed 
skyldes formentlig et bedre klimasammenfald mellem Læsø og Stjärnarp end mellem Læsø og 
Kalmar.

c. D istrikt serfaringer
I Kompedal plantage, på den barske del af heden, har man efter mange bitre erfaringer 

næsten opgivet skovfyrren. Imidlertid har distriktet en bevoksning, som skiller sig klart ud til 
det bedre. Det drejer sig om en 8.6 ha stor bevoksning i afdeling 296, der er tilplantet i 1959,
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halvt med 1/1 skovfyr, halvt med rødgran. Skovfyrren er af proveniensen Moster (se nærmere 
om denne proveniens i afsnit 7.E), og den fremtræder overalt særdeles sund og i god vækst 
(skovfoged Nielsen 1989, mdtl., non cit.). Den havde i 1972, 13 år efter plantning, en højde på 
4 m, hvilket er meget for skovfyr på en i øvrigt ringe bonitet. Ifølge West-Nielsens (1949) til
vækstoversigter for Djursland svarer denne højde til en skovfyrbonitet på langt over 1.

I Tved plantage, på en typisk M /lokalitet, har man i den vestlige del af plantagen, afd. 839d, 
på et 2.4 ha stort areal plantet skovfyr i foråret 1978. Proveniensen stammer fra Vimmerby i 
Kalmar Len i det østlige Sverige. Kulturen har slået helt fejl, jfr. foto II og 12.

Vækstforholdene er ikke af de bedste, men heller ikke af de værste, hvilket fremgår af en 
sund sitkabevoksning i baggrunden (foto nr. 11). De senere år er kulturen efterbedret med den 
danske FP.234 (se afsnit 7.F), der klarer sig helt anderledes godt.

I Munklinde på Karup Hedeflade etablerede Hedeselskabet først i 70’rne et plantningsfor- 
søg på marginal landbrugsjord (Hilbert 1982). I forsøget indgik der en czekisk skovfyrprove- 
niens, som klarede sig ringere end rødgran og contortafyr, og som nu formentlig er gået helt til 
grunde.

I Ålbæk plantage ved Frederikshavn har man haft flere dårlige erfaringer med skovfyr fra 
Svanøy fra Norge. Proveniensen er her altid velformet, men finnålet, spinkel og langsomtvok- 
sende og ikke altid sund.

7
PROVENIENSER FRA HOVEDFORSØGENE -  STEDFÆSTELSE 

OG PRÆSTATIONER

A . Silkeborg forsøgene og andre pionérforsøg

Baltisk og lettisk fyr
Om den baltiske skovfyr, der indgår/indgik i B5, HB5, B6 og HB6 forsøgene samt i Forstbo- 

tanisk Have i Viborg, ved man, at frøet blev fremskaffet gennem skovfrøhandler Johannes 
Rafn, København, fra »de baltiske Provinser, hvor han har gode Forbindelser« (Flensborg 
1927, p.333), og at det var af »særlig udsøgt Race« (Jensen 1989, p.3). Videre skriver Flens
borg, at der i »Foraaret 1912 blev udsaaet et kg baltisk Skovfyrfrø overladt Hr. Rafn af den 
baltiske Forstforening«. Ifølge en anlægsnotits fra 1916, signeret »Rafn«, er det lettiske frø i 
B25 »næppe andet, end Frø af samme Race, som jeg tidligere har leveret Dem (=  Johs. 
Helms), og som jeg ved, at von Sievers modtager fra Klængstuen i Wiesemhof«. Det frø, som 
Rafn tidligere havde leveret til Helms i Silkeborg ved Forsøgsvæsenets mellemkomst, var netop 
det baltiske, som blev benyttet i B5 forsøget. Herom citeres Rafn i en anlægsnotits til B5 forsø
get i 1914: »Fra den baltiske Forstforenings Klængstue... fra deres smukkeste Fyrrebevoksnin
ger derovre«. Den baltiske forstforening havde netop sin klængstue i Wiesemhof ved Riga 
(floden), hvilket yderligere indicerer, at begge frøpartierne er fra det samme -  eller i det mind
ste omtrent samme -  baltiske område. Om dette lettiske frø vides der flg.:

I et brev af 19. april 1914 skriver daværende forstmester og skovfyrskribent Max von Sievers 
fra Roemershof (citeres af Løfting  1951, p.109) til Rafn: »Sende Ihnen heute...«, »..etwas liv-
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ländische, hier gesammelte, Kiefernsaat« og beder ham om at lade det danske Statsskovbrug 
afprøve frøet på distrikter, hvor skovfyr erfaringsmæssigt normalt udvikler sig med en dårlig 
form. Dog, understreger han, skal det være på lokaliteter, der ikke er for kystnære og for vind
udsatte, fordi »an solche Stellen wächst auch die geradschaftigste Race schief«.

Roemershof ligger 3 km vest for Friedrichstadt (nu Jaunjelgava) i Livland (=  Letland, se 
også afsnit 7.D om proveniens nr. 333 i Silkeborg Nordskov afd. 71B). Jaunjelgava ligger mel
lem Riga og Dünaburg (nu Daugavpils), 50 km S 0  for Riga Bugten ved Østersøen. Roemers
hof ligger ca. 30 m.o.h. -  præcis som afd. 71B i Silkeborg Nordskov, hvor proveniensen op
nåede en helt enestående god udvikling. Den blev senere forstligt kåret under F-nummer 36c.

Interessant er det, at von Sievers’ forventning til racen var en bedre form, når eftertiden vi
ste, at den navnlig blev kendt for sin overlegne vækstkraft.

På Silkeborgs sand jorder har den -  sammenlignet med norsk og skotsk fyr -  produceret 
særdeles godt. Også på en anden sancflokalitet, HB5 forsøget i Jørgensens plantage på Djurs
land, har den været fremragende og var ved forsøgets nedlæggelse den bedste proveniens over
hovedet samt i god vækst (Brandt 1954, p.455). På heden har den i Skovsende- og Guldborg- 
land forsøgene også klaret sig godt og vist et højt vækstpotentiale (tabel 1 og Løfting 1951). I 
sidstnævnte forsøg blev den baltiske fyr ved forsøgets sidste beskrivelse (1960, ifølge målebo
gen til HB6) betegnet som værende af »pæn form og af ret god højde«. Også på endnu en hede
lokalitet ved Skovsbøl plantage syd for Nr. Snede har den ifølge Løfting ( 1951, p.40) klaret sig 
godt, om end meget variabelt. På disse (mere barske) /zeefelokaliteter var de baltiske parceller 
vistnok kun mådeligt sluttede. Til gengæld indeholdt de altid en del »stærke, velformede 
træer«.

Også i Forstbotanisk Have ved Viborg har den klaret sig godt m .h.t. form og sundhed, mens 
væksten -  formentlig af ydre årsager (jfr. afsnit 6.A) -  har været ret langsom.

IB 6 i Sonnerup skov i Nordsjælland har den trods betydende dødelighed i kulturfasen sene
re fundet fodfæste og fremstår nu som sluttet bevoksning i en udsat vestkant.

Formmæssigt er den bedre end danske, belgiske og skotske provenienser, men næppe helt så 
retvoksende som de nordiske typer.

Skotsk fyr
Ifølge Lines (1987) resterer den naturlige skotske fyr, varieteten scotia, nu i 5 hovedom

råder: Aberdeen-shire, Argyll, Inverness-shire, Perthshire og Wester-Cross.
Proveniensangivelserne er her noget mangelfulde -  end ikke Helms (1928c, p .27) har vidst, 

hvorfra frøet høstedes i Skotland, men han skriver, at »det har hidtil heller ikke været vigtigt at 
få det at vide, da Frøet synes at være ens fra Aar til Aar«. Han kender den skotske fyr fra øvri
ge fyrreracer på dens ca. 20 mm længere nåle.

Man ved dog, at interessen for skotsk skovfyr var stor i årene omkring etableringen af skov
fyrforsøgene på Silkeborg. »I 1911 var det ikke muligt at få andet end almindeligt handelsfrø 
af skotsk skovfyr, men senere lykkedes det at få pålideligt skotsk skovfyrfrø fra skovene ved 
Spey ved Moray Firth« (Flensborg 1927, p.333).

I Skotland havde fyrren sin største naturlige udbredelse i floddalene Dee og Spey. De blev 
genstand for stor interesse fra dansk side (Müller 1916, p.7), og importerne til Danmark er for
mentlig fra disse lavlandsområder (Barner 1958, p.66).
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Da frøet vides leveret af skovfrøhandler Johs. Rafn, er der via dennes arkiver kastet lidt kla
rere lys over sagen: A f en rundskrivelse (Rafn 1922) fremgår det, at »alt det skotske Skovfyr
frø, som vi i Årenes Løb har indført, er fra det nordlige Skotland (Speyside)«. Racen vokser, 
ifølge Rafn, mindre stærkt end planter efter frø fra det sydlige Skotland -  men: »Skovene i det 
sydlige Skotland er forurenede ved Kulturskove efter mellemeuropæisk Frø« (Rafn, op.cit.). 
Rafn har således bestræbt sig på kun at fremskaffe en ægte, autochton skotsk skovfyr. Ifølge 
Lines (op. cit.), Phillips (1989) og andre er Speyside et a f de steder, hvor den oprindelige skot
ske fyr endnu findes.

Bevoksningen i B5 forsøget blev senere kåret til forstlige formål samtidig med de baltiske fyr 
i naboparcellerne (Dansk Skovforenings Frøudvalg 1969, p . l l) .  I modsætning til de baltiske 
fyr, fik de skotske ikke anført prædikatet »til gunstige lokaliteter«.

Skotsk fyr har ved andre, ældre forsøg i Jylland overalt vist en god og nogenlunde konstant 
vækst (Forstbotanisk Have i Viborg og andre, se f. eks. Helms 1921, 1928b og 1928c, samt 
Løfting 1951, pp.41-59), og proveniensen i alle de ældre forsøg må antages at være den sam
me, nemlig Spey Side (jfr. ovenstående). Relativt dårligst, men dog stadig godt, har den klaret 
sig på de østligste lokaliteter i Midtjylland og på Djursland.

Provenienserne fra Skotland har i alle danske forsøg hørt til de dårligst formede. 

Vestnorsk fyr
Proveniensangivelsen er udflydende, idet betegnelsen dækker frø indsamlet ikke alene om

kring de indre fjordområder ved Sognefjorden (Voss, Kaupanger m.v.), men også fra den 
egentlige Atlanterhavskyst (Løfting 1951, p.37). Frøet er leveret gennem Bergens Skogselskab 
til Skovfrøkontoret ved Johs. Rafn.

Ser man på konklusionerne fra P5 serien (med norske provenienser), kan man nok formode, 
at den her repræsenterede, mixede proveniens (jævnfør ovennævnte) må forventes at produce
re omtrent som et middel heraf. P5 seriens middelproducerende provenienser stammer netop 
fra de centrale dele af seriens afprøvningsområde, som var de lokaliteter, der lå nærmest Sog
nefjorden.

Nærmere undersøgelser i Rafns ældre frøkataloger i tiden 1910-1913 viser imidlertid, at den 
eneste forhandlede import fra Norge i disse år var »Vestnorsk (Nordfjord)«. Nordfjord (af
mærket i fig. 13) ligger relativt tæ t på Sognefjord, og det kan nu anses for dokumenteret, at 
proveniensen stammer herfra.

Ifølge en skrivelse fra Rafn af 29. april 1911 har han fået »Frøet gennem Bergens Skogsel
skab i originale plomberede Poser«, og frøet stammer angiveligt »altid fra udsøgte Træer og 
frade største Kogler og atter blandt de største Frø blandt disse« (cit. s i  Flensborg 1927, p.333).

I alle ældre forsøg med denne proveniens har væksten været bedre end for finsk fyr (undta
gen i HB5, Djursland), men dog temmelig langsom og formsikkerheden har overalt været me
get høj (Løfting, op. cit., p.37). I B25 er væksten dog næsten på niveau med skotsk fyr.

Sundhedsmæssigt har proveniensen klaret sig godt på Silkeborg og i de ældre forsøg på he
den. Derimod led den på Djursland en krank skæbne og bukkede pludseligt under efter hårde 
angreb af Trametes og Hylesinus (Brandt 1954).
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Belgisk fyr
Angives blot at stamme fra Campinen i Belgien, umiddelbart syd for grænsen til Holland, 

hvor skovfyr ikke anses for at være naturligt forekommende. Landskabet er meget fladt.
Belgiske provenienser optrådte i adskillige IUFRO proveniensforsøg med skovfyr anlagt i 

1907 i Mellemeuropa og Midtsverige og viste her næsten overalt særdeles god vækst, som regel 
også med en god form (Rubner 1953, p p .346-350). Sammen med fyr fra Østpreussen (Østbalti- 
kum) og Livland (se ovenfor) blev den oprindeligt betragtet som en universalrace, idet den tilli
ge viste sig godt at kunne tåle flytning fra dens hjemsted.

Dette har formentlig været årsagen til, at man flere gange har afprøvet belgisk fyr (fra Cam
pinen) i Danmark.

I de danske afprøvninger, der fandt sted i sawrfområderne, har resultatet været skuffende, i 
særdeleshed i B5, hvor vækstbetingelserne ellers har vist sig at passe skovfyrren fortrinligt. 
Her gik den belgiske proveniens -  som den eneste -  hurtigt til grunde. Også i Forstbotanisk 
Have i Viborg er den hurtigt forsvundet. Derimod har den klaret sig bedre i B6 forsøget i Son- 
nerup Skov ved Frederiksværk, hvor den i det mindste overlevede som bevoksning. På Djurs
land klarede den sig i HB5 efter en meget svær start efterhånden bedre i forsøgets slutfase (ta
bel 1 og Brandt 1954, p .454-455), men alligevel anses Løftings (1951, p .44) negative konklusio
ner om racen stadig for gældende.

E n hypotetisk forklaring på, hvorfor proveniensen ikke klarede sig godt i D anm ark , kan 
fås vha. W iedem ann, der hæ vdede, a t belgisk fyr, der i tidlige europæ iske forsøg viste stor 
genetisk variation , allerede efter et par generationer ville m iste sine egenskaber som univer
salrace (ifølge Rubner, op. c it.). D erfor kan  den i D anm ark  afprøvede race allerede være 
blevet »for belgisk« til danske forhold , og have mistet sin genetiske bredde.

Skramsø fyr
Se afsnit 7.B.

Tysk skovfyr
Der vides intet andet om denne proveniens, der på skovrider Morvilles liste i 1915 blot anfø

res som værende af tysk oprindelse. Formentlig repræsenterer den den tvivlsomme vare, som 
nærmere er beskrevet i indledningen (jfr. kap. 1). Proveniensen har i Forstbotanisk Have (det 
eneste sted, hvor den er med) udvist stor vækstkraft, men ringe overlevelse og formen er vel 
nok den værst séte i samtlige omhandlede forsøg.

Pinus nigra
Den første proveniens i Silkeborg forsøgene er dansk og stammer fra Odsherred distrikt. 

Den er indsamlet 300 m fra stranden i Høve skov i en 9 m høj, velformet, 40 årig bevoksning af 
uvis afstamning. Bevoksningen har »formentlig ingensinde været angrebet af svamp (Fyrrens 
knop- og grentørre (=  Crumenula pinea))«. Oplysningerne stammer fra forskellige breve fra 
1914 underskrevet af daværende skovrider Kofoed.

Den anden østrigske fyr, fra Böhmen, er af aldeles uvis afstamming. Om frøet vides det 
blot, at det er erhvervet gennem en frøhandler i Böhmen af skovfrøhandler Johs. Rafn. De fle
ste importer fra den tid stammede dog -  ifølge Rafn (1918, p.51) -  fra Østrig (Wienerwald og 
Neder-Østrig).

De to østrigske fyr har klaret sig bemærkelsesværdigt godt sammenlignet med skovfyr: Høj-
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demæssigt er de kun overgået af baltisk fyr, og sundhedstilstanden er god. Den gode diameter
tilvækst kan i nogen grad henføres til en kraftigere hugst i netop disse parceller.

I HB5 forsøget på Djursland var den østrigske fyr »ikke særlig god«, men blev spået en læn
gere levetid end andre fyrrearter (Brandt 1954, p.457), selv om proveniensen var af »ringe høj
de« (ifølge målebog).

I Forstbotanisk Have, Viborg, indgik den også og har her klaret sig omtrent lige så godt som 
de bedste skovfyrprovenienser, mens dens fætter, Pinus corsicana, er langt ringere.

Pinus mugo x silvestris
Om denne artskrydsning vides det, at det drejer sig om enkelttræafkom, formentlig kontrol

lerede krydsninger. Seks parceller med afkom fra seperate modertræer blev etableret. Moder
træerne benævntes alle »Tværsted fyr«. Det vides, at kun de mest bjergfyrprægede »bastard
fyr« satte kogler, og andre, mere skovfyrprægede, blev aldrig afprøvet, da de ikke satte frø.

Resultaterne med krydsningen viser, at materialet i alle 6 tilfælde er produktionsmæssigt 
fuldkommen uinteressant, i hvert fald på en lokalitet som Silkeborg.

B. C. A. Jørgensens klitserie

101 Upper Sea Side, Skotland
Proveniensen er, som de næstfølgende fire, leveret til Tved planteskole af professor Carl 

Mar. Møller. Han havde forud modtaget frøet gennem skovfrøhandler Johs. Rafn. Imidlertid 
har Rafns Skovfrøkontor af 1887 aldrig forhandlet en sådan proveniens, og stedbetegnelsen 
har ikke kunnet genfindes.

Derimod har Skovfrøkontoret i frøkataloget fra 1927/28 udbudt en ny skotsk proveniens 
med betegnelsen Upper Dee Side, som allerede i det efterfølgende års frøkatalog var udsolgt. 
Til erstatning herfor blev imidlertid forsøgsseriens anden skotske proveniens udbudt (se ne
denfor).

D en fejlagtige betegnelse frem kom  på C arl M ar. M øllers m æ rkesedler på  planterne til 
p lan tø r Nielsen i Tved planteskole og har siden fulgt med. I m odsæ tning til de a f  Jørgensen 
leverede frøpartier, blev proveniensoplysningerne på  M øllers p lanter (jfr. afsn it 2.B .b) 
ikke tilsvarende kontro lleret. G anske vist fo rhø rte  T haarup  sig hos Skovfrøkontoret her
om  i 1948, m en det vides ikke, om  han fik svar, i hvert fald har det ikke kunnet findes -  hver
ken i K litd irektoratets eller R afns arkiver.

Forvekslingsmuligheder med andre provenienser kan udelukkes, og oprindelsen må rettelig 
være Dee flodens øvre floddale. Fyrren er givetvis autochton, idet Dee Sides Western Parts 
(der svarer til flodens øvre del) angives som et af de i øvrigt få refugier med »native scots pine« 
(Forrest 1980).

Proveniensen har vist sig vel producerende i alle seriens tre forsøg -  ikke mindst i betragt
ning af at være en førstegangs afprøvning i Danmark. I Bunken indgik den med tre gentagelser 
fordelt på to aldre, og dens overgennemsnitlighed var her indiskutabel (figur 8). I Bordrup kla
rer den sig knap så godt (jfr. tabel 12), men er under højdereducerende indflydelse fra vest, 
hvorfor den i virkeligheden er bedre (fig. 6). Overlevelsen og især sundhedstilstanden har væ
ret fremragende, mens formen kun har været jævnt god -  nu bedst i Bordrup, hvor den i for
året 1989 karakteriseres som »lidt usikker, men acceptabel«. På Østerild synes den at være ved 
at miste sin aksetendens og minder om proveniens nr. 103 (se nedenfor).
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110 Spey Side, Skotland
Stammer fra floddalene omkring River Spey.
Proveniensen var kun udbudt af Skovfrøkontoret i året 1928/29. Betegnelsen i frøkataloget 

var Spey Side Forest, og det fremgår af Skovfrøkontorets protokoller, at dr. Jørgensen købte 
et parti heraf i foråret 1929.

Spey Side tilhører ligesom Dee Side et af refugierne med naturbevoksninger med »native 
scots pine« (Forrest op. cit.), og Central Spey Side ligger i samme seed zone som Upper Dee Side.

Også denne proveniens har udvist høj vækstenergi. Den ligger i begge de to forsøg, hvor den 
er med, klart højere end sine naboer, jfr. fig. 6. Niveauet er omtrent det samme som for Upper 
Sea Side, måske en smule bedre, men til gengæld er den mere sparsomt repræsenteret i serien. 
Formen er bedre end for 101, men den er stadig ikke helt god (tabel 34). Sundhedsmæssigt lig
ger den måske lidt under Upper Sea Side (tabel 5), og dødeligheden i kulturfasen er høj (tabel 4).

102 Södermanland, Sverige
Stammer fra Södermanland, sydvest for Stockholm, Den blev -  som de to foregående pro

venienser -  hjemtaget af Johs. Rafn, Skovfrøkontoret, som ifølge frøkatalogerne markeds
førte den fra 1927/28 frem til 1941/42. Nærmere oplysninger kendes ikke.

Vækstkraften har været moderat til ringe i alle tre forsøg, og tendensen er, at den med tiden 
er faldet yderligere igennem i forhold til de øvrige provenienser -  desuagtet at den havde en ri
melig start (fig. 7 og 8). Sundhedstilstanden har alt i alt ikke været for god, men formmæssigt 
er det en af de absolut bedre provenienser.

103 Nedenes amt, Norge
Hjemtaget i år 1927/28 fra Norge af Rafn, Skovfrøkontoret, som forhandlede frøet i de føl

gende fire år. Rafn betegnede den i frøkatalogerne som: »Vestnorsk (sørlandsk Avl)«. Carl 
Mar. Møller, som købte den, kaldte den for Vestnorsk, Nedenes Amt. Da Nedenes amt, som i 
dag benævnes Vestagder Fylke, ikke synes særlig jævnfør med »Vestnorge«, må man drage 
Møllers oplysninger mest i tvivl -  jfr. hans oplysninger om proveniens nr. 101 (ovenfor). Til
bage står Rafns betegnelse, som må anses for korrekt -  nærmere kendes ikke.

Proveniensen har nok været seriens største overraskelse: Vækstenergien har været meget 
høj på Østerild, god i Bordrup (især hvis man tager hensyn til parcellens uheldige placering på 
sandkytter (jfr. afsnit 2.B), men kun omkring middel i Bunken. Vækstenergien kan mest hen
føres til grundfladen og i mindre grad til højden. Den har ikke alene været bedre producerende 
end seriens anden norske proveniens, men også haft en langt bedre form end denne (seriens 
bedste!). Ej heller dens sundhed og overlevelse kan dadles -  begge steder ligger den i top.

105 Bergens Skærgård, Norge
Er indsamlet af fylkeskogmesteren i Hordaland, Anders Hødal, i efteråret 1928 til dr. 

C .A. Jørgensen personligt. Stedet er øen Hufterns sydspids ved Selbjørnsfjorden i skærgårds- 
området syd for Bergen. Ifølge breve fra Hødal (non cit.) til Jørgensen udgør skovfyrrene her 
et areal på ca. 500 ha, hvoraf den produktive del udgør 259 ha. Afstanden til yderste skærgård 
er ca. 15 km, men Selbjørnsfjorden fører direkte til Hufteren, og »blir på denne måte en af de 
mest utsatte kystskoge innan Hordaland«.
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På trods af proveniensens oprindelse nær den højtestimerede Sæverås proveniens (se under 
7.D og 7.E), har den været en skuffelse: Vækstmæssigt ligger den i bunden, dog overgår den 
den finske proveniens (se nr. 104, nedenfor) og måske også den fra Skramsø (se nr. 108). Over
levelsen og sundhed har været god, dog ikke som for ovenstående proveniens. Formen har -  
ihvertfald på Østerild -  været noget skuffende.

104 Karelske Næs, tidligere Finland -  nu USSR 
Proveniensen blev indført i 1927/28 af Johs. Rafn, Skovfrøkontoret, der udbød den i frøka

talogerne frem til 1938/39. A f den første sending købte Møller et parti til forsøgene.
Proveniensen har -  indtil nu -  vist sig at være seriens ringeste og har kun på et enkelt områ

de, nemlig form, hævdet sig over det uantagelige. Formen, der nærmest er suveræn, har givet 
været begunstiget af den svigtende højde, idet den herved opnår læ fra de førende parceller. 
Proveniensen er næppe tilpasset atlantisk klima.

114 Schrool, Holland
Proveniensen er fremskaffet direkte af den daværende hollandske skovdirektør, dr. sc. I. A. 

van Steyn. Koglerne er med sikkerhed indsamlet i efteråret 1930 i parceller med skotsk skovfyr i 
et (dengang) 20-årigt proveniensforsøg på skovdistriktet Kootwyk i Holland. Den havde dér 
klaret sig vældig godt, bedre end f.ex. Riga fyr og Campinefyr (Hesselink 1922). Campinefyr- 
ren var datidens store »nummer« (se afsnit 7.A) og klarede sig da også godt her, mens den 
førstnævnte her først langt senere viste sin duelighed (Giertych 1979). Den skotske proveniens 
kom fra en 75-årig bevoksning i 800 eng. fods højde i Abernethy ved Strathspey (Hesselink op. 
cit., p .65). Den vedblev at klare sig godt (bedst?) i forsøget (Giertych op. cit., p.136).

I de to forsøg, hvor den har deltaget, har dens overlevelse og sundhed ikke været god, men 
endnu værre er formen, der nærmer sig en parodi på det forstlige. Derimod har vækstpotentia
let været stort: Den har formået at indhente sit aldershandicap (fig. 8), var i 1955 blandt de 
førende provenienser (se afsnit 2.B.c) og indeholder i dag nogle af de mest voluminøse træer i 
serien overhovedet (tabel 12). Kun et tilsyneladende vedvarende frafald af individer hindrer 
den nu i en samlet position blandt de førende provenienser.

106 Wedellsborg (Vestfyn), skotsk oprindelse 
Frøet er fremsendt af skovrider Vilhelm Lassen, Wedellsborg Skovbrug (og -Skovfrøhan- 

del) personligt til dr. Jørgensen i Lyngby. Han pointerer i medfølgende breve, at det stammer 
fra »ganske unge Bevoksninger (med skotske skovfyr), og jeg kan ikke tænke mig nogen 
Grund til, at det skulde give andet Resultat end med Frø direkte fra Skotland«. I dag kan pro
veniensen -  eller i det mindste en sandsynlig søskendepopulation hertil -  genfindes under kå- 
ringsbetegnelsen F.275a, der er en 4.02 ha stor frøavlsbevoksning fra 1922 med skotsk skovfyr 
(1. generation) på Wedellsborg i afd. 523a. Planterne hertil blev leveret af Paludans plantesko
le ved Vordingborg som 2/0 i september 1922 (iflg. kåringsdeklarationen for F.275a og Palu
dans planteskole (E. Paludan 1989, mdtl., non cit.). Det skotske frø stammede fra Spey Side i 
det nordlige Skotland (Rafn 1922), og er af samme navn som proveniens nr. 110, der således 
formentlig er den tilsvarende proveniens -  blot direkte afprøvet!

Proveniensen har været en af seriens sværvægtere, og i Bordrup har ingen anden proveniens 
på noget tidspunkt kunnet gøre den rangen stridig: I højden er den stadig een hel meter foran

Det forstlige Forsøgsvæsen. XLII. H. 5. 12. sep tem ber 1990.
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sine nærmeste konkurrenter (fig.7). I Bunken fik den -  omend knap så hurtigt -  også erobret 
førstepladsen (fig. 8), mens den på Østerild har klaret sig langt ringere -  dette kan måske lastes 
boniteten, idet vækstforholdene på Østerild synes ringest i forsøgets midterste del (jfr. fig. 6, 
forreste kolonne). Den var f.eks. i foråret 1989 både sine naboer og genboer overlegen -  såvel i 
Bordrup som på Østerild (fig. 6). Sundhed og dødelighed har ikke været alt for god. I Bordrup 
har den dog klaret sig relativt godt. Formen er acceptabel (tabel 34), omkring middel, og klart 
bedre end hos de direkte skotske importer i samme serie. Man bemærker, at proveniensen har 
klaret sig bedst på den luneste (Bordrup) af de tre lokaliteter, og at der fra 1. til 2. generation 
tilsyneladende er sket en formforbedring.

Også andre steder i klitten har den i andre serier klaret sig godt: I Thaarups 1. serie blev den 
nr. 3 i Tved (tabel 13), mens den i Vejers svigtede med en for stor afgang. Til gengæld er den i 
Hoffmanns plantage (tabel 42), kun 20 km fra Vejers, vel nok den mest vækstkraftige prove
niens; i hvert fald indeholder den de største træer. I dette forsøg har den også haft sundheds
problemer; det fremgår af tabel 42, at den var særlig hårdt ramt i det for skovfyr meget kritiske 
år 1955 (jfr. Jakobsen 1986). Meget tyder på, at det også var i dette år, at den i Bordrup og Ve
jers forsøgene fik afgørende stamtalsmæssige knæk, mens den på Østerild og Tved i Thy ikke 
synes at have været i tilsvarende vanskeligheder.

112 Wedellsborg (Vestfyn), tysk oprindelse
Skovrider Vilhelm Larsen, Wedellsborg, redegør i et brev af 7/5 1930 til dr. C .A. Jørgensen 

for proveniensen. Den stammer fra Wedellsborg Banker, Ørslev Plantage afd. 15, og bevoks
ningen, der var 65 år, stod som overstandere over en granplantning. Ifølge Larsen blev kogler
ne kun plukket for dr. Jørgensens skyld: »thi som Handelsvare vilde det sikkert være et tvivl
somt Objekt. Thi Planteskolerne vil kun have Frø af Skotsk el. Vestnorsk Oprindelse. De gam
le Fyrrebevoksninger i Bankerne er formodentlig alle af Tysk Herkomst«. Da de stammer fra 
før 1867, er de givetvis fra tyske klængstuer og dermed af »ulden« oprindelse, jfr. kapitel 1 .1 
moderbevoksningen, der i mellemtiden har fået afdelingsnummeret 515, findes der endnu ind
blanding af den gamle skovfyr (skovrider Møller Nielsen 1989, brev, non cit.).

En efterrationalisering på baggrund af afprøvningsresultaterne kan kun bekræfte dette: 
Overlevelse, sundhed og ikke mindst form har svigtet; den sidste egenskab dog under indfly
delse af den første. Derimod har proveniensen udvist et stort vækstpotentiale og opnår en sam
let produktionsrang på en -  kneben -  førsteplads (tabel 12). Højden, ikke mindst overhøjden, 
hører til de allerbedste på Østerild, måske endda under negativ indflydelse af et noget sparsomt 
stamtal (jf. afsnit 4.B). I Bordrup, hvor overlevelsen har været bedre (p.g.a. mildere lokali
tet?), er højderne, særligt overhøjden (der ligger under forsøgsgennemsnittet), mindre frem
ragende.

107 Ulslo I  (~  proveniens nr: *1 og (formentlig:) *21 i HB9 serien), Bordrup (Oksbøl)
Der findes afprøvninger af to forskellige Ulslo provenienser: Første generation i Danmark 

(=  Ulslo I) og afkom heraf (=  Ulslo II, se nr. 109, nedenfor). I tre forsøg uden for C.A. Jør
gensens serie indgår den uden anførsel af, hvilken af de to generationer, der er tale om; sand
synligvis er det i disse tilfælde 1. generation. Ulslo I stammer med sikkerhed fra en tilplantning 
som blev iværksat af sandflugtskommissær Nees i 1851 i Bordrup Klit (Thaarup 1953, p.42 og
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klitplantør Raun-Petersen 1989, mdtl., non cit.), 8 km fra Vesterhavet. Området benævnes 
Ulslo eller Ulfslo, og bevoksningen eksisterer stadig, nu som afdeling 1172a i Bordrup planta
ge. Bevoksningen er afbildet af Thaarup (op. cit., figur 4). Proveniensen er, bedømt ud fra al
der, sandsynligvis af tysk afstamning, se også Løfting (1951, p.44og 96). Thaarup (op. cit.) der
imod, er mere forsigtig og konkluderer, at den »ikke kan efterspores«. Koglerne til dr. Jørgen
sen blev indsamlet af daværende klitplantør Bruun.

I Jørgensens serie har den vokset godt til i Bordrup og på Bunken, mens den i Østerild ligger 
under middel. I Bordrup har den måske nydt godt af gunstig akklimatisering: Forældrebe- 
voksningen ligger kun to km nordvest for forsøget. I de første år lå den gennemgående lidt hø
jere end i de senere år (figur 7 og 8), men tendensen er næppe statistisk sikker. Sundhedsmæs
sigt har den -  bortset fra en ikke helt ubetydelig dødelighed (tabel 4 og afsnit 2.B.c: Østerild) -  
klart ligget blandt de bedste (tabel 5 og afsnit 3.A.b). Formen er på det jævne, og typen synes 
noget grov.

I HB9 serien har proveniensen været afprøvet to steder i klitten, hvor den har klaret sig godt
-  i særdeleshed på Tværsted. Sundhed, overlevelse, komplethed og form har været helt i top.

Den »ukendte« Ulslo, prov.nr. *21, der formodes at være identisk med den samme 1. gene
rations bevoksning, har kun været afprøvet på heden. Her har den vist sig at være vældig ro
bust, omend med stor afgang i Grindsted plantage. På Klosterheden hører den for alle egen
skaber absolut til i den bedste gruppe. Formmæssigt har den klaret sig godt og ligner i den hen
seende mest 1. generation. Også i det særlige forsøg i Hoffmanns plantage (afsnit D.a, neden
for) hører den til blandt de bedre.

109 Ulslo II (-proven iens nr. *2 i HB9 serien), Bordrup (Oksbøl)
Proveniensen er afkom af Ulslo I (ovenfor) og er således 2. generation i Danmark. Oprindel

sen fortaber sig som nævnt. Koglerne blev til dr. Jørgensen indsamlet af klitplantør Bruun, der 
ifølge et brev til Jørgensen ikke kunne nå mange kogler af Ulslo I, og i stedet for »samlede nogle af 
anden generation -  altså afkom af de gl. skovfyr«. Der står nu adskillige bevoksninger af den i 
Oksbøl plantagerne.

Hverken i C .A. Jørgensens serie eller i HB9 serien, hvor den også er med, afviger afkommet 
synderligt fra 1. generations proveniensen, Ulslo I. Dette er et godt indicium for, at de er meget 
nært beslægtede, og proveniensoplysningerne er pålidelige. Vækstenergien er ikke blevet påvi
seligt større efter anden generation end efter første; der synes altså ikke her at være sket en 
mærkbar, positiv selektion -  snarere tværtimod!

I Jørgensens serie har de både i Bunken og i Bordrup, hvorfra de begge stammer, klaret sig 
godt m .h.t. vækstenergi -  selv om de begge med tiden synes at tabe terræn. På Østerild på den 
bedste bonitet har de derimod ikke kunnet være med fremme og er havnet blandt den ringeste 
halvdel af provenienserne (figur 8 og tabel 12). Med hensyn til sundhed har Ulslo II klaret sig 
mindst ligeså godt som Ulslo I. Førsteårsdødeligheden er også væsentligt reduceret (tabel 5). 
Stadig i Jørgensens serie er også formen, men ikke grovgrenetheden, forbedret fra 1. til 2. 
generation.

I HB9 serien har proveniensen været afprøvet een gang i hver af regionerne klit, hede og sand: 
Ål klitplantage, Kompedal hedeplantage og endelig Valskov på Djursland. I klitten har den i 
alle henseender klaret sig ringere end Ulslo I. På Djursland har den produceret midddelgodt,
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men er grov, ukomplet og af ringe form. I Kompedal var den den højeste og en af de mest kom
plette provenienser ved forsøgets nedlæggelse i 1957.

Ulslo provenienserne har aldrig været forstligt kåret trods det, at afkommet således har vist 
sig kultursikkert og hårdført. I HB9 serien har kulturerne (og med dem de senere bevoksnin
ger) i visse forsøg gennem tiden fremstået som temmelig ukomplette. Produktionsevnen er 
god, men den er dog i alle forsøg før eller siden overgået af andre provenienser. Formerne har -  
især for Ulslo II -  vist sig rimelige, mens den usædvanlige grovgrenethed synes at være et ka
rakteristikum for proveniensen.

108 Skramsø (Djursland)
Skramsø plantage ved Feldballe nær Tirstrup på Syddjursland har i mange år været kendt 

for sine smukke skovfyr. Proveniensen stammer fra disse bevoksninger, dog vides der ikke 
præcis hvorfra. Skovfrøkontoret af 1887 forhandlede dem fra 1917 frem til 1948. Ifølge Rafn 
(1912, p.29) er den af mellemeuropæisk oprindelse, og den har -  gennem naturforyngelser le
vet på Djursland i over 200 år (Bjerke 1953, p.538). Ifølge en rundskrivelse af 22. jan. 1917 fra 
Skovfrøkontoret ved Johs. Rafn karakteriseres den på følgende måde: »...de unge Planter ef
ter denne -  oprindelig vistnok mellemeuropæiske Race -  er i Kulturer på Djursland fuldt ud så 
hurtigtvoksende som den scotske, samt holder sig fri for Naalesvamp«.

Proveniensen har vist sig at indeholde en del østrigske fyr og krydsninger hermed. Den har -  
både i Thaarups 1. serie og i C. A. Jørgensen afprøvningerne vist sig at være en skuffelse: Hver
ken produktions-, form- eller sundhedsmæssigt har den kunnet gøre sig. Især har en usædvan
lig stor planteafgang været særlig kritisk for den i alle afprøvningerne. Der er dog næppe tvivl 
om, at proveniensen har et vist potentiale, f.eks. ligger den mht. overhøjde blandt de fire bed
ste i Bordrup forsøget. Her er det kun bevoksningshuller, der forhindrer den i at gøre sig mere 
gældende i produktionen. I Forstbotanisk Have i Viborg, hvor den også indgik, er den sam
men med den belgiske fyr de eneste af skovfyrparcellerne, som ikke har overlevet (jfr. 6.A).

111 Østerild afd. 6 (Thy)
Stammer fra Østerild plantage i Thy fra den gamle afd. 6a, nu 1104c. Den findes ikke mere, 

dog kan der måske findes enkelte træer endnu.
Den har i alle forsøgene været en af de dårligere masseproducenter; sundhedsmæssigt har 

den ligget omkring middel. På Østerild, hvor den kommer fra, har den klaret sig bedst, og den 
lå her længe blandt de førende (jfr. 2.B.c). Formen har været ustabil.

113 Tværsted afd. II  (Vendsyssel)
Koglerne er indsamlet af klitplantør Haahr i vinteren 1929/30.1 et brev til dr. Jørgensen an

giver han, at de er »små, men med Garanti for at være af de gamle Skovfyr i Tværsted Planta
ge«. Ifølge den nuværende klitfoged Paaske (1989, mdtl., non cit.) er dette uden tvivl den gam
le afd. II (nu afd. 612a). Der er tilplantet i 1890 og er dermed den ældste skovfyrbevoksning i 
Tværsted plantage. Bevoksningen er meget smuk og vokser efter forholdene fortrinligt. Under 
ugunstige klimaperioder har den -  ifølge klitfoged Paaske -  været næsten upåvirket, mens an
dre skovfyrbevoksninger i nærheden har været svært medtaget.

Proveniensen har haft en interessant udvikling: Med op til to år yngre planter har den efter 
en svag start støt arbejdet sig langt op over gennemsnittet (fig. 7 og 8). Den opnår nu en samlet
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produktionsrang som nr. to i selskab med Wedellsborg’erne og skotterne (tabel 12). Sundheds- 
niveauet har været højt i alle forsøg og formen er middel til god.

C. Thaarups 1. klitserie

Gordon Castle, Skotland 
Gordon Castle ligger nær Spey flodens munding i Moray Firth i Nordskotland, ca. 15 km øst 

for byen Elgin. Afstanden til det åbne hav er ca. 5 km (Andrees Handatlas 1890, non cit.).
Speyside indeholder som nævnt autochton skovfyr. Området, der må betragtes som »Outer 

Speyside«, tilhører ikke samme seed zone som Upper Dee Side (se proveniens nr. 101, oven
for), men er dog nabo hertil.

Denne proveniens blev indført af skovdirektør Krarup i begyndelsen af 30’rne. Den skulle 
angiveligt være særlig velegnet for danske forhold, hvilket var årsag til importen. Klitvæsenet 
modtog frø heraf gennem det daværende skovdirektorat, og kulturerne heraf »tegner godt« 
ifølge Thaarup (1948b).

Den indgår med fire parceller i forsøget i Vejers, men er ikke repræsenteret i andre kendte 
forsøg. Af de fire parceller i Vejers er de to uden større værdi og beskæres, da tre af parcellerne 
er placeret sammen yderst i forsøget. Den har imidlertidig etableret sig ret sikkert med kun en
kelte små huller (ej ref.) og klaret sig vækstmæssigt godt i alle fire parceller, om end de er en 
smule tyndt besat. I de to egentlige forsøgsparceller har den opnået en rang som nr. 3 ud af 18 
(tabel 13). Formen er noget usikker (svingende), jfr. tabel 35, og typen er grov (beskrivelse 
f. 1989, ej ref.). Hermed afviger den egentlig ikke fra andre tidligere skotske afprøvninger i 
Danmark (jfr. de to foregående afsnit).

Tværsted afd. 26 og 28 (Vendsyssel)
Proveniensen i Tved betegnes »afd. 26«, mens den i Vejers kaldes »afd. 28«. De nuværende 

afdelingsnumre er 602 og 623. Alligevel må de betragtes som samme proveniens, da begge af
delingerne i Tværsted klitplantage var plantet samtidigt i 1906 og udgjorde en sammenhæn
gende bevoksning af samme oprindelse (klitfoged Paaske 1989, mdtl., non cit.). Det er nærlig
gende at tro, at de to afdelingsnumre er anvendt synonymt. Arealet har siden 1950 været til
plantet med sitkagran, og skovfyrren er forlængst væk.

Resultaterne har for proveniensen vist sig at være blandt de bedste for serien -  måske endda 
de allerbedste. Form og vækstenergi er i top. Kultursikkerheden og vitaliteten har været særlig 
høj, men udskillelsesevnen er ret lille. Det sidste kan f.eks. ses af, at forskellen mellem bevoks- 
ningshøjde og overhøjde næsten er manglende (tabel 13). Typisk en »nordisk« type (ifølge be
skrivelse f. 1989).

Tvorup, Skaarupeng Sande (Thy)
Skaarupeng Sande er en indlandsklit i Sydthy, nu Tvorup plantage afd. 304. Den blev i 1877 

tilplantet med bjergfyr og skovfyr. Bevoksningen blev i 1940’rne fornyet med skovfyr, men en
kelte af de gamle skovfyr står endnu tilbage.

Vækstpotentialet er meget stort for denne proveniens, der i Vejers klart er den højeste af alle 
18 (tabel 13). Højden har dog formentlig været under gunstig indflydelse af et lavt stamtal: 
Som nævnt i afsnit 4.B, resulterer færre træer i en lempeligere konkurrencesituationen -  ikke
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mindst i tørkeperioder på et i forvejen meget tørt areal. Dette kan udmøntes i en større (både 
gennemsnitlig og maksimal) vækstenergi, som lettest ses af højderesultaterne.

Ældre parcelbeskrivelser vidner om en meget hullet kultur, altså måske en lidt ustabil prove
niens. Formen er ikke attråværdig.

Bunken (Skagen), gammel skovfyr
Bevoksningen bestod oprindeligt af tre, nu to, bevoksninger omkring Flagbakken i Bunken 

plantage (tidligere afd. 21, nu afdelingerne 319a, 320a og 321a) ved Albæk nær Skagen. Be
voksningen er af norsk oprindelse og er plantet år 1892 (Thaarup 1948, p .l 1). Den har i Bun
ken senere været betragtet som elitebevoksning og er ret berømt. F.eks. er den fotograferet af 
overklitfoged A. Rasmussen, der bragte billedet i Dansk Skovforenings Tidsskrift i år 1958 
(p.91, non cit.).

Den har i Vejers klaret sig vækstmæssigt jæ vnt godt, form og overlevelse har været god. I
C.A. Jørgensens forsøg i Bunken (se forrige afsnit) stod den som nabo til forsøget og blev målt 
med ved revisionsmålingen i 1948: Den var plantet et år før de øvrige, men placerede sig med en 
højde på 5.4 m »lige efter skotterne« (Thaarup 1948b), men reelt dog kun omkring middel (fi
gur 8). Thaarup betegnede bevoksningen som udmærket og smuk med god form og nålebesæt
ning. Han iagttog i afkommet enkelte bjergfyrkrydsninger, »der både i højde og udseende hø
rer til den bedre del af bevoksningen«. Herved bestyrkes resultaterne fra Vejers.

Bunken (Skagen) 2. generation, eller: Bunken II
Er afkom af ovenstående proveniens og indeholder som nævnt enkelte bastarder. Afkom 

herfra findes i Bunken plantage i flere bevoksninger. Den her omhandlede bevoksning, afd. 
345c, gik til grunde i 70’rne efter at være blottet og ramponeret af orkanen i 1969, hvor
C.A. Jørgensens forsøg, der lå umiddelbart vestfor, også gik til grunde (jfr. afsnit 2,B.c: Bun
ken).

I Jørgensens serie indgår den kun i Tved forsøget, hvor den har produceret mere end de øvri
ge otte provenienser, især i kraft af et højt stamtal. Højdemæssigt har den udviklet sig mere 
beskedent -  især overhøjden er lav; d /h  korrelationen er endog negativ (jfr. tabel 13), hvilket 
hænger sammen med aksetendensen er ved at ophøre for de største træers vedkommende, 
hvorved spinklere aksetræer (i en periode?) kan være højere.

I HB9 serien indgår den i et af forsøgene, HB9c i Tværsted (kun ca. 10 km fra arnestedet), 
som vestlig nabo til det egentlige forsøgsareal. Den har her fået en meget uheldig og udsat pla
cering, men har vist sig robust og står endnu trods sine invaliderende livsbetingelser. I forbin
delse med det ekstreme forår i 1955 (Jakobsen 1986) led den særligt her (jfr. afsnit 2,D.b om 
HB9c og CV for forsøget (Pedersen 1990)), mange planter døde, men alligevel klarede den sig 
som bevoksning, om end den nu er noget slebet af vestenvinden.

Ulslo II, Bordrup (Oksbøl)
Se afsnit 7.B.

Husby (Ulborg) afd. 1, gammel skovfyr
Disse fyr står nu som overstandere i den nuværende afd. 1822d i Husby Klitplantage, Ulborg

1

statsskovdistrikt. Ifølge driftsprotokoller er de af »årgang 1899« (ffm. Andersen 1989, brev,
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non cit.) og er de eneste nulevende skovfyr i den gamle hovedafdeling 1, der i årene omkring 
1940 har haft en tilstrækkelig alder til frøhøst.

Proveniensen har i begge seriens forsøg vokset ret langsomt (under middel), og formen har i 
begge tilfælde været ringe. I Vejers har den lidt af stor planteafgang, mens den i Tved er helt 
komplet.

I forsøget i Hoffmanns plantage, der ligger på grænsen mellem klit og hede, og hvor bonite
ten er lidt højere end i de to første forsøg (afsnit 6.E), tilhører proveniensen, der her blot be
nævnes »Husby« (men formentlig er den samme), klart den bedste gruppe og har måske det 
største vækstpotentiale af alle provenienser (tabel 42).

Bordrup (Oksbøl), blandet fra de to prøveflader
Stammer fra Tordenhullerne i Bordrup plantage, nuværende afd. 1184c og 1185a, der blev 

tilplantet med 2 /0  planter i hvs. år 1876 og 1925. Bevoksningerne, der stadig er intakte, har i 
hele deres levetid udviklet sig godt og er både produktive og velformede (især den yngste). Her 
indlagde klitdirektør Thaarup i 1947 produktionsprøveflader, som systematisk blev målt i åre
ne frem.

Proveniensen indgår i Thaarups første serie kun i Vejers Nord, hvor den har vokset temme
lig langsomt. Stamtallet er til gengæld højt, og formen findes god. Moderbevoksningernes ud
mærkelse må nok tillægges gunstige vokseforhold -  i hvert fald synes deres vækstkraft ikke at 
slå igennem hos afkommet.

I Thaarups 2. serie er afkommet holdt adskilt, og begge provenienser har klaret sig godt (jf. 
afnit 6.F).

Lilleheden afd. 216a (Hirtshals)
Stammer fra Nordjyllands statsskovdistrikt, Lilleheden plantage, nuværende afd. 811c. 

Skovfyrren, der i 1938 blev underplantet med ædelgran, er nu forlængst erstattet af denne.
Kendes kun fra Vejers forsøget, hvor dens vækstenergi hører til blandt den bedre halvdel af 

proveniensmassen. Formen er en smule usikker; kultursikkerheden synes god.

Østerild afd. 6 (Thy)
Se afsnit 7.B.

Østerild afd. 12 (Thy)
Stammer fra Østerild plantage i Thy, nuværende afd. 1096d. Bevoksningen, der er på 2-3 

ha, består af pæn skovfyr i tømmerstørrelse underplantet med ædelgran.
Kendes kun fra Vejers forsøget, hvor den har klaret sig langt bedre end de to andre Østerild 

provenienser -  som den i øvrigt er placeret midt imellem. Den har forsøgts største vedmasse per 
ha (tabel 13), og hører mht. højde til den bedre halvdel. Den gennemsnitlige vedmasse per træ  
er dog ret beskeden -  måske en »straf« for en stor kultursucces i forbindelse med sene tyn- 
dingsindgreb og ringe differentieringsevne? Formen er absolut overgennemsnitlig, akseten
densen er stadig god, og parcellen er fuldstændig komplet med forsøgets højeste stamtal.

Østerild afd. 13 (Thy)
Stammer fra Østerild plantage, nuværende afd. 1095a + e. Ialt ca. 6 ha, der er plantet i 1895 

og nu står som overstandere.
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Indgår i begge nulevende forsøg i Jørgensens serie, hvor den i begge tilfælde må se sig over
vokset af hovedparten (ca. 2A) a f de øvrige, deltagende provenienser. Som for de tö foregående 
provenienser kniber det mest med højdevæksten, idet kubikmeterne opnås i kraft af et -  for i 
øvrigt gældende for alle tre Østerild provenienser -  særdeles højt stamtal (tabel 13). Formen er 
klart bedst i Tved, mens den i Vejers er noget ringe (tabel 35), den har her en noget svigtende 
aksetendens i forhold til foregående.

Skagen, gammel fyr
Stammer fra Tingmandsklitten i Skagen plantage, afd. 214f, hvor bevoksningen på ca. 4 ha 

står endnu. Den er nu 95 år gammel; træerne står et meget udsat sted på en høj klit og er følge
lig ikke store, men udgør en velformet, pæn bevoksning. Ifølge klitplantør Himmelstrup 
(1989, mdtl., non cit.) kan de af klitdirektør Thaarup afmærkede plustræer i bevoksningen 
endnu svagt erkendes. Fra disse træer samlede Thaarup angiveligt selv kogler ind til forsøgene. 
Kriterierne for udvælgelsen af plustræerne er uvisse, men iflg. Himmelstrup undgik Thaarup 
grove og sietformede træer, mens han omvendt ikke udelukkende samlede på bevoksningens 
allerstørste træer.

Proveniensen har i begge forsøg klaret sig fortrinligt -  især i Bordrup er den temmelig suve
ræn m .h.t. vækstenergi. Resultatet her er dog i nogen grad en følge af et ret massivt stamtal. 
Formen hører til de allerbedste a f det samlede matriale. En beskrivelse af parcellen i Vejers for
året 1989 (ej ref.) udtrykker følgende: »Usædvanlig komplet. Ret, vækstkraftig og vital. Vin
der klart over dens naboer« (=  de næste og de foregående provenienser).

Tvorup Halle (Thy)
Stedet er nær plantørboligen i Tvorup plantage afd. 334d i Sydthy. Bevoksningen står udsat 

efter stormfald i 1981, men er livskraftig. Den er plantet i 1880’rne, og udgør ca. 1 ha. Skovfyr
ren er sparsomt forekommende (ca. 50-70 træer tilbage) og står i blanding med ædelgran, der 
er vokset op senere.

Proveniensen har begge steder klaret sig ringe, både med hensyn til produktion, højde og 
form. I Vejers er parcellen ydermere hullet og er efterbedret med fransk fyr.

Vrøgum afd. 8b (Oksbøl)
Stammer fra Vrøgum klitplantage afd. 723c + d, Oksbøl distrikt. Resterne af bevoksningen, 

der er plantet i foråret 1893 eller 1894 står, ifølge klitplantør Nielsen (1989, brev, non cit.) som 
spredt indblanding i en ca. 45 årig bøgebevoksning. Sundhedstilstanden er rimelig, formen rin
ge. Afstamningen er med sikkerhed skotsk eller finsk (hvilket fremgår af driftsprotokollerne), 
formentlig skotsk, og er første generation i Danmark.

Afkommet, der kun er med i Vejers forsøget, har vokset mådeligt stærkt og placerer sig på 
godt middel. Formen er, som for forældrene, ringe. Parcellen betragtes dog som »helt god; 
noget grovgrenet« ved tilsyn i 1989.

Skovfyrrene ø stfo r  Flom, Vejers (Oksbøl)
Bevoksningen er fra år 1907 og står i Vejers Nord afd. 809b og (især) 817a. Oprindelsen er 

ukendt.
Proveniensen er kun afprøvet i Vejers forsøget, blot 1 km fra moderbevoksningen. Den har 

været stabil og kultursikker, men træerne er noget små. Træmålene ligner dem for provenien
sen Vrøgum (ovenfor), men formen har været meget bedre.
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Skramsø (Djursland)
Se afsnit 7.B.

Tisvilde (Frederiksværk)
Proveniensen er utvivlsomt identisk med afd. 177 i Tisvilde Hegn i Nordsjælland, hvorfra 

der blev brugt meget skovfyrfrø i 40’rne og 50’rne. Bevoksningen, der stammer fra 1887, er 
10.5 ha stor og har på Tisvilde gennem tiden givet frø til nye bevoksninger, der har vist sig 
pæne. Den er forstligt kåret under F-nr. 282 og er, ifølge skovrider Buch-Jepsen (1989, mdtl., 
non cit.), af svensk eller baltisk oprindelse. Dansk Skovforenings Frøudvalg (1969) giver den 
prædikatet »Svensk type. Kan ikke anbefales til podsoleret hede i nedbørsrige områder«.

Både i forsøget i Vejers og i Tved er produktionen uantagelig. Enkelttræet har vokset bedre, 
men vel nok i høj grad i kraft af mange fragående naboer. Især har stamtallet (stabiliteten) 
svigtet; formen er usædvanlig slet på begge arealer.

Wedellsborg (Vestfyn) skotsk oprindelse 
Se afsnit 7.B.

D. HB9 serien

a. De enkelte provenienser 
Proveniensoplysningere er af stærkt svingende kvalitet; de stammer hovedsagelig fra For

søgsvæsenets målebøger, planteskoleprotokoller, kort, journal- og forsøgsarkiver, men også 
fra Planteavlsstationens frøbøger. Herudover har E.C.L. Løfting bidraget på forskellig vis. 
Der foreligger ikke i noget tilfælde eksakte oplysninger om frøindsamlingen: Således er der 
uvished om indsamlingsår og -metode, afgrænsninger af indsamlingsområdet, antal moder
træer m.v.

Derfor skal manes til stor forsigtighed, hvis man vil generalisere ud fra afkomsresultaterne.

171 Narewka, Polen. 52°50’N  og 23°45’E
Af Forsøgsvæsenets planteskoles protokoller ses betegnelsen »N-ctwo« (=  skovdistrikt) -

»Narewka-Bieloviezy« (idag: Bialowieska).
Byen Narewka ligger i Polen i det tidligere Østpreussen, kun 10 km vest for grænsen til

USSR, 300 km SØ for Østersøen og 195 km ØNØ for Warszawa. Floden Narewka udspringer i
USSR og er ca. 60 km lang. Den har sit løb gennem store lavlandsområder dækket med skov.
Fra byen Narewka, som den gennemløber, fortsætter den yderligere 20 km mod nord, før den
udmunder i floden Narew, der ved Warszawa udmunder i Wisla.

Flere forskere , der har beskæ ftiget sig indgående m ed skovfyrprovenienser, m ener, at 
skovfyr fra  det centrale E uropa, i sæ rdeleshed Ø stpreussen og de baltiske lande, generelt 
har størst adaptionsevne, vækstevne og indeholder en »bred« arvem asse (L øfting  1951, 
p.57 og Giertych  1979).

Skovfyr læ ngere væk fra  dette optim um som råde har ringere, generel adaptionsevne, 
d .v .s. tåler i m indre grad  flytning, og væ kstpo ten tialet er norm alt lavere end fo r fyr fra  op- 
tim um som rådet. D ette var en a f  hovedkonklusionerne fra IU FR O  proveniensforsøgsse- 
rierne med skovfyr anlag t i 1907 og 1938-39 m ange steder i E u ropa -  ja  endog i USA. Se 
næ rm ere herom  i afsnit 8 , D iskussion.

Løfting (1988, mdtl., non cit.) forventede, at Narewka ville være velegnet til f.eks. Midtjyl
land og Djursland, altså på sandene.
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Proveniensen har i forsøgene generelt været ustabil: på heden er den fuldstændig uegnet, 
idet den må betragtes som alt for risikabel til disse barske forhold.

I klitten har den kun produceret fra jævnt til ringe, mens den på sandene i Midt- og Østjyl
land ligger omkring middel, hvilket i nogen grad må siges at have indfriet forventningerne til 
den. På de steder, hvor den er tilbage, er sundhedstilstanden en af de ringeste, og formen er 
heller ikke god. Generelt har dødeligheden for denne proveniens været høj gennem årene.

Til proveniensens fordel taler dens høje variabilitet: Den indeholder et vækstpotentiale i 
form af, i det mindste enkelte, særligt vækstkraftige individer. 1 alle forsøg, hvor den er tilba
ge, har den således en betydelig bedre dominerende højde, end dens samlede produktionsrang 
viser. En selektion og forædling i denne proveniens vil derfor formentlig rumme gode mulig
heder.

172 Sæverås, Norge. 60°44'N og 5°20’E
Frøet er fremskaffet gennem Vestlandets forstlige Forsøksstation i Bergen, som også skaffe

de frøet til den senere P5 serie. Oprindelsesbevis, nr. A694, foreligger for proveniensen, der 
stammer fra en udsat kystlokalitet ved byen Lindås på en halvø ca. 40 km nord for Bergen i 
Nordhordaland. Lokaliteten er afbildet i figur 13, næste afsnit. Området er særdeles nedbørs
rigt, omkring 2000 m m /år. Men temperaturgangen minder om den jyske hedes, og floratypen 
er omtrent den samme (Løfting  1951, p .91-92).

Proveniensen er -  som Långekarr og Achnashallac -  en typisk kysttype med en -  i hvert fald 
i ungdommen -  typisk blådugget farve på nålene. Farven stammer fra en særlig kraftig kuticu- 
la, der formodes at være særlig persistent mod salt og blæst (Løfting, op. cit., p.85), og der
med også resistens mod svampeangreb som f.eks. Lophodermium (Nielsen 1987, p.21).

Proveniensen indgår i alle led i HB9 serien. Vækstkraften har været acceptabel og stabil på 
heden: særlig godt har den klaret sig på Klosterheden, mens den i Grindsted ikke har kunnet 
hamle op med de fleste af forsøgets øvrige, overlevende provenienser -  vitaliteten til trods. 
Nøjagtigt samme fænomen kan iagttages i forsøget i Hoffmanns plantage (nedenfor, afsnit
D.a).

I klitten  har produktionen gennemgående ligget på det jævne. Igen gælder det, at den klarer 
sig relativt bedre på de ringeste arealer.
I den øvrige del af landet, på sandene, ligger den produktionsmæssigt meget dårligt -  eller ret
tere: den overgås af næsten alle andre provenienser.

Form og sundhed har overalt været upåklagelig og -  i hvert fald på de ringere boniteter på 
heden -  er det den proveniens, der forefindes i den absolut bedste sundhedstilstand. Med hen
syn til komplethed og kultursucces har den næppe været overgået nogetsteds på noget tids
punkt. Også i det nedlagte HB9i var den blandt de få, som klarede sig og overlevede. Den ula
stelige sundhedstilstand genfindes også i P5 seriens tre hedeforsøg (se næste afsnit), hvor den 
til gengæld overvokses af andre, norske provenienser.

Den er overalt påfaldende homogen med en lille udskillelsesgrad eller -evne.

176 Ulstrup (Djursland), svensk afstamning
Proveniensen stammer fra Ulstrupgård (=  Ulstrup Mosegård?) ved landsbyen Ulstrup på 

Syddjursland. Omtrent her, i Jørgensens plantage, lå det nu nedlagte HB5 forsøg (tabel 1), der
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var et søsterforsøg til B5 forsøget på Silkeborg distrikt. Enten er frøet høstet direkte i HB5, 
hvor den indgik som en svensk afprøvning -  eller i en tilsvarende, nærliggende søsterbevoks
ning. Samme usikkerhed omkring den eksakte moderbevoksning knytter sig også til prove
niens nr. 178 (se nedenfor).

HB5 var anlagt a f  C .E .Flensborg i årene om kring 1913. Forsøget lå i Jørgensens P lantage 
på D jursland , syd for Langsø ved landsbyen U lstrup 8 km NNV for E belto ft. Dette 5 ha 
store proveniensforsøg med skovfyr er indgående beskrevet a f  Flensborg  (1927). Det lå på 
en »overordentlig  m ager sand jo rd , dæ kket a f  et ret tykt lag flyvesand«. Se også tabel 1. 
D en svenske proveniens kom  fra  Sm åland  og dæ kkede et areal på !4 ha . Den havde i fo rsø
get ingen nabo m od vest og var som  sådan godt isoleret m od frem m edbestøvning. Den blev 
udp lan te t som en a f  de sidste i fo råre t 1917 med 1/2 p lan ter. I de første årtier led den af 
Lophoderm ium  angreb. Den udviklede sig dog efterhånden pæ nt med finkvistede, rette 
træ er, som dog ikke hørte  til forsøgets højeste (L øfting  1951, p p .37-38 og 52-58).

Denne 2. generations svensk Smålandsfyr i Danmark har været fuldstændigt repræsenteret i 
HB9 serien.

Forældrebevoksningens gode form har man ikke genfundet hos afkommet. Man kan frygte, 
at der blev høstet på de enkelte krukker, der trods alt var i moderbevoksningen i 1947 (Løfting, 
op. cit., p.37 og p.54). Derimod har den haft en god overlevelse efter de første år, men sundheds
tilstanden er forringet gennem årene.

På heden hører den til en af de absolut ringere, mens den i klitten  produktionsmæssigt ligger 
lidt over middel.

På sandene klarer den sig henholdsvis elendigt på Silkeborg distrikt og fint på Djursland, 
hvorfra den jo  også umiddelbart stammer. Her er den dog ikke bedre end visse »andre« sven
ske provenienser, der ikke har haft samme mulighed for at akklimatisere sig i Danmark.

Proveniensens styrke har navnlig været dens rimeligt sikre evne til at overleve i samtlige for
søg.

178 Ulstrup (Djursland), skotsk afstamning
Angives som -  i lighed med proveniensen ovenfor -  »Ulstrupgård«, men her af skotsk oprin

delse. Ulstrupgård ligger nær HB5 forsøget i Jørgensens plantage (se ovenfor), hvor den ind
gik som 1. generation i Danmark. Måske er den direkte høstet i HB5, hvor den skotske prove
niens (og sandsynlige moderbevoksning) stod i en halv ha stor parcel øst (!) for finske og vest
norske parceller. Den blev beskrevet som »stærkt hullet« og med »ret få krukker, gennemlø
bende og robuste træer« med »nåle indtil 3 år« (Løfting  1951, p.52). Generelt var 
sundhedstilstanden for disse skotter ikke fremragende i HB5, men i B5 på Silkeborg distrikt 
(jfr. afsnit 7.A) blev den forstligt kåret. I andre forsøg havde den også klaret sig godt. Løftings 
forventning til proveniensen har givetvis været at få respons på en dansk akklimatisering af ra
cen. På det tidspunkt var skotske fyr kendt som vækstkraftige, men dårligt formede og grov- 
grenede.

Den skotske oprindelse er sikker, men yderligere stedfæstelse savnes. Frøet havde betegnel
sen »almindelig handelsfrø af skotsk skovfyr«, men er måske fra Spey floden ved Moray Firth, 
hvorfra det i årene efter 1911 lykkedes Johs. Rafn at få »pålideligt« frø (Flensborg 1927, 
p.333).

Proveniensen indgår i alle HB9 forsøgene og har gennemgående været en af seriens mest 
produktive -  undtagen på Klosterheden og i Valskov plantage. I klitten  ligger den omtrent på 
samme høje niveau som Långekarr og Ulstrup af svensk oprindelse.
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Formmæssigt har den været uhyre ringe og ligger på en sidsteplads i forhold til andre prove
nienser med gentagelser.

Kultursikkerheden har været høj, og den har, som for Ulstrup af svensk oprindelse, ikke 
svigtet i noget forsøg.

Enkelttræerne er sunde og bevarer typisk relativt mange nåleårgange med en kraftig, mør
kegrøn farve.

Med alderen bliver den sundhedsmæssigt lidt svingende, og der begynder at opstå småhuller 
i parcellerne. Således hører den til blandt de tre mest stamtalsfattige provenienser ved den sene
ste måling.

180 Achnashallac, Skotland. 57°30’N  og 5°20'W
Af planteskoleprotokollen fremgår betegnelsen »Achnashellac Ross. Shire«. Byen Achnas

hallac (Achnashellac) ligger i det skotske Highland, 70 km vest for Inverness og ca. 30 km øst 
for Atlanterhavet, udfor Hebriderne. Den ligger ved floden Corron, som har sit udspring ved 
Achnasheen. Achnashallac ligger i floddalen i en højde af 185 m o.h.

O m rådet, der er kendt fo r dets »native scots pine forests«, udgør en a f  seks skotske »m ajor 
seed zones«, der er opstillet på  grundlag a f  clusteranalyser a f  nåleindhold a f  m onoterpener, 
foretaget a f  Forrest (1980) A chnashellac hø re r til den mest centrale del. Ifølge Lines (1987) 
hører om rådet til et a f  de få , resterende med varieteten scotia, som netop er den æ gte, au- 
toch tone, skotske fyr. T re naturbevoksninger ved A chnashellac er derfor nyligt søgt gén- 
konserveret qua frøindsam linger med det form ål at sikre m aterialet i tre nye frøplantager, 
hver på 4 ha  (Phillips 1989).

Autochtone bevoksninger hører nu til sjældenhederne i Skotland, men denne proveniens er 
uden tvivl oprindelig og måske identisk med den af Løfting fotograferede bevoksning af gam
mel naturskov med skovfyr ved Achnashallac (Løfting  1951, p.93); i hvert fald anbefaler han 
den eksempelvis til de vestjyske heder, idet man »bør sikre sig ægte skotske provenienser, som i 
moderlandet er i mindretal i forhold til indførte, ringere fyr« (samme, p.95).

Imod Løftings forventning til proveniensen producerede den ikke særlig godt på heden, idet 
den her var en af de fire ringeste provenienser af dem, som overlevede. I forsøget på Klosterhe
den har den haft en særlig udsat post mod vest.

I klitten  i Tværsted plantage gik det bedre -  særlig i HB9c. Formmæssigt ligger den på det 
jævne til ringere.

Til proveniensens force hører dens rimeligt gode overlevelsesevne på alle fire afprøvede lo
kaliteter.

I Midt- og Østjylland blev den ikke afprøvet.

181 Perthshire, Skotland. Ca. 56°30’N  og 4°30'W
182 Aberdeenshire, Skotland. Ca. 57°I0’N  og 3°10'W

De nærmere stedangivelser i SfF’s planteskoleprotokoller begrænser sig til henholdsvis 
»Rannoch Northwest Perthshire« og »Ballocbule (Ballocbuie?) Forest Breamer Aberdeenshire«.

Er i modsætning til Achnashallac (ovenfor) fra den østlige del af Skotland fra grevskaberne 
Perth og Aberdeen.

Lines (1987) angiver begge disse områder som hørende til dem, hvor skovfyrren stadig er na
turlig (var. scotia).

I Kompedal forsøget, som var det eneste sted, hvor de indgik, klarede de sig omtrent ens. In
gen af dem kunne dog hamle op med den tredie skotske proveniens i forsøget, Achnashallac, 
der her var mere robust og hurtigvoksende (se CV.HB9i).
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183 Agder (=  Agderkysten), Norge. Ca. 58°N og 6-9°E
A f SfF’s planteskoleprotokoller fremgår yderligere: »F. 100. Parti nr 146. Hamer Stats- 

klæng«.
Proveniensen stammer fra det sydligste Norge, Agderlandet, som strækker sig fra Arendal 

og Kristianssand over Mandal til Flekkefjord. Ifølge Løfting (samtale, feb. 1988, non cit.) er 
den pågældende proveniens ikke af kysttypen, »Agderkysten«, der kun består af et ganske 
smalt bælte, mens indlandstypen Agder dukker op allerede efter få kilometer op mod baglan
det. Korrespondance med de norske klængestationer har bekræftet, at det pågældende frø
nummer netop hidhører fra »indlandsformen« (Nielsen 1987, p.24). A f målebogen til HB9c 
fremgår, at Løfting i 1962 har konstateret, at »Agderkysten« er en indlands-Agder, og bør be
nævnes som sådan. Løfting havde oprindeligt villet afprøve kysttypen (Løfting 1951, p.87), 
men fik altså en anden vare end bestilt. Dette blev først bekræftet langt senere, og efter at Løf
ting opdagede, at den i feltforsøgene -  mod forventning -  opførte sig som en kontinentaltype.

Proveniensen klarer sig på alle lokaliteter og i alle henseender temmelig dårligt. Kun dens 
form har været acceptabel. Produktionen er seriens laveste, og væksten er signifikant ringere 
end for samtlige andre provenienser.

På indlandslokaliteten i Hårup Sande ved Silkeborg har den klaret sig bedst og opnår her en 
produktion på det jævne. Måske et indicium for at proveniensen er en indlandstype?

Kun på Silkeborg lokaliteten har Agder afkommet vækstmæssigt kunne følge den anden 
norske proveniens, Sæverås.

184 Långekårr, Sverige. Ca. 59°N og 11°15’E
Fra den svenske vestkyst, Bohuskysten, Skagerrak midt mellem Göteborg og Oslo ved Ta- 

num Socken og Svinesund ved den norske grænse.
Området er beskrevet og fotograferet af Løfting (1951, p .86-87).
Løftings forventning til netop denne proveniens var en særlig egnethed til mere eksponerede 

kystområder -  typisk den jyske vestkyst.
I klitten er Långekarr som helhed den bedst producerende proveniens af samtlige afprøve

de. Dette er bemærkelsesværdigt, ikke mindst i betragtning af, at der her er tale om en første- 
gangsafprøvning i Danmark. Også på heden og på de midt- og østjyske sande hører den til de 
bedste -  proveniensen har ikke svigtet i noget forsøg.

Det er påfaldende, at en mere vestlig beliggenhed af afprøvningsstedet synes at skærpe pro- 
veniensens overlegenhed. Selv på den barske Klosterhede er den med helt fremme. Løftings 
forventning til proveniensens bedre form holdt ikke stik: Her ligger den nemlig lidt under mid
del. Derimod har den mht. vækstkraft og sundhed absolut hævdet sig.

Overlevelsen i kulturfasen var meget høj -  dog ikke på Silkeborg distrikt.
I HB 11, et nedlagt proveniensforsøg i Baun plantage ved Thisted, se tabel 1, indgik Långe
karr sam m en med en dansk (Vilsbøl) og en anden svensk proveniens fra  Bohuskysten, 
R össjö  eller Råsso. Ved forsøgets nedlæggelse i 1967 var der kun bevaret een registrering 
fra  1961 i form  a f  en sum m arisk beskrivelse. K onklusioner herfra  er næ sten  um ulige at d ra 
ge pga. forskelle i vækstbetingelser, men Långekårr var m ed svage indicier den bedste p ro 
veniens. Ved tilsyn i 1989 konstateres det, a t forsøget har væ ret tilp lan tet på åben, tilsandet 
m ark , og det h ar oprindeligt udg jo rt hele p lantagen. Rössjö og L ångekarr syntes m åske 
lid t bedre (højere) end Vilsbøl, m en de på  dette areal hård t prøvede provenienser var n æ r
m est um ulige a t bedøm m e indbyrdes.



392

185 Boxholm, Sverige. 58°15'N og 15°10'E
Fra det indre Sverige, øst for Vättern, 10 km syd for Linköping og 100 km vest for Øster

søen. Et område med udpræget kontinentalt klima. Løfting anbefaler at prøve den på de var
meste og mere beskyttede danske lokaliteter (Løfting 1951, p.86).

Den er afprøvet på samtlige lokaliteter.
På heden er den forlængst bukket under, mens den på sandene længere østpå har det ud

mærket -  i hvert fald på Silkeborg, hvor den produktionsmæssigt ligger i spidsen.
I klitten  synes den at variere meget fra sted til sted; gennemsnitligt ligger den her under mid

del.
Blandt seriens syv gennemgående provenienser har den haft højest dødelighed (efter 4 år) af 

samtlige provenienser. Paradoksalt nok var dens dødelighed i 1953 lavest på de lokaliteter, 
hvorfra den senere forsvandt.

Mht. form har den klaret sig bedre end gennemsnittet, dog ikke i Midtjylland. Men netop 
her gror den langt hurtigere end på de andre lokaliteter, hvad der kan føre til en formodning 
om, at den på de øvrige lokaliteter formmæssigt har været begunstiget af at være lang- 
somtvoksende og dermed mindre eksponeret for vind m.v.

333 Silkeborg Nordskov afd. 71B, baltisk afstamning
Var tidligere kåret under betegnelsen F.36c indtil 1981, hvor bevoksningen væltede under 

den orkanagtige storm (Jakobsen, 1986, p.216). I kåringsfortegnelsen over godkendte avisbe
voksninger bemærkes det: »Til gunstige skovfyrlokaliteter« (Dansk Skovforenings Frøudvalg 
1969, p .l 1). I kåringsdeklarationen af 15/3 1961 står der »særlig smuk. Kan ikke anbefales til 
podsoleret hede i nedbørsrige områder«.

Afd. 71B var en del af skovfyrproveniensforsøg nr. B5, som er beskrevet andetsteds i denne 
beretning. Fire af forsøgets parceller indeholdt baltisk Riga-fyr. Denne skovfyr var helt usæd
vanlig vækstkraftig og smuk (tabel 6 og 24), hvilket indtryk bestyrkedes i daværende parallel
forsøg med frø fra samme parti. Moderproveniensens baltiske oprindelse må anses for sikker - 
se nærmere herom ovenfor i afsnit 7.A. -  hvorimod dens afkom næppe har været fri for frem
medbestøvning i proveniensforsøget.

Det baltiske frø til proveniensforsøget i afd. 71 har vist sig at indeholde en af de bedste pro
venienser, der har været prøvet under danske forhold. Det blev samtidigt afprøvet på fire for
skellige lokaliteter. Overalt viste proveniensen sig at besidde stor variation, den indeholdt altid
-  flere eller færre -  særdeles gode træer, selv om den kunne være noget følsom over for »ugun
stige« lokaliteter (tabel 1 og L øfting  1951, pp .40-42).

Desværre var bevoksningen i afdeling 71B temmelig infertil og utilbøjelig til at sætte kogler, 
hvilket er grunden til, at man kun fik meget lidt afkom af den.

Selv om proveniensen kun indgår på tre lokaliteter i HB9 serien, har den klaret sig på samme 
måde, som moderproveniensen i sin tid klarede sig: Den afslørede sig som seriens vel nok mest 
vækstkraftige proveniens -  oven i købet er den et år yngre end de fleste øvrige provenienser. 
Højdemæssigt er den helt suveræn på Grindsted, hvilket ikke harmonerer med ovenstående 
bemærkning i kåringsdeklarationen. Også i Valskov er den højest.

Mht. vedmasse per ha klarer den sig ringere grundet færre træer. På Klosterheden har den 
tydeligvis problemer og klarer sig kun middelgodt på denne barske lokalitet.
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Proveniensen indeholder stor variabilitet og en del individer er forsvundet i utide. På Klo
sterheden er klimaet og jordbunden dog absolut på kanten af, hvad proveniensen magter. An
dre steder på heden har både den og moderproveniensen klaret sig godt (se også Løfting, 
op.cit., pp.40-42) og vist et stort vækstpotentiale. En afprøvning i klitten  savnes (se dog afsnit 
F om FP.233).

341 Göteborg, Norr Buar, Sverige. 58°58’N  og 11°20'E
Stammer fra »Buarbeståndet i norra Bohuslän ca. 2 mil från kusten och Vi mil från Idefjor

den« -  ifølge brev fra Bohuslan Skogsvårdsstyrelse (1949, non cit.). Idefjorden er en nord-syd 
gående dyb, smal fjord, der danner grænse mellem Norge og Sverige. Den ligger 20 km øst for 
Skagerrak ved Oslo-indsnævringen.

Området ligger tæ t ved Långekårr, og intentionerne med proveniensen har nok været få en 
mere indlandstilpasset type end Långekårr fra samme breddegrad.

I HB9 serien indgår den kun i Valskov forsøget, hvor den sammen med Agderkysten, Nor
ge, er forsøgets ringeste parcel. Overlevelsen har været ringe i de første år, senere blev den bed
re, men vækstkraften har stedse manglet.

Den har slet ikke kunnet følge med Långekårr, der ellers kommer fra samme område. Form
mæssigt klarer den sig pænt.

Derimod har den i forsøget i Hoffmanns plantage (nedenfor, afsnit D.a) klaret sig fortrin
ligt og er her en af de bedste.

342. Dr. Celius, Finland. 61°30'N og 23°40’E
Proveniensen stammer (ifølge Løfting 1988, mdtl., non cit.) helt sikkert fra Tammerfors 

området (Tampere) i Finland, 120 km øst for den Botniske Bugt. Området har udpræget konti
nentalklima. Yderligere oplysninger savnes.

Frøet blev skaffet til Danmark af Dr. Celius, Helsingfors, som proveniensen tog navn efter.
Tammerfors området var af interesse p.g.a. gode resultater med skovfyr herfra i ældre pro- 

veniensforsøg på Djursland (Løfting  1951, p.87).
I klitten er den ikke afprøvet, mens den er med i alle /lerfeforsøgene. Her har den kun med 

nød og næppe overlevet på Klosterheden, hvor den er en af de lavest rangerede. Ved Grindsted 
har den overlevet bedre, men væksten er for ringe. På Kompedal var kulturen middelmådig 
ved forsøgets nedlæggelse (afsnit 3.B).

På de midt- og østjyske sande er den kun repræsenteret i Valskov forsøget, hvor det heller 
ikke lykkedes for denne finske skovfyr at gentage finsk fyrs succes fra HB5 proveniensforsøget 
(se prov. nr. *6).

Formen har i alle forsøg været god, og proveniensen er ret robust. I hvert fald er den ikke 
forsvundet fra heden, hvor den dog havde en høj dødelighed i de første år, hvilket den aldrig 
helt forvandt.

343 Nyland, Finland. Ca. 60°30’N  og 23-27° E
Yderligere proveniensoplysninger mangler. Landsdelen Nyland i det sydligste Finland ligger 

ved den Finske Bugt. Den centrale og største by i området er Helsingfors.
Tidligere havde man opnået gode resultater med Tammerfors skovfyr på Djursland, hvilket 

nok var årsagen til, at man ville forsøge sig med en mere sydlig, finsk proveniens.
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Proveniensen er kun prøvet på Djursland i Valskov plantage, hvor den har fået en lidt uhel
dig placering nordfor forsøget i en meget lang parcel med en stor gravhøj på midten. Derfor er 
den ikke konsekvent fulgt med egentlige målinger.

Parcellen har aldrig været komplet efter en stor afgang i de første år. Træerne er særdeles 
små, klart mindre end de øvrige finske, og slet formede. Proveniensen synes aldeles uinteres
sant for et dansk produktionsskovbrug.

394 Växjö, Kosta revir, Sverige. 56°50’N  og 1S°25’E
I målebøgerne ses betegnelsen »Korea revir«. Men i ét tilfælde dukker betegnelsen »Kosta« 

frem. Dette har ført til en antagelse om, at »Korea revir« er en fejlafskrift af »Kosta«, idet pro- 
veniensnumrene er identiske. Der eksisterer nemlig, så vidt vides, ikke noget Korea i Växjö- 
området. Derimod ligger Kosta ca. 40 km øst-sydøst for Växjö i et skovrigt område med tradi
tion for glas fremstilling.

Den stammer, som Göteborg-proveniensen (nr. 395) fra myrerne -  dvs. sumpede stræknin
ger over klippegrund. Løftings tanke med at afprøve disse »myrtaller« på heden var, at forhol
dene her mindede om dem, der er i de svenske myr -  en kold og fugtig bund over et vandstand
sende lag, alen.

Kosta er kun afprøvet på heden og i Valskov plantage. Den har i kulturfasen haft den største 
dødelighed af alle provenienser. Formmæssigt ligger den lidt under middel.

Vækstmæssigt er billedet broget: på heden har den reageret særdeles positivt på en fjernelse 
a f alen, men vokser ellers langsomt.

På Djursland ligger den overraskende højt, mens den på Klosterheden er meget ringe. Bedst 
har den produceret i de østligste forsøg.

395, Göteborg, Bohuslån, Sverige
Er som proveniens nr. 394 en myrtall-type. Denne gang formentlig en mere oceanisk type 

stammende fra Bohuskysten nord for Göteborg. Samme region som Långekarr og Norr Buar 
(proveniens nr. 184 og 341).

Yderligere oplysninger mangler.
Uvist af hvilken grund er den kun medtaget i Grindsted forsøget. Her udmærker den sig ikke 

med den næststørste dødelighed og den laveste produktion, men den har en god form, vel nok i 
kraft af dens beskedne størrelse og dermed beskyttelse mod vindeksponering.

1288 Harreskov plantage (Herning)
Er med høj sandsynlighed identisk med den forstligt, stadig kårede F. 110 i Harreskov plan

tage (ml. Herning og Brande) afd. 9d, senere afd. 53. Bevoksningen er 1.89 ha stor og er plan
tet i 1881. I kåringsdeklarationen af 15/2-1961 står der »Svensk type, men angives at være af 
tysk oprindelse«.

Proveniensen indgik kun i det nedlagte Kompedal forsøg. Den var på tidspunktet for forsø
gets nedlæggelse en af de få »absolut« bevaringsværdige kulturer p.g.a. en iøjnefaldende god 
sundhedstilstand (jfr. afsnit 3.B). Samtidig var den da en af forsøgets højeste og mest fuldtalli
ge bevoksninger, jfr. CV for HB9i (Pedersen 1990).

*1, *2, *21 Ulslo, Bordrup Klitplantage (Oksbøl)
Se afsnit 7.C.
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*3 Fruerhøj (Klosterheden), Fingrenet type 
*4 Fruerhøj (Klosterheden), Grovgrenet type

Stammer fra Klosterheden plantage afd. 379, ved Fruerhøj og Klosterhedeskolen. Afdelin
gen ligger kun 3 km SV for forsøget. Moderbevoksningens herkomst kendes ikke, men bevoks
ningen, hvorfra frøet er høstet, eksisterer stadig.

Den er nu omkring 100 år gammel og står som overstandere over en ca. 40 årig rødgran/sit- 
kagran bevoksning. Den står ikke til afdrift i driftsplanen (skf. Pedersen 1989, mdtl., non cit.).

Skovfyrren er stadig helt sund, jfr. foto nr. 13, men er nu ved at være indhentet eller over
vokset af granerne, der til gengæld sine steder er ved at gå i opløsning efter at være kommet op 
i ly af fyrren (tilsyn i foråret 1990).

Hvordan udvælgelsen af hvs. grov- og fingrenede er foretaget, vides ikke, men begge typer 
findes. Bevoksningen er ikke forsøgt kåret.

Indgår kun i Klosterhedeforsøget.
Bortset fra en ringe overlevelse i de første år -  som måske kan skyldes tiltrækning i anden 

planteskole -  har proveniensen klaret sig særdeles godt i alle henseender. Den fingrenede type 
har her formået vækstmæssigt at hamle op med robuste typer som Sæverås og Långekårr. 
Produktionsniveauet i parcellen med den fingrenede type synes højere end hos den grovgrene- 
de (tabel 21), men det kan skyldes bonitetsforskelle.

Begge provenienser er bemærkelsesværdigt komplette og vitale, jf. foto nr. 9 i afsnit 2.D. 

*5 Odsherred
Ingen yderligere oplysninger foreligger. Bevoksningen har ikke været kåret.
Indgår kun på Klosterheden, hvor den form- og produktionsmæssigt ligger på fra det jævne 

til det bedre. Bevoksningen er dog kun »mådelig sluttet« (jfr. CV for HB9g) og er ikke noget 
attraktivt skovdyrkningsmæssigt forbillede.

*6 Jørgensens Plantage (Djursland), finsk afstamning
Proveniensen stammer fra HB5 forsøget i Jørgensens plantage. I hvert fald har den været 

afprøvet i forsøget, hvor der med sikkerhed senere er høstet frø af denne proveniens. Oprindel
sen er helt sikkert Tammerfors, Finland (Flensborg 1927, p.334).

Den blev udplantet i HB5 i 1915 og udviklede sig til en velformet, finkvistet type og var fan
tastisk sund i dette forsøg. Produktionsmæssigt (højde) var proveniensen dog langt tilbage 
(Løfting 1951, pp.34-35 og 52). Men pludselig -  i en høj alder og efter at Løfting havde anbefa
let den -  gik den til grunde under svære angreb af Fomes annosus og Hylesinus (=  Blasto- 
phagus) piniperda (Brandt 1954, pp.454-457, foto).

Løfting, der ved anlæg af HB9 serien ikke kendte dens videre skæbne, ønskede den afprøvet
på samme voksested efter en generation i Danmark og fik høstet frø af den til forsøgene.

Den finske m oderproveniens var, ud over i Jørgensens p lantage, blevet afp røvet sam tidigt i 
G uldborg land  hedeplantage ved V iborg  i davæ rende proveniensforsøg H B 6 .1 dette forsøg 
var det den mest langsom m e (Løfting  op. c it., p .54), og ved sidste tilsyn (efteråret 1961) var 
der kun enkelte træ er tilbage.

Desværre indgår den ikke i andre forsøg end det i Valskov plantage.
Som moderbevoksningen har den vist sig at være meget sund og velformet. Dens finhed sy

nes at være tabt, men til gengæld har den produceret godt, omkring middel. Uvist af hvilken 
grund er parcellen noget åben.

Højdemæssigt overgås den kun af to provenienser, der ligeledes er kontinentaltvper.
D et forstlige Forsøgsvæsen. XL1I. H . 5 .1 2 . sep tem ber 1990. 9



T abel 44. Karakterer for proveniensernes samlede udvikling i HB9 serien indtil ved alderen 38 år i 1986 (sidste status). Forsøg HB9i var dog 
kun 8 år ved nedlæggelsen i 1956. Resultater fra områderne klit, hede, og  indlandssand er sammenfattet for de enkelte forsøg.

HB9-lokalitet, litranr. a b c cs d di Klit f g i Hede
barsk /m ild

e h Sand

H øjde ved 38 år, dm 125 134 136 123 140 154 136 116 85 (9) 100 144 121 132

Proveniens
171 Narewka, PL D D M G J K K K K M G M

172 Sæverås, N G G M D M J T G T /J J J J

176 U lstrup (svensk opr.) G T D G M-G K D M D G J M

178 U lstrup (skotsk opr.) T T D D T T G G D K K /G J T M-G

180 A chnashallac, Skotland G (J) (G) J J G J J M J-M

183 Agder, N D J D D D D K D K K J M J-M

184 Långekårr, S T G G T G G G-T M T G G G G G

185 Boxholm, S J D G J G J K K K K M T G

333 Silkeborg (baltisk) T J M J/G T T

341 N orr Buar, S J J

342 Dr. Celius, SF D D M D J J

394 Växjö, S (T) D M M (T) G

395 Bohuskysten, S D D/?

»1 Ulslo 1. gen. DK D T

*2 Ulslo 2. gen. DK D D G G /? M M

*3 Fruerhøj, fingrenet T T /?

*4 F ruerhøj, grovgrenet M M /?

*5 O dsherred D D /?

*6 Jørgensens plantage M M

*21 Ulslo, DK M M M

Signaturer: T  =  top  (blandt forsøgets bedste) G =  g o d  M  =  m iddel J  =  jæ vn  D  =  dårligste K  =  katastrofal
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*7 Bunken plantage (Skagen)
Se afsnit 7.C.

b. Sammenfatning
I et forsøg på at sammenfatte ovenstående, spredte proveniensresultater er der med tabel 44 

gjort et forsøg på at fremstille alle forsøgsresultaterne for både sundhed, produktion og form 
så simpelt som muligt i kun een tabel, hvor også repræsentationsgraden fremgår umiddelbart.

Dette er sket ved at kvantificere proveniensernes samlede udvikling i form af een karakterer 
for deres samlede forstlige præstation under hensyn til lokalitetens vanskelighed. Vækstfor
holdene belyses mest enkelt med forsøgshøjden ved alderen 38 år, der er refereret først. Resul
taterne er atter sammenfattet i de tre regioner klit, hede og sand. Herved opnås mulighed for at 
se den samlede udvikling i en given region. Som det fremgår, veksler proveniensernes udvik
ling som oftest fra region til region.

E. P5 serien

Serien indeholder ti norske provenienser, der alle er fremskaffet gennem Vestlandets Forst
lige Forsøksstation, Stend, Norge. Der foreligger en fyldig korrespondance fra foråret 1958 
mellem de involverede parter: prof. Robak, Norge og forsøgsleder Brandt, Hedeselskabet, 
samt H. Barner, Planteavlsstationen, og afdelingsleder Løfting, SfF.

Provenienserne var udvalgt under hensyn til kontinuerlige og fortsatte leveringsmuligheder. 
Herudover var de valgt fra områder, som man vidste eller formodede var af interesse for Vest- 
danmark.

Det på daværende tidspunkt tilgængelige frømateriale var høstet ti år forinden i et exceptio
nelt stort frøår i 1948. De fleste af provenienserne var fra den nordlige del af Vestlandet, men i 
sidste øjeblik lykkedes det at få to sydlige, mere velkendte provenienser med: Moster og Sæve
rås. Frøet fra disse to provenienser er modnet i 1957, der ellers var et ret ringe frøår. Høst i dår
lige frøår indebærer risiko for en skæv eller uheldig repræsentation af proveniensen, hvilket 
ikke her er taget i regning.

Proveniensen Sæverås, der måske var den vigtigste at få med i serien, var nær ikke kommet 
med, men fejlslagent sildefiskeri samme år havde pludselig gjort kystfolket villigt til at samle 
kogler, selv om udbyttet har været pauvert.

Alle provenienser er forsynet med stambeviser.
Proveniensliste:
nr. proveniens

Lokalitets-
type

F røparti
nr.

P lantevæ gt 
kg/1 0 0  pl.

1 Sekken, 100 m o .h . M A712 1.6
2 M olde (omegn) M A722 1.2
3 E rfjo rd  50 m o .h I A741 1.6
4 Skodje, Sjøholt 40-50 m o .h . K A742 1.4
5 Selstadskogen, Sande 70 m o .h I A749 1.0
6 Å rsund, K ristiansund 30 m o .h . M A752 1.4
7 Ølve 20-50 m o .h . I A758 1.6
8 V alsøyfjord 150 m o .h M A771 1.4
9 M oster K H98 57/58 1.4

10 Sæverås K H99 57/58 1.0

K  =  »ekte« kystform  M  = »m idtre« fjo rd strø g  I  =  indre f jo rd strø g  

Lokaliteterne er afb ildet på  figur 13.
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F igur 13. Norske provenienser afprøvet i P5 serien og andre, omhandlede norske provenien
ser. Betegnelser for de enkelte proveniensnumre: se tabel 2.
Location o f  the 10 Norwegian provenances fro m  the P5 series and other Norwegian provenances mentioned.
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Ved tolkningen af forsøgsresultaterne, er det især bemærkelsesværdigt, at visse, sydligere 
provenienser end Sæverås er ikke alene lige så sunde som denne, men også væsentlig mere 
vækstkraftige. Proveniensen Erfjord er helt i særklasse, men også Ølve og Moster er fremra
gende. Provenienser nord for Sognefjorden er meget lidt vækstkraftige.

En sammenfatning af proveniensernes slutrang er for de fire forskellige egenskaber, vækst
energi, nålesvidning, overlevelse og tvegedannelse, sammenstillet i tabel 45.

T abel 45. Samlede proveniensresultater fra P5 serien fra hele dets levetid, opgjort efter fal
dende rang for forskellige egenskaber. Lav rang er bedst.

Egenskab Vækst Farve Overlevelse Tveger

Proveniens -  fra  sy d  m od nord: Rang

3 E rfjord 1 6 4 1
9 M oster 3 1 1 4
7 Ølve 2 3-4 5 3

10 Sæverås 5 2 2 2
5 Selstadskogen 4 10 10 7
4 Skodje 6 9 9 10
2 Molde 10 7 8 6
1 Sekken 7 8 7 9
6 Å rsund 8 5 3 5
8 Valsøyfjord 9 3-4 6 8

Vækst: Akkum uleret, relativ volumen p å  dominerende træer og bestandstræer
Farve: Vitalitet bedøm t p å  farvebedøm m elser a f  nåle
Overlevelse: Efter akkumulerede procent døde. Opgørelser fra  1969 og 1983
Tveger: Tendens til tvegedannelser

H eraf fremgår det, at det i høj grad er de samme provenienser, der besidder de bedste egen
skaber. Således er de mest produktive provenienser også gennemgående mest sunde og velfor
mede (læs: mindst tvegede). Dog er seriens absolut bedste producent, Erfjord, ikke blandt de 
mest sunde, men dog sund nok til at dække arealet og være særdeles produktiv.

Hovedkonklusionen er -  for alle refererede egenskaber -  at de bedste provenienser konse
kvent findes syd for Sognefjorden, de dårligste er dem nord for Sognefjorden.

En undtagelse h e rfra  er Selstadskogen, der trods en m idtlig beliggenhed i afprøvningsom - 
råd e t udviser størst sårbarhed over fo r klim aet. En næ rliggende fo rklaring  herpå er dens 
sæ rlig t beskyttede oprindelsessted, idet det k lart er den proveniens i m aterialet, der er hen
te t læ ngst væ k fra  kysten.

Undtagelserne herfra er sjældne, og hvis de forekommer, er de kun marginale. Ingen af de 
afprøvede provenienser har vist betydende sundhedsmæssige svaghedstegn på de tre lokalite
ter, hvor de blev afprøvet. Kysttyperne synes mere robuste end dem fra de indre fjordstrøg.

F. PL serien

FP.227
Frøplantagen med kåringsbetegnelsen FP.227, der ligger i Gurre Vang afd. 487f på Kron

borg distrikt, indeholder 10 kloner af udvalgte plustræer fra Borbjerg plantage, tidligere afd. 
57, på Feldborg distrikt. Denne bevoksning er, ifølge Barner (1976), identisk med den af
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Helms (1928a, p. 191 ff.) beskrevne. Plustrækriterier har været sundhed, højde og stamme- 
form -  men selektionsintensiteten har været svag, da bevoksningen kun udgjorde !4 ha.

Den stammer fra Ballochbuie Forest, 60 miles NV for Aberdeen, Skotland (Barner, op. 
cit.).

Formålet var at få en frøkilde til produktion af hårdfør skovfyr til hede- og klitskovbruget 
(Kåringsfortegnelsen 1988), og moderbevoksningen var for lokaliteten over gennemsnittet bå
de hvad angik vækst og sundhed, men den havde dog ikke forud været afprøvet.

Plantagen, der udgør 1.8 ha, bestod oprindeligt af 1825 træer efter udplantningen i starten
af 50’erne, men stamtallet er siden reduceret kraftigt. Frøproduktionen har været meget høj,
og i plantagen er der gennem tiden produceret mange hundrede kilo skovfyrfrø.

I februar 1972 blev en a f  klonerne, K.74, fjernet. Den fandtes ekstrem t grov i hele forsøget. 
K lonen udgår således a f  plantagen på  m ødrende side fra  denne dato , men på fæ drende side 
fø rst å ret efter, da den har bestøvet indtil fo råret 1971, og skovfyrkogler er to  væ kstsæ so
ner om  at m odnes. Det vil sige, a t K .74 -pollen indgår i frøhøst til og med efteråret 1972.

Der foreligger meget grundige afprøvninger af denne proveniens i PL serien, hvor den ind
går med ikke færre end seks forskellige høstår i hver 15 parceller fordelt til tre forsøg.

Mht. overlevelse har det været meget overraskende, at de seks forkellige høstår dækker stort 
set hele spektret fra de mest følsomme til de mest hårdføre provenienser i serien. Der er endog 
signifikante forskelle på overlevelsen imellem de forskellige års afkom af FP.227 -  specielt på 
lokaliteten V. Thorup, hvad der uvægerligt må give stof til eftertanke -  se videre under diskus
sionen i kap. 8.

Det ved udsåningen yngste frøparti, fra efteråret 1977, udmærker sig i alle forsøgene som 
det eneste med konsekvent lave mortaliteter. Men det er fra frøpartier, der er henholdsvis 4 og
10 år ældre, at man ser de laveste dødeligheder overhovedet blandt de 11 »faste« provenienser. 

•Årgangene sidst fra 60’erne har også klaret sig godt, men -  uvist af hvilken grund -  ikke i Bun
ken. Ringest synes årgangen 75/76 at være. Den har ikke overlevet bedre end den svenske pro
veniens (se nedenfor). Som helhed har afkom af FP.227 ikke overlevet bedre end de øvrige pro
venienser, snarere tværtimod.

Højdevæksten har, for frøplantagen som helhed, været bedst i V. Thorup, omkring middel 
i Asserbo og ringest i Bunken, hvor kun et af de seks partier kommer op på middel. Det kan un
dre, at frøplantagen har klaret sig ringest på den tilsyneladende mest intermediære af de tre lo
kaliteter. Udslagene for de forskellige høstår er, som for provenienserne som helhed, langt 
mest udtalte (og signifikante) i V. Thorup, hvor forholdene er mest barske. Det ældste af frø
partierne, årgangen 67/68, har her vist sig samtlige andre frøpartier og provenienser klart 
overlegen med en overhøjde på ikke mindre end 17% over gennemsnittet. Overlegenheden for
svinder dog, hvis man i stedet vurderer gennemsnitshøjder, hvor den -  knebent -  må vige for 
Sæverås proveniensen (se nedenfor). Næstbedste parti er her det aldersmæssigt mest afvigen
de, nemlig 77/78 årgangen (der er den yngste), men som dog overgås af Sæverås. Der synes ik
ke at være nogen vedvarende effekt af fjernelsen af den vækstkraftige, men grove klon K.74 
med virkning fra høståret 73/74, men afkom af de første høster herefter var dog både vitali
tets- og vækstmæssigt ringere end tidligere. Plantagen synes dog senere at »indhente« den tab
te vækstenergi og overlevelsen stiger igen, men hvorvidt dette »dyk« i en årrække kan henføres 
til K.74’s manglende tilstedeværelse er dog usikkert.
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Proveniensens styrke ligger helt klart på de barskere lokaliteter. På gunstigere lokaliteter vil 
den, trods sin generelle stablitet og sit vækstpotentiale, kunne overgås af andre provenienser - 
jfr. også A -ll forsøgene på Djursland (tabel 43). Formen kendes endnu kun sparsomt fra sam
menlignende forsøg, men den har i A-l 1 ikke været fremragende.

Årgangene 73/74 og 75/76 bør undgås i forhold til afprøvninger af andre høstår. Det skyl
des en høj mortalitet og noget svigtende vækstkraft for netop disse to årgange.

FP.234
Frøplantagen med kåringsbetenelsen FP.234 ligger i St. Dyrehave afd. 167 på Frederiksborg 

statsskovdistrikt. Den består af 35 kloner fra udvalgte danske klitplantagebevoksninger af 
overvejende ukendt oprindelse: 12 fra Bordrup (heraf 5 af den kendte Ulslo), 1 fra Lilleheden-, 
3 fra Skagen-, 2 fra Tved-, 3 fra Tvorup-, 4 fra Tværsted-, 4 fra V. Thorup-, 5 fra Vilsbøl- og 1 
fra Ålbæk plantager. Alle bevoksninger og plustræer er udvalgt af klitdirektør P. Thaarup 
(Barner 1978), som utvivlsomt har benyttet sig af sin viden fra sin 1. klitserie. Mange af be
voksningerne er sikkert identiske med flere af de i afsnit 7.C beskrevne. Udvalgskriterierne var 
som for FP.227.

Kloningen foregik i år 1957 og frøplantagen etableredes i år 1961 på et 1.09 ha stort areal 
(Kåringsfortegnelsen 1988). Frøproduktionen har været langt mindre end for FP.227, men har 
i de senere år været stærkt stigende.

I PL serien har frøplantagens afkom klaret sig meget stabilt, tilsyneladene uanset høstår for 
frøparti og afprøvningens placering. Overlevelsen har været (lidt) bedre end for gennemsnittet 
af FP.227’rne på alle lokaliteter. Blandt bevoksningsafkom generelt er der enkelte, der har en 
bedre overlevelse. Vækstenergien er, bedømt gennem overhøjder, på alle lokaliteter lidt over 
middel, mens middelhøjderne ligger omkring gennemsnittene. De genotypiske værdier (over- 
højde) er relativt højest i V. Thorup, hvorfra en del af modermaterialet stammer -  i modsæt
ning til de to øvrige prøveflader, hvortil materialets oprindelse ikke er direkte knyttet.

FP.233
Frøplantagen, der nu er nedlagt pga. museplage og svigtende frøsætning, lå ved Tornebak

kehus nær Humlebæk i Nordsjælland. Den indeholdt kloner af baltisk skovfyr i kåringen 
F.36c (baltisk fyr i forsøg nr. B5 i Silkeborg Nordskov afd. 71B, se afsnit 7.A: baltisk/lettisk 
fyr og 7.D.a: prov. nr. 333), der er afprøvet i HB9 serien. Ligeledes indeholdt den kloner fra en 
søskendebevoksning til afd. 71B, nemlig Guldborgland plantage afd. 27 (baltisk fyr i forsøg 
nr. HB6).

Dette er en af de få provenienser i serierne, som man på forhånd kunne stille store forvent
ninger til, da både forældrepopulationen og afkom heraf havde bevist deres gode egenskaber. 
Som for proveniens nr. 333 i HB9 serien svigter den på de helt barske lokaliteter, her i V. Tho
rup. Men på de lidt mere beskyttede lokaliteter, Bunken og Asserbo, indfrier den til fulde for
ventningerne og har en højdevækst på henholdsvis 25 og 8% over middel -  for overhøjder dog 
»kun« hvs. 20 og 7%. I fo to n r . 14 ses proveniensen stående vestfor en a f FP.227’rne i forsøget 
i Bunken.
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Som den eneste proveniens i disse forsøg har den et betragteligt genotypisk udslag (overhøj- 
der, tabel 31). Hvad man derimod måske ikke ville forvente, er dens relativt gode overlevelse, 
selv på V. Thorup. Men her ser det ud til at dødeligheden endnu vil stige yderligere, da prove
niensen -  som den eneste af alle frøplantagerne -  tydeligvis ikke har det godt her.

10 Zvirgzdje Banska, Letland. 56°40’N  og 24°10’E
Denne direkte import stammer fra frø høstet i 1966, der således var det ældste ved udsånin

gen til serien i 1979. Den er, som de følgende provenienser, indført af Statsskovenes Plan- 
teavlsstation. Stedet, der i nyere atlas betegnes som »Bauska«, ligger ved floden Lielupe, kun 
ca. 50 km sydvest for de tidligere anførte lettiske fyrrebevoksninger fra Jaunjelgava ved na
bofloden Riga (se afsnit 7.A, lettisk fyr). Der kendes ikke til yderligere detaljer.

Hvis man til proveniensen har stillet de samme, høje forventninger som til de første lettiske 
importer, må man erkende, at resultatet har været noget skuffende: På den mest vækstgunsti
ge lokalitet, Asserbo, er højdevæksten kun middel -  bedre går det for overhøjden, der ganske 
vist ikke kan følge med de bedste frøplantageafkom, men dog alligevel ligger over middel. I 
Bunken ligger højdevæksten lidt under middel, og i V. Thorup er den afgørende ringere end 
gennemsnittet. Derimod har den kun lidt af en forholdsvis beskeden planteafgang på omkring 
middel, hvilket må være meget tilfredsstillende for en førstegangsafprøvning i Danmark, hvor 
den hovedsageligt er i selskab med dansk-akklimatiseret materiale. På V. Thorup har den dog 
nu alvorlige problemer, idet forholdene tydeligvis ikke passer den.

11 Oscarshamn, Sverige
Proveniensen, der er importeret af Planteavlsstationen, stammer fra skovene nær Oscars

hamn, der ligger i Kalmar Len, umiddelbart vest for det nordlige Øland i den østlige del af Syd
sverige.

Der er ikke indhentet yderligere oplysninger.
Proveniensen har været en af de ringeste i PL serien -  både mht. overlevelse og vækst. For

holdsvis bedst -  men dog stadig ringe -  har den klaret sig i Bunken; dårligst i V. Thorup, hvor 
den ufravigeligt er ringest af alle provenienser.

12 Sæverås, Norge
Proveniensen er i anlægsrapporter m.v. kun angivet som så. En nærmere granskning præci

serer disse proveniensoplysninger ganske alvorligt: Den er -  som seriens eneste -  tilvirket på 
Paludans planteskole ved Vordingborg. Tilmed viser den sig ikke at stamme direkte fra Norge
-  om end oplysningerne om Sæverås som oprindelsessted er rigtige: Frøet stammer fra kogler 
samlet i Læsø plantage afd. 43a og 45a. Disse to bevoksninger, der begge er plantet i foråret 
1963 med 1/1 planter, stammer imidlertid direkte fra Sæverås i Norge (se f. eks. afsnit 7.D: 
Proveniens nr. 172).

Bevoksningerne på Læsø er ikke forstligt kårede, men er veldefinerede, velafgrænsede, ho
mogene og rimeligt isoleret i forhold til andre skovfyrbevoksninger. De står i en vestrand og vi
ser ingen tegn på svaghed -  tværtimod er de påfaldende sunde (tilsyn, f. 1989). I det pågælden
de høstår, 77/78, plukkede Planteavlsstationen 9.8 kg frø fra disse bevoksninger -  sidenhen er 
der plukket større mængder. Frøet er blandet umiddelbart efter høsten. A f dette parti blev der 
solgt 0.25 kg til Paludan, som såede frøet i foråret 1978. Efter omprikling i 1980 solgtes plante-
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partiet i foråret 1981 -  bl. a. til V. Thorup. P å fakturaen fra Paludan til V. Thorup er alderen 
korrekt anført som 2/1. Planterne er således 1 år ældre ved udplantningen end det øvrige for
søgsmateriale. Dette skal tages med i vurderingen af højderesultater, ikke mindst når de kun 
gælder for de første syv år efter udplantning.

Proveniensen er kun afprøvet i V. Thorup forsøget. Den ligger her i absolut særklasse mht. 
overlevelse. Også dens almene sundhedstilstand er aldeles fremragende (tilsyn, f. 1989). Uden 
at tage aldersforskellen i regning, kan man fastslå, at højdevæksten har været bedst af alle pro
venienser, mens overhøjden har været overgået af en af FP.227’rne (se ovenfor). Mønstret ty
der på homogenitet, men svagere udskillelsesevne, hvad der i øvrigt er et karakteristikum for 
Sæverås -  se f. eks afsnit 7.D: Sæverås.

8
DISKUSSION

Dette kapitel søger med udgangspunkt i skovfyrrens naturlige udbredelse og racedannelse at 
gøre status over den nuværende viden om skovfyrproveniensers opførsel i Danmark. Resulta
terne diskuteres sammenfattende og mere frit end i de foregående kapitler med henblik på de 
egentlige anbefalinger i næste kapitel.

Skovfyr er et lystræ med et kolossalt udbredelsesområde fra det vestligste Skotland til det 
østligste Sibirien. Arten er særdeles variabel, hvilket forklares med (Henriksen 1988, p .92-93), 
at den som et lystræ  af stor nøjsomhed er fortrængt til områder, hvor den ikke udkonkurreres 
af mere skyggetålende, men ofte mere krævende arter. Lystræer har i forhold til skyggetræer 
en stærkere genetisk uddifferentiering (Henriksen op. cit., p.39). Dette forhold bekræfter den 
genetiske bredde.

I de herved opståede isolationer er racedannelsen fremmet, og der ses spring i egenskaberne, 
selv over korte afstande, hvilket nok er en årsag til, at skovfyrren -  i modsætning til f.eks. rød
gran -  er særlig følsom over for populationsflytninger mellem forskellige dyrkningsområder 
(Erteld 1986). Dette, sammenholdt med århundreders fatale erfaringer og proveniensusikker- 
hed, har betydet, at man til fremavl omkring i Europa efterhånden tyr mest til gode, stedlige 
bevoksninger, også selv om deres oprindelse måtte fortabe sig i det uvisse.

En oversigt over den europæiske del af udbredelsesområdet er givet i figur 2.
Skovfyrrens variabilitet har gennem tiderne givet anledning til separat navngivning af for

skellige (geografisk/klimatisk:) racer og (botanisk/morfologisk:) underarter, varieteter og 
former (typer). Endog egentlige artsadskillelser har været forsøgt, men er pga. migration (hy- 
bridisering, »raceforurening«) og hyppige, klinale overgange aldrig rigtigt slået igennem.

Væksten er tilsyneladende negativt korreleret med formen, idet de vækstkraftige racer, ty 
pisk vestlige (skotske) og sydlige, allerede i kimplantestadiet er stærkt positivt fototropistiske, 
idet de søger optimal udnyttelse af lyset i stærk konkurrence med adskillige andre træarter. 
Dette vil uvægerligt belaste formen. For nordlige-, østlige- og alpine racer synes der at være 
sket en tilpasning til at modstå snetryk, hvilket udmøntes i form a f  smallere kroner og mere 
rette stammer.
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Den massive del af udbredelsesområdet -  Østpreussen og de baltiske stater -  anses af mange 
skovfyreksperter for at være skovfyrrens optimumsområde (eks. Løfting 1951, Rubner 1953, 
Dengler 1971, Giertych 1976 og Raae 1978). Området er ikke noget glacialt refugium, idet 
skovfyrrens refugium under kvartærtidens nedisninger var langt sydligere -  så som Østkarpa- 
terne, Vestungarn, Posletten og Pariserbækkenet (Henriksen op. cit., p.34). Efter istiden er 
skovfyrren igen vandret mod nord, formentlig først til det nuværende optimumsområde, 
hvorfra den videre har bredt sig. Dette har naturligvis stillet krav til adaptionsevnen, arten har 
skullet specialisere sig i forskellige retninger og til vidt forskellige forhold -  med tab af uhen
sigtsmæssigt genmateriale til følge.

Ifølge teorien er den største genpulje bevaret og variabiliteten størst i optimumsområdet. 
Afkom af denne universalrace vil altid indeholde et antal individer, der kan trives på et givet 
sted -  forudsat skovfyrrens (beskedne) minimumskrav til voksestedet er opfyldt.

Set i dette lys, adskiller proveniensvalget i skovfyr sig i forhold til de fleste andre træarter, 
idet man -  hvis teorien holder -  i universalracen altid vil finde en vis andel af egnede individer 
til lokale forhold.

Efter gennemlevelse af flere generationer på en given lokalitet vil man successivt gennem se
lektion -  naturlig eller kunstig -  kunne opbygge en fremragende proveniens.

Denne fremgangsmåde kunne ikke mindst for Danmarks vedkommende være interessant, 
idet skovfyrren her almindeligvis ikke betragtes som værende naturlig længere. En ny, dansk 
introduktion af arten kunne derfor naturligt tage udgangspunkt i universalracen fra Letland. 
Geografisk er breddegraderne her »danske«, og både landskabstype og kote er jævnførbar 
med danske forhold. Klimaet er heller ikke særlig fremmed fra det danske. Alt i alt et umiddel
bart oplagt sted at søge egnede provenienser.

Det er påfaldende, at stort set al den skovfyr, der har været anvendt i dansk skovbrug er 
kommet fra Tyskland, Skotland og Norge-Sverige. Sydvestlige og mellemeuropæiske prove
nienser har været prøvet uden større succes, mens skotske og norske provenienser gentagne 
gange har vist duelighed og fundet en del anvendelse. Derimod er de få, men gode erfaringer 
med fyr fra det baltiske område aldrig blevet anvendt i væsentlig grad, ligesom teorien om uni
versalracen ikke synes at have sat sig sønderlige spor i dansk skovfyrdyrkning, hvor der i øvrigt 
stadig hersker stor usikkerhed omkring proveniensvalget.

Således ville det unægteligt have været interessant, hvis serierne havde indeholdt flere balti
ske og nære sydøstlige provenienser for dels at lokalisere de bedste, dels for at se om forskelle
ne er af større betydning. Narewka fra HB9 serien er formentlig for kontinental til danske for
hold, men dens variabilitet kan kun understøtte teorierne om det østpreussiske/baltiske opti
mumsområde for skovfyr. Gennemlevelse af en generation i Danmark ville sikkert have stillet 
den langt gunstigere. Ifølge Giertych (1987, mdtl., non cit.), der har evalueret et utal af inter- 
nationele proveniensforsøg i skovfyr, ligger Narewka dog ikke helt i det mest optimale område 
mht. vækstkraft. Han mener, at de mest vækstkraftige skovfyrprovenienser overhovedet skal 
søges tættere på Østersøen: fra det nordøstlige Polen til det baltiske område ved Riga-flodens 
munding (Pedersen 1987, p.490). Dette understøttes af, at ikke alene den baltiske fyr fra de 
første importer, men også afkom heraf (fra B5 forsøget ved Silkeborg) -  høstet dels direkte, 
dels på udvalgte plustræer og dels fra den etablerede frøplantage (FP.233) -  har klaret sig væl
dig godt og vist et højt vækstpotentiale samt en god formtendens.
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Måske er det ikke altafgørende, at det netop var denne baltiske proveniens, der anvendtes, 
idet den bredere genetiske sammensætning burde »garantere« en vis tilpasningsevne og vækst
energi m.v. Derfor repræsenterer de første importer, der omhyggeligt var udvalgt efter forstli
ge kriterier i de bedste bevoksninger (jf. afsnit 7.A), sandsynligvis også en genetisk udmærket 
vare fra -  med stor sikkerhed -  autochtone bevoksninger.

På de barskeste lokaliteter begynder den baltiske fyr dog at tabe terræn til fordel for visse 
nordiske og skotske provenienser. Samme tendenser spores tydeligt fra den seneste afprøvning 
af (en anden) baltisk fyr i PL serien, hvor den -  forventningerne fra forrige afprøvning taget i 
betragtning -  umiddelbart synes at skuffe. Den er dog oppe mod stærke kræfter i form af vel- 
akklimatiserede, danske frøplantageafkom, og selv om den svigter i V. Thorups klit, klarer 
den sig hæderligt i Bunken ved grænsen til sand. På Asserbos sand, der er det eneste sted på 
øerne, hvor baltisk fyr er afprøvet siden første verdenskrig, vokser den endog bedre end for- 
søgsgennemsnittet, der som sagt præges af danske frøplantageafkom.

Svenske indlandsprovenienser og provenienser fra Tyskland og Polen -  altså materialets 
østligste og nok mest kontinentale provenienser -  klarer sig bedst i sand på de østjyske rand
moræner. Resultaterne fra heden ved Grindsted minder mest om dem, man fandt i Østjylland, 
mens de provenienser, der klarede sig bedst i de øvrige hede forsøg, Kompedal og Klosterhe
den, var kysttyperne Sæverås og Längekärr.

Provenienser fra Skotland, Vestnorge og det vestlige Sverige -  alle oceaniske typer -  har kla
ret sig bedst på hede og i klit. I Midt- og Østjylland, hvor vækstbetingelserne generelt er bedre, 
overgås de nordiske ofte af andre provenienser, mens skotterne, der stadig vokser relativt hur
tigt, har fået hård konkurrence og er belastet af ringere form.

I Hoffmanns plantage, der ligger på grænsen mellem hede og klit, stemmer resultaterne ge
nerelt lidt bedre overens med dem, man finder i klitten end dem, man finder på heden. Som he
de betragtet hører stedet så absolut til den bedre hede (se kap. 9 .C: Hede) og ligner da eksem
pelvis langt mere Grindsted end Klosterheden. Norske provenienser og danske og svenske ind- 
landstyper udviser nemlig lavest vækstenergi, og vækstforholdene for skovfyr er så gode, at 
selv de norske kysttyper -  deres sundhed til trods -  ikke formår at hævde sig i selskab med pro
venienser fra den danske og svenske vestkyst.

Forsøgene har kun kunnet bekræfte tidligere tiders antagelser om og påvisning af visse skot
ske skovfyrproveniensers gode vækstevne og robusthed, deres grovgrenethed og ringere form. 
Variationen i skotske fyrreprovenienser er gennemgående stor, omend næppe så stor som hos 
sydlige og østlige typer.

Især i A7//forsøgene har deres vækst været fremragende og er godt belyst. Dødeligheden kan 
være under det acceptable, selv for danske provenienser af skotsk oprindelse: i parceller med 
fyr af skotsk oprindelse synes der i alle aldre overalt at være en tendens til småhuller i bevoks
ningerne/kulturerne. Men bortset fra dette kan de (overlevende) individer karakteriseres som 
værende godt nålebesatte og af sundt udseende. Formen har været kritisk for de skotske pro
venienser. Gennemlevelse af en generation i Danmark synes at afhjælpe problemet noget 
(bortselektion af krogede træer), men formen er stadig under det ønskværdige. Variationen i 
de skotske provenienser er dog så stor, at det må være muligt at selektere sig til en væsentlig 
bedre form.
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Også på heden har skotske provenienser klaret sig godt: Resultaterne i Borbjerg plantage fra 
landets ældste skovfyrproveniensforsøg, pegede klart på en skotsk proveniens (tabel 1 og 
Helms 1921, pp.366-69 og Helms 1928b) efterfulgt af en dansk proveniens af skotsk oprindelse. I 
de herpå følgende Aede-forsøg i Skovsende, Guldborgland (HB6) og (ved grænsen til sand:) 
Forstbotanisk Have i Viborg har skotsk materiale (formentlig altsammen fra Speyside, jf. af
snit 7.A: Skotsk skovfyr) igen vist sig overlegen i vækst og sundhed. I de yngre hede-forsøg, 
hvor der indgår en vestlig skotsk proveniens (Achnashallac), har denne kun klaret sig mådeligt 
på Klosterheden og ved Grindsted, men har dog vist sig robust under ekstreme forhold (ikke 
mindst på Rompedal). Achnashallac er på Klosterheden bedre end fyrren fra Ulstrup (på 
Djursland) a f skotsk oprindelse, der hverken her eller på Kompedal kan konkurrere -  end ikke 
på overlevelse. Ved Grindsted og Varde, på den bedre hede, går det bedre for de provenienser 
af skotsk oprindelse, der er akklimatiseret i Danmark (i landets østlige dele!).

På de østdanske sande er afprøvningerne af skotsk fyr sparsomme. Her, hvor vækstbetin
gelserne er bedre, er det naturligt at stille højere krav til formen, der kun undtagelsesvis har vist 
sig acceptabel. Vækstenergien er stadig højere end f. eks. hos de her afprøvede nordiske prove
nienser, men overgås nu oftere af andet materiale, ikke mindst baltisk (eksempelvis i B5, HB5 
og B25 forsøgene samt de to østligste i PL serien).

Det ser ud til, at helt vestlige norske og svenske provenienser kan være mere robuste end 
skotske. Samtidig er de skandinaviske gennemgående langt mere homogene, finkvistede og 
rette. 1 klitten har skotsk fyr vist bedre vækstkraft end norsk, der dog i ét tilfælde, med prove
niensen Nedenes, har vist sig mere produktiv, mens andre norske, nordlige eller helt sydlige, 
ikke kan true skotterne.

På heden, derimod, kan norske og svenske provenienser bedre konkurrere og vokser af og 
til endda hurtigere end skotterne. Her skal det erindres, at P5 serien viste, at visse norske pro
venienser er væsentlig hurtigere og omtrent lige så robuste som Sæverås, der som den eneste til
lige refererer til HB9 serien. Det havde været ønskeligt at se disse bedste, norske provenienser i 
selskab med særligt vækstkraftige provenienser i de HB9 forsøg (af bedre bonitet), hvor Sæve
rås bliver agterudsejlet. P å disse lokaliteter må man dog nok forudse en formindskelse af de 
norske proveniensforskelle, alene som følge af en bonitetsstigning, jfr. afsnit 4.E.

Ligeledes havde det været ønskeligt at se P5 serien »forlænget« med afprøvning af andre og 
mere sydlige norske områder fra egnen omkring Stavanger, »Rogaland«, idet det langtfra er 
sikkert -  jfr. f.eks. Nedenes’ gode resultater i C .A. Jørgensens serie -  at optimum er nået med 
Erfjord. Hvis trenden fra P5 serien holder -  hvad der næppe kan afvises -  kan man opnå yder
ligere gevinster ved at søge endnu længere mod syd. Dog ikke så langt som til Agder eller Kri- 
stiansand, der har vist skuffende resultater. Det samme gælder provenienser fra det indre-, 
østlige- og nordlige Sverige.

Finsk skovfyr er sædvanligvis for langsom til danske forhold. Dens tidligere gode resultater 
fra de gamle forsøg -  især i HB5 på Djursland -  beroede på en uovertruffen form  og sundhed; 
en sundhed, der dog også i HB5 senere gik stærkt tilbage. Finske provenienser har hverken på 
klit eller hede vist sig kultursikre og hører tydeligvis ikke hjemme i disse atlantisk prægede om
råder. Bedst har de klaret sig på Djurslands sand, hvor produktiviteten ses forbedret fra første 
til anden generation i Danmark -  dog kun til en placering omkring middel i HB9e (tabel 19). 
Finsk fyr er, overalt hvor den har overlevet, påfaldende homogen og velformet.
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Belgisk skovfyr (fra Campinen, men ikke af belgisk oprindelse), der er afprøvet på mindst 
fire sande, har på kun Djursland og ved Frederiksværk klaret sig rimeligt, mens den på Silke
borg og ved Viborg -  dels i Forstbotanisk Have, dels på Guldborgland (hede) -  gik til grunde. 
Løfting dømmer den uegnet til danske forhold (1951, p.44).

Hollandsk skovfyr, der har været afprøvet tre gange i den nordjyske klit i form af en prove
niens af skotsk oprindelse har en meget stor, potentiel vækstenergi, men resultaterne er ude
blevet, da den er belastet med høj dødelighed. Formen er helt uantagelig, men er givetvis under 
påvirkning af ringe overlevelse.

Tysk skovfyr har i mange år været kendt fuldstændig uegnet for danske forhold. Her har 
man ikke blot negative erfaringer fra 1700 og 1800’tallet, men også de få, langt senere forsøg er 
faldet noget blandet ud for tyske proveniensers vedkommende:

Den tyske proveniens i Forstbotanisk Have ved Viborg er af ringe værdi. Sydtyske prove
nienser fra forbjergene til Alperne har totalt svigtet i Thaarups 2. klitserie.

Men af de fem mere indgående forsøg med tysk skovfyr, forsøgene B122-B132, blev de fle
ste imidlertid ikke nedlagt på grund af svagheder ved provenienserne, men af forskellige år
sager, som ikke kan lastes proveniensernes kvalitet. Det rehabiliterede, genfundne forsøg nr. 
B l32, Djursland, vidner derimod om højtproducerende og længelevende tyske fyrreracer. Dis
se har overlevet de kritiske tørkeperioder i 50’erne og andre kalamiteter. Desværre kan dette 
forsøg ikke direkte kædes sammen med HB9 serien, da provenienserne er fra helt andre dele af 
udbredelsesområdet. Det eneste forbindelsesled var Allenstein proveniensen, der stammer fra 
Østpreussen, ikke langt fra HB9 seriens Narewka. Den har i internationale IUFRO forsøg fra 
årene 1907-08 vist særdeles gode resultater og god evne til at tåle flytning (Giertych 1979: tabel 
1-3 (NB: Olsztyn = Allenstein)). Denne proveniens blev uheldigvis fjernet i B132 omkring år 
1985 af årsager, som næppe skyldes proveniensen, idet parcellen på daværende tidspunkt 
fremstod komplet med traeer, der ikke har været det øvrige forsøg underlegne i størrelse (be
dømt ud fra stød). Men i lighed med Narewka har Allenstein nok været for kontinentalpræget 
til vestdanske forhold, hvilket måske blev afgørende for denne proveniens’ endeligt på heden 
(tabel 41). Lokaliteten for B132 i Ulstrup Mosegård plantage kan bedst sammenlignes med den 
i nabolaget for HB5 i Jørgensens plantage og HB9e i Valskov plantage. HB9e tildeles med de 
anvendte provenienser boniteten 1.5 til 2 (West-Nielsen 1949), tilsvarende kunne HB5 i 1947 
tildeles en bonitet på 2-3.

Boniteten i B l32 i Ulstrup Mosegård plantage, der ligger blot hhv. 8 og Vi km borte frade to 
øvrige forsøg og har samme jordbundstype og tilsyneladende lignende vækstbetingelser som 
dem, er med de dér anvendte provenienser derimod mindst 1.0. Forskellen i bonitet er stadig 
omtrent 1 hel grad, hvis man kun sammenligner de bedste (højeste) bevoksninger fra de re
spektive forsøg med B132. Bonitetsforskellene beviser intet, men de sandsynliggør, at de tyske 
provenienser i B l32 har udnyttet produktionsmulighederne mindst lige så godt som de i HB9e 
og HB5 anvendte provenienser.

Omvendt kan der påpeges skæbnesvangre svaghedstegn hos -  i hvert fald otte af ti -  prove
nienser i B122 ved Lindet. Hvorvidt det fatale honningsvampangreb i B131, Silkeborg, kan til
skrives disponerede provenienser snarere end en uheldig kulturdisposition må stå hen i det 
uvisse -  dog er skovfyr normalt mere resistent over for svampen end f.eks. rødgran (Ferdinan- 
sen og Jørgensen 1938, p.428).
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Det er påfaldende, at de tyske provenienser på Djursland indbyrdes har produceret omtrent 
lige godt, bedst er Schneidemühl og Oppeln. De to var dog ikke robuste nok på heden, hvor 
kun Hannover og Schleswig klarede sig. Af disse to er Schleswig mest velformet (bedømt på 
Djursland), hvilket indicerer, at af de tyske provenienser, er denne mest velegnet til mere eks
ponerede lokaliteter, mens Oppeln eller Schneidemühl måske er i stand til at producere lidt me
re på Djursland eller på andre gode skovfyrlokaliteter.

I modsætning til Schmidts (1943) konstatering har der i Danmark ikke kunnet ses tydelige 
»racefald fra øst mod vest« (fra det østlige Polen til det vestlige Tyskland). Her savner serien 
med tyske provenieser dog -  i lighed med HB9 serien -  materiale fra Riga området.

Danske provenienser af tysk oprindelse er afprøvet med vekslende resultat: bedst er det gået 
en proveniens fra Wedellsborg, der i klitten har vist et meget stort vækstpotentiale.

Men selv efter en generation i Danmark synes en dårligere overlevelse og ringe form at for
følge sydlige provenienser -  i hvert fald hvis de placeres i klitten og -  formentlig også -  på he
den.

Danske provenienser klarer sig temmelig forskelligt. Årsagen kan henføres til forskellige ra
cer og forskellig adaption. En tilpasningseffekt -  i hvert fald fra første til anden generation i 
Danmark -  er tydeligt påvist. Adaptionen synes at vedvare og forbedres måske endda, hvilket 
tydeligt ses i lokale afprøvninger, men langt mindre eller slet ikke ved afprøvninger under an
dre, danske klimaforhold. Tilpasningen er således i nogen grad lokalitetsspecifik.

I klitten klarer danske 1. generations provenienser sig således også bedre end nye importer 
fra udlandet, hvad der måske ikke er særlig overraskende. Men visse skotske provenienser er 
dog med helt i top mht. vækstenergi, og ville formentlig ligge endnu højere, hvis de havde gen
nemgået en tilsvarende tilpasning. Sammenlignes afkom af 1. generations dansk med afkom af
2. generation (kun muligt for 1 proveniens!), sker der ingen yderligere forbedring af vækst
energi, men nok stadig af form og overlevelse.

Af østdanske provenienser er dem fra Tisvilde og Skramsø helt tydeligt ikke akklimatiseret 
til W/7-forhold, mens Wedellsborg provenienserne af tysk og skotsk oprindelse her vokser sær
deles godt -  overlevelsen kan dog være kritisk. Af Ulstrup provenienserne fra Djursland er det 
den af skotsk afstamning, der i klitten klarer sig bedre end den af svensk afstamning. Danske 
^///provenienser overlever gennemgående fint og klarer sig godt i dette område, men forskelle i 
vækstenergi er betydelige. P å hede og sand er afprøvninger af ^///provenienser sparsomme, 
men resultaterne synes at ligge omkring middel; for frøplantageafkom (FP.234) dog lidt over 
middel.

Mens det normalt går fint med at flytte provenienser fra hede og klit til sand, er det straks 
mere kritisk at flytte provenienser fra sand til hede og klit, idet de øjensynligt har undergået en 
»forkert« (for gunstig) klimatilpasning.

Om frøplantagerne, hvis afkom generelt har klaret sig hæderligt, er der rejst en række 
spørgsmål, idet vækstevnen i høj grad kan afhænge af høståret. Om dette skyldes forurening 
med baggrundspollen, som er et generelt problem i skandinaviske frøhaver med skovfyr (Har- 
ju  ogMuona 1989), kan ikke afsløres, men i så fald er det yderligere uheldigt at placere frøha
verne langt fra de områder, hvor materialet skal anvendes, idet lokalt pollen da vil bidrage med 
»forkerte«, genetiske egenskaber. Indbyrdes forskelle på klonernes blomstringshyppighed og
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-mængde, forskelle på frøindsamlings intensitet og -måde, forskelle på frøbehandling i de en
kelte år, frøaldring, uens frømodning ved både høst og lagring er blot enkelte eksempler på, 
hvor kompleks og følsom vurderingen af frøplantageafkom er -  og for den sags skyld også 
provenienser. Selv med kontrollerede bestøvninger vil der være adskillige usikkerheder til
bage, som vil kunne resultere i afkomsforskelle.

Om den største af forsøgsserierne, HB9 serien, kan man sige, at de oprindelige forventnin
ger foreløbig er blevet indfriet -  forstået på den måde, at de proveniensområder, som man 
mest intensivt afprøvede på givne lokaliteter, i høj grad også var de, som klarede sig bedst, og 
som man -  ud fra datidens viden -  måtte forvente ville klare sig godt. I hvert fald synes der at 
være langt flere bekræftelser end afvisninger af ældre antagelser. Indlandstyperne var de, som 
klarede sig bedst i Midt- og Østjylland (herunder Grindsted), kysttyperne derimod, klarede sig 
bedst i Vest- og Nordjylland.

Kun de færreste provenienser synes at have en helt generel, direkte tilpasningsevne til dan
ske forhold. Ydermere synes der at være et forhold således, at de øjensynligt mest sunde, mest 
livskraftige og mest komplette provenienser på en given lokalitet, kun undtagelsesvis er de 
mest vækstkraftige trods særlig god nålefylde og -farve.

Ud over at de store serier har kunnet pege på visse provenienser frem for andre, har forsøge
ne accentueret betydningen af afprøvninger over en længere tidshorisont. En længere afprøv- 
ningsperiode komplicerer tolkningen af resultaterne, idet påvirkningerne på forsøgsparceller 
bliver særdeles talrige, sammensatte og mere ukontrollable. Således sker der både i C.A.Jør- 
gensen- og HB9 serierne endnu skift i rangfølgen, selv om man umiddelbart ville formode, at 
proveniensernes endelige placering burde have indfundet sig ved en alder af hvs. 60 og 40 år.

Serierne har også vist, at efter visse klimatiske eller biologiske ekstremer kan enkelte prove
nienser helt gå til grunde eller tage så megen skade, at de næppe nogensinde overvinder det. 
Netop ved langsigtede feltforsøg med store parceller har man en bedre mulighed for at vurdere 
følsomheden over for klimaekstremer. Hertil kommer muligheden for at kunne foretage gode 
vedmassebestemmelser.

9
PROVENIENSANBEFALINGER

I lighed med tidligere erfaringer har det kunnet bekræftes, at valg af mindre egnede prove
nienser kan resultere i meget lav tilvækst, dårlig form eller endog fuldstændig bevoksningsun- 
dergang.

Forsøgene har også vist, at skovfyrren som træart selv på de ringeste boniteter kan være ual
mindelig tørketålsom og en stabil og betydende vedproducent, der evner at leve længe og mod
stå klimaekstremer. Til særlige vindeksponerede lokaliteter skal man dog måske vælge andre 
træarter.

Som det fremgår af kapitel 4 og fremefter, lægger resultaterne op til at foretage et regionalt 
differentieret proveniensvalg. Hovedregionerne er skitseret i figur 14.

Den geografiske inddeling virker meget skarp og gør heller ikke krav på at være uomtvistelig 
eller sand. Således kan W/7-forhold på særlig barske lokaliteter være mere overensstemmende
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F igur 14. Hovedregioner for skovfyrproveniensvalget i Danmark, baseret på ældre og nye 
erfaringer/opgørelser.
The 4 main different planting site regions f o r  Scots pine in Denmark: Dune, Heath, better Heath and Sand, 
based upon newer as well as older results and experiences.
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med dem på heden end med dem for den øvrige klit -  og omvendt. Dette gælder for alle tre re
gioner. Tilsvarende kan en for skovfyr ringe hede-bonitet forbedres væsentligt i retning mod 
sand ved f.eks. afvanding, jordbehandling (især: brydning af vandstandsende lag), overhol
delse af skærm eller andre dyrkningsmæssige foranstaltninger.

Inddelingerne kunne ønskes flere og finere, men et højere antal har næppe nogen realistisk 
mulighed for at finde anvendelse i praksis, hvor det ofte viser sig, at hensyn til udbud og efter
spørgsel for en given skovtræart vejer tungt i forhold til dennes proveniens. Kriterierne for 
inddelingerne minder meget om dem for internationale seed collection zones (Barner et. al. 
1988) eller -  inden for EF: proveniensregioner (Kåringsfortegnelsen 1988: LM ’s bktg. nr. 150 
af 1981, § 2, pkt. 19). Forskellen i begreberne er blot, at hvor seed collection zones og prove
niensregioner tager sigte på oprindelsen, tager klit, hede og sand sigte på anvendelsen. I begge 
tilfælde søges ensartede vækstbetingelser indkredset til større regioner. Definitionen lyder, 
ifølge OECD-ordningen af 1974, som: Et område, eller grupper af områder, hvor træarten har 
omtrent ensartede økologiske betingelser, og hvor bevoksningerne viser ensartede fæno- eller 
genotypiske karakterer (Barner op. cit., p.9).

På barske, vindudsatte eller vandlidende lokaliteter af lav bonitet på heden må man vælge 
stabile, sunde provenienser med en høj overlevelsesprocent af vestlig skandinavisk oprindelse
-  hvis man overhovedet skal vælge denne træart.

Herved giver man afkald på de mest vækstkraftige provenienser, der under disse forhold 
næppe kan overleve. I Østjylland og på bedre skovfyrboniteter kan man vælge efter andre kri
terier så som volumen, form og finhed. De vækstkraftige provenienser kvitterer her for de me
re gunstige klimaforhold og den bedre bonitet i form af en hurtigere -  og navnlig af en mere 
sikker -  udvikling end på heden, hvorved de kan distancere de nævnte kysttyper.

I erkendelse af det særdeles beskedne forsøgsmateriale udenfor Jylland, må lignende anbe
falinger som for Østjylland formodes at gælde for Øerne.

A. Danmark generelt

En af de få, generelt for Danmark anbefalelsesværdige provenienser er Långekårr. Også af
kom af de to frøplantager, FP.227 og FP.234, kan (på grundlag af resultater fra meget unge 
forsøg) anbefales. Långekårr er i alle forsøg dyrkningssikker og absolut produktiv. På sand vil 
den kunne overgås af andre provenienser, men ligger dog pænt også i forsøgene her. Tilsvaren
de gælder for frøplantagerne, der ganske vist ikke er afprøvet på heden, men dog på en særde
les barsk M dokalitet. Sæverås er endnu mere dyrkningssikker, men har generelt en stærkt be
grænset vækstenergi. Andre norske, især Erfjord, men også Moster, vil være at anbefale frem 
for Sæverås. De er dog ikke afprøvede på klit eller sand. Baltisk fyr fra Silkeborg har ligeledes 
en stor amplitude, men mister mange individer på særligt barske eller helt åbne heder og kan 
heller ikke klare sig på udsat klit. Til gengæld overgår den i vækstenergi langt de to foregåen
de, hvor den ellers kan klare sig: på den bedre hede og på sand.

En ung, dansk , bevoksning a f  L ångekarr proveniens er i 1989 forstlig kåret (som uafprø- 
vet). Det drejer sig om en 0.8 ha  stor bevoksning i Svanem osen sydvest fo r Kolding, F nr. 
576. M osebunden her er fugtig og næ ppe sæ rlig gunstig for skovfyrren, der dog er meget 
ret. Selv om  bevoksningen er placeret i Ø stjy lland, m å den anbefales generelt.

D et forstlige Forsøgsvæsen. XLII. H. 5. 12. septem ber 1990. 10
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En linie i alle forsøg med skovfyr herhjemme og i andre lande har været, at afkom af lokale 
provenienser synes næsten aldrig at svigte. I Skotland er naturlige, lokale racer de eneste, som 
er anbefalede (Lines 1987). Iagttagelserne har formentlig generel, europæisk, gyldighed (Rub- 
ner 1953, p.349 og Giertych 1979, p.136 og Giertych 1981, p.56).

Herved kan høst i stedlige, særligt gode skovfyrbevoksninger inden for samme lokalitetsty- 
pe være en fornuftig løsning -  også selv om de ikke er autochtone. De har jo  alene i kraft af de
res eksistens bevist en vis adaption og dermed berettigelse.

B. Klit

Til klitten regnes et bælte på 10 - 20 km fra Vesterhavet ind i landet, jf. figur 14.
Med udgangspunkt i de nu hyppigst anvendte frøkilder, FP.227 og FP.234, kan det fastslås, 

at de uden større forbehold kan anbefales til alle A://71okaliteter (NB: Baseret på unge forsøg). 
FP.227 har en snæver genetisk bredde og er noget svingende, hvilket favoriserer FP.234. På 
mere beskyttede steder vil FP.233 være uovertruffen, men den er desværre udgået som kom
merciel frøkilde.

De ældre og derfor på sin vis mere udsagnskraftige forsøg peger på provenienser som Lån
gekårr fra Sverige som en meget anbefalelsesværdig proveniens. Dansk afkom heraf, F.576 (se 
ovenfor), anbefales som uafprøvet.

Den skotske Achnashallac svinger noget, men kan (i ét ud af to tilfælde) være mere vækst
kraftig end Långekårr. Mere vækstkraftig end Långekårr er dog formentlig Wedellsborg 
F.275a (skotsk opr.) og Wedellsborg afd. 515 (tysk opr.), der måske til gengæld har anlæg for 
en lidt ringere form og en knap så god overlevelse. Også autochtone provenienser fra Upper 
Dee Side og Spey Side (herunder Gordon Castle) vil vokse godt, men om muligt vil det være 
bedre at benytte dansk akklimatiseret materiale (helst fra klitten) med oprindelse derfra, hvor
ved ikke alene overlevelse og form, men sandsynligvis også vækstenergi forbedres. Wedells
borg F.275b, der er dansk 2. generations skovfyr af skotsk oprindelse (sikkert Spey Side, jf. 
kap. 7.A), kan således anbefales, men er ikke afprøvet, mens derimod V. Thorup afd. 3 har 
vist gode egenskaber. Et problem for alle provenienserne af skotsk oprindelse -  ganske vist af
tagende med gennemlevelse af en eller flere generationer i Danmark -  er deres noget ringere 
form, hvilket måske kan imødegås med mindre planteafstand.

Ulstrup provenienserne både af svensk og skotsk oprindelse har -  trods enkelte kiksere -  
overvejende klaret sig pænt i klitten, men er muligvis ikke længere tilgængelige som frøkilder.

Fra omtrent samme område som Långekårr kommer proveniensen fra Norra Buar (nr. 
341), der også anbefales trods kun en afprøvning i klitten.

Danske provenienser klarer sig grundet en vis tilpasning generelt bedre i klitten end nye im
porter fra udlandet, men dog ikke altid. Blandt de danske provenienser klarer afkom af klit- 
provenienser sig bedre her end østdanske provenienser gør det -  dette ses i alle serierne. Ud 
over de allerede nævnte kan således også klitprovenienserne Skagen afd. 214f, Tværsted afd. 
602 og 603 (væk!), Lilleheden afd. 216a (væk!), Bordrup afd. 1172a (=  Ulslo), Tvorup afd. 
304, Bunken afd. 319a, 320a og 321a, Bunken afd. 345c (væk!), Vejers afd. 809b og 817a, Bor
drup afd. 1184c og 1185a, Østerild afd. 1096d og Vrøgum afd. 723c + d  anbefales, hvoraf dog
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kun de første fem har vist overlegen vækstkraft. Søskendebevoksninger kan også komme på 
tale, hvis de kan opspores.

Af de norske provenienser bør undgås Hufteren fra Bergens Skærgård, Selstadskogen, Sva- 
nøy, Byskogen, Agder og provenienser nord for Sæverås. Sæverås kan anbefales som sikker, 
mens mere sydvestlige, norske provenienser, som Nedenes, Erfjord, Moster og Ølve vil vokse 
betydeligt hurtigere og -  i hvert fald Moster -  være lige så sunde som Sæverås, der ellers har 
vist sig at være den mest robuste proveniens af samtlige omhandlede.

På særligt vindudsatte poster kan med stor sikkerhed benyttes den »danske Sæverås«, Læsø 
afd. 43a og 45a, der her også vækstmæssig vil hævde sig. En »dansk Moster«, Kompedalafd. 
296 (afsnit 6.G.c) vil dog nok være hurtigere. A f andre meget hårdføre provenienser til klit
brug skal nævnes Vilsbøl og Nystrup afd. 145.

Den polske proveniens har haft for stor afgang til at kunne hævde sig, og »kontinentale pro
venienser« og indlandstyper må på det bestemteste frarådes. Ej heller lettiske eller baltiske 
provenienser bør anvendes -  i hvert fald ikke på stærkt udsatte steder. Dette gælder også øst
danske provenienser af ikke-skotsk oprindelse.

C. Hede

Hertil regnes området øst for klitten (se ovenfor) til israndslinien.
Heden er uden tvivl det område, hvor skovfyrdyrkningen lider de største fortrædeligheder, 

og hvor flere skovdistrikter nu reelt har opgivet træarten. De her ofte meget lave boniteter gør 
ellers skovfyr produktionsmæssig mere interessant og konkurrencedygtig over for andre arter. 
Helms (1928b) fraråder direkte skovfyr til kultur på frit eksponeret, åben hede, også selv om 
den er af modstandsdygtig race, idet selv disse racer lider meget under de barske vindforhold.

Ved proveniensvalget på heden er det af stor betydning at skelne mellem den bedre hede,
d.v.s. gode boniteter, eksempelvis i Sydvestjylland, Grindsted- og Viborg området samt visse 
bakkeøer, og den meget ugunstige, magre hede som for eksempel Klosterheden, Gludsted, 
Feldborg og Kompedal. Grænsen er groft skitseret i figur 14.

For den bedre hede gælder lignende anbefalinger som dem for sand i Østdanmark, se næste 
afsnit.

Men på den egentlige hede, hvor vækstvilkårene er ringe og barske, skal hovedvægten i pro
veniensvalget lægges på overlevelse og sundhed. Her er der ikke råd til eksperimenter, hvis kul
turerne skal sikres. Når overlevelse og robusthed er altafgørende, får velakklimatiserede dan
ske Aeete-provenienser og skandinaviske vestkystprovenienser første prioritet:

Nordlige kysttyper som Långekårr, Moster og Sæverås kan i høj grad anbefales og har vist 
duelighed i mange forsøg. Andre, mere sydvestlige norske provenineser end Sæverås, så som 
Erfjord, Ølve, og Nedenes, vil som for Moster være Sæverås endog betydelig vækstmæssig 
overlegen. De er måske knap helt så robuste, men er heller ikke faldet ud i noget kendt forsøg. 
Helms (op. cit.) advarede i øvrigt stærkt mod »norsk« (Nordfjord? -  jf. 7.A) og »finsk« fyr på 
åben hede til fordel for skotske- eller modstandsdygtige, hjemlige racer.

Også de danske Harreskov F.110, Klosterheden afd. 379 (»Fruerhøj«), Læsø afd. 43a og 
45a og F.586 i Hastrup plantage (begge af Sæverås oprindelse) samt Kompedal afd. 296 (Mo
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ster oprindelse) kan anbefales til hede, idet de har vist sig robuste på selv de mest barske lokali
teter af lav bonitet. De to sidstnævnte er dog ikke afprøvet, men bevoksningerne ligger på ud
sat hede og er af »rigtig« oprindelse.

Generelt til heden (men ikke under de skrappeste forhold!) kan også anbefales ægte skotske 
provenienser fra Dee- (Ballochbuié) og Spey Side samt fra Carron Floddalen (Achnashellac). 
De skotske har klaret sig bedst i de ældre Skovsende-, Guldborgland- og Feldborg proveniens- 
forsøg (tabel 1, samt Løfting 1951, p.58, Helms 1928a p.193, og Helms 1928b, pp .215-17), 
men mere svingende i nyere hede forsøg (på Klosterheden endda dårligt).

Frøplantagen FP.227 er en dansk proveniens af skotsk oprindelse, der har gennemgået en 
tilpasning på heden. Den er desværre ikke afprøvet her, men i kraft af gode resultater på en 
særdeles barsk M flokalitet kan den anbefales som robust, noget svingende og måske noget ri
sikobetonet i kraft af udgangspopulationens beskedenhed (10 kloner). FP.234, der ganske vist 
er A:/;7-adapteret, vil dog formentlig være mindst lige så god og har større genetisk bredde.

Af tilgængelige, kårede føavlsbevoksninger med dansk skotsk materiale haves F.275a og 
F.275b, der fra en ,sa«c/lokalitet dog næppe er akklimatiseret til de helt skrappe betingelser.

Den danske F.576 af Långekarr oprindelse er også et emne, trods det, at den er uafprøvet og 
ikke er opvokset på heden.

Herudover har Hedeselskabet to unge frøplantager, der (endnu) ikke er godkendte. Det dre
jer som om FP.602, der er en 2.2 ha stor frøplantage med over 500 træer fordelt til 21 kloner af 
plustræer fra veldefinerede bevoksninger af (ægte) skotsk, svensk og dansk (skotsk) afkom. 
Den anden frøplantage, FP.603, der er 1.5 ha stor og indeholder 19 kloner, har til formål at re
producere ovennævnte F. 110 (Harreskov). En spinkel, indirekte afprøvning af frøplantagerne 
i form af enkelte udvalgte, kontrollerede krydsninger mellem rameterne foregår i C .E .Flens
borg plantage (A -ll serien, afsnit 6.G.a). Selv om de er uafprøvede, vil de kunne anbefales 
umiddelbart.

D. Sand

Sand (se figur 14) defineres geografisk som det østjyske område og øerne. Trods mangel på 
proveniensforsøg på øerne, antages lignende anbefalinger at gælde her som for de dele af Jyl
land, der ikke er klit eller hede.

Til disse mere gunstige skovfyrlokaliteter mangles der i Danmark frøkilder af provenienser, 
som må formodes at kunne udnytte produktionsmulighederne fuldt ud. Da vi intet eller næ 
sten intet afkom har af baltisk oprindelse, må det i stedet anbefales at forsøge sig med nye im
porter fra det baltiske område -  i særdeleshed området lige vest for Jaunjelgava ved Riga flo
den i den lettiske sovjetrepublik. Dette område har tidligere leveret de klart mest vækstkraftige 
provenienser, som har været prøvet i Danmark. Gentagne, ældre og yngre, internationale af- 
komsforsøg med skovfyr viser, at fyr fra optimumsområdet indeholder særligt vækstkraftige 
provenienser hvor end de afprøves: fra Tyrkiet til Skandinavien, fra Østeuropa til USA! An
dre vestbaltiske provenienser (eks. Zvirgzdje) er med stor sandsynlighed også særligt vækst
kraftige i Danmark og bør nok anbefales selv om de ikke er afprøvede her. Bedre endnu, men 
mht. sundhed måske lidt mere chancebetonet, vil lettisk forædlet materiale utvivlsomt være:
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Det Lettiske forstlige Forsøgsvæ sen er bevidst om  væ rdien  a f  »Riga-fyrren« (Sillava 1990). 
For a t bevare diversiteten og den genetiske bredde i natu rbestandene (hvor skovfyr udgør 
m indst halvdelen a f  arealet), opretho lder m an i L etland 15 skovreservater på ialt 4500 ha 
m ed henblik på  genkonservering på  langt sigt (»long-term  gene conservation«). Imens er 
der nu op rette t knap 700 ha frøp lan tager (podninger) m ed 1. og 2. generations m ateriale a f  
lettisk fyr (Sillava, op. cit). A nden generations frøhaverne, der efter sigende resulterer i a f
kom , der er 20% m ere p roduktiv t end den au toch tone  fyr, er etableret med m ateriale ud 
valgt på  grundlag a f  feltforsøg m ed afkom  a f  frøhaverne a f  1. generation, der i sin tid  blev 
etableret med podekviste fra  p lustræ er i naturbestandene.

O gså i Letland h ar m an taget konsekvensen a f  skovfyrrens stavnsbundethed og -  på 
grundlag a f  om fattende proveniensafprøvninger -  valgt at operere med to proveniensregio- 
ner (»principal seed zones«), en vestlig og en østlig. Den vestlige, der oplagt er a f  størst in
teresse for D anm ark  og hvor halvdelen a f  2. generations frøhaverne ligger, varetages af 
Kuldiga Experim ental Forestry  Enterprise (Sillava, op. cit.).

Afkom af F.36c, Silkeborg (baltisk opr.) er særlig anbefalelsesværdig, men desværre findes
der ikke meget heraf:

Frøplantagen FP.233 ved T ornebakkehus (se afsnit 7 .F  og Barner 1958, p .68-69) m ed disse 
baltiske fyr m åtte siden nedlægges pga. m anglende frøsæ tning og andre årsager. P lan 
teavlsstationen er dog stadig i besiddelse a f  et ganske lille frøparti hera f (K nudsen, P lan 
teavlsstationen f. 1990, m dtl., non cit.).

P å Tisvilde-Frederiksvæ rk og Frederiksborg statsskovdistrik ter findes der rester a f  to 
bevoksninger a f  sam m e frøparti som den attrak tive afd . 71B i Silkeborg. Det drejer sig om 
Sonnerup sk o v  afd. 369 og Stenholt Vang afd. 517. D en første eksisterer (april 1988) stadig 
og synes um iddelbart a t væ re et særdeles anbefalelsesvæ rdigt kåringsem ne. I den sidste er 
der kun 29 træ er tilbage (fruktificerende, sm ukke (april 1988)) -  om tren t samme an ta l som 
er tilbage i B25, S ilkeborg. Bevoksningerne er rem iniscenser a f  de nedlagte proveniensfor- 
søg B6 og B i l ,  som var søsterforsøg til B5, Silkeborg. Se i øvrigt tabel 1.

Den polske Olsztyn (=  den østpreussiske Allenstein), der også repræsenterer optimumsom- 
rådet, er også oplagt at prøve igen i Østdanmark. Måske er det en af verdens bedste skovfyr- 
provenienser med stor vækstenergi og lille flytningsrisiko. Den forhandles af det franske frø
firma Vilmorin (1990-frøkataloget, non cit.).

Vesteuropæiske racer kan også være vækstkraftige, men er ikke formsikre og er sensible 
over for klimaekstremer og biotiske kalamiteter. Hvis man igen forsøger sig med sydlige racer, 
skal det nok være af de nordligste, og af disse synes de nordtyske at være at foretrække.

Visse tyske provenienser har nu overraskende vist sig at kunne være vækstkraftige og robu
ste over en lang årrække. Schneidemühl og Oppeln kan her med nogen forsigtighed anbefales. 
Proveniensen Schleswig synes at vokse langsommere, men er mere hårdfør. Erfaringerne med 
tyske provenienser er få, men gevinstmulighederne er formodentlig tilstede.

De svenske Stjärnarp og Långekårr og dansk afkom heraf, F.576, kan også anbefales. 
Dette gælder også de to hurtigste norske, Nedenes og Erfjord.

Der savnes østdanske afprøvninger af alle danske provenienser. De nuværende frøplanta
ger, FP.227og FP.234, klarer sig fint i to ganske unge forsøg på sand, men de er opbygget med 
vestdanske formål for øje og repræsenterer næppe det optimale for Østdanmark. Skramsø og 
Tisvilde F.282 kan ikke anbefales, da de klarer sig ringe vestpå. Derimod er Wedellsborg'erne 
formentlig stadig interessante på sand, og de må anbefales alle tre (afd. 515, F.275a og
F.275b). F.373, Silkeborg, er »kåret til anvendelse øst for den jyske højderyg«, men er uafprø-
vet.
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10
SAMMENDRAG

A. Dansk sammendrag

På trods af træarten skovfyrs (Pinus silvestris L.) ansélige udbredelse i dansk skovbrug er 
dens direkte økonomiske betydning her beskeden. Ikke desto mindre har den været omgærdet 
af stor interesse, og der er gennem tiderne etableret et forbavsende stort antal proveniensfor
søg med den. De er nu gjort op, og erfaringerne herfra er søgt omsat til konkrete skovdyrk- 
ningsanbefalinger mht. valg af proveniens.

Resultaterne har -  i lighed med tidligere -  ofte været vanskelige at tolke. Hovedårsagen her
til ligger i samspilseffekter mellem lokalitet og proveniens -  effekter som imidlertid kan være 
vanskelige at afgrænse med statistisk sikkerhed, da alle de ældre forsøg stort set savner genta
gelser. Manglende gentagelser har i flere tilfælde også hindret en videre statistisk bearbejdning 
af forsøgene. Men med støtte i tidligere danske proveniensresultater er forsøgene samlet i tre 
hovedregioner, klit, hede og sand, hvorved der opnås gentagelser i regionerne (hovedblokke
ne), mens man nødvendigvis må antage, at vekselvirkning inden for regionerne er af underord
net betydning.

Rygraden i afhandlingen, »hovedforsøgene«, falder i 5 serier med i alt 22 forsøg, hvoraf de 
21 ligger i Jylland, mens kun et enkelt findes på Øerne (Sjælland). De er alle placeret på sande
de jorder af lav bonitet, altså traditionelle skovfyrlokaliteter. Den ældste serie er plantet i år 
1914, mens den yngste er fra år 1981. Serierne er etableret af hvs. Forsøgsvæsenet, Klitvæse
net, Hedeselskabet og Statsskovenes Planteavlsstation. Typisk har de været intensivt fulgt i 
visse perioder for derefter at blive »glemt« eller blot sporadisk fulgt. Alle forsøgene på nær to 
har overlevet frem til nu, og de er i slutningen af 80’erne gjort op på ny. Samtidig er der gjort 
status over 15 andre skovfyrproveniensforsøg fordelt på 8 serier af mere blandet værdi. Hertil 
kommer fire, rent historiske forsøg, hvorfra der tidligere er publiceret. I yderligere seks for
søg, der omtales sporadisk, er kvaliteten der så ringe, at de kun har værdi som almene plant- 
ningserfaringer. Således berøres i alt 47 forsøg. De er opremset i tabel 1 og afmærket på figur
3.

Der evalueres op mod 122 provenienser. De refereres i tabel 2 kronologisk efter startår for 
deltagelse i de respektive forsøg. Heraf fremgår det, at hovedparten (63) er danske provenien
ser, mens der indgår 17 norske-, 11 svenske-, 9 vesttyske-, 8 skotske-, 5 polske-, 4 baltiske- og 2 
finske provenienser samt en enkelt fra hver af landene Belgien, Holland og Østtyskland. Af 
moderbevoksningernes beliggenhed, der er prikket ind på figur 1, ses det, at de udenlandske 
provenienser stammer fra alle retninger af den nære del af udbredelsesområdet. Af de danske 
provenienser angives to at være reminiscenser af dansk skovfyr, mens resten er af nær eller 
fjern -  kendt eller ukendt -  udenlandsk oprindelse.

Ved opgørelserne er hovedvægten lagt på -  i rækkefølge i kapitlerne 3, 4 og 5: 1) sundhed 
(overlevelse og vitalitet), 2) vækstenergi og 3) stammeform. De fremlagte resultater skildrer 
som regel de direkte målte, fænotypiske værdier. Kun i kapitel 4.D udtrykkes proveniensernes 
genotypiske værdier, -  beregnet vha. de fundne (fænotypiske) varianser. I flere af serierne har 
det været muligt at skitsere udviklingen over en længere tidshorisont og iagttage skift i rangføl-
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gen af provenienserne mht. produktivitet (figur 7, 8 og 10). Proveniensernes afstamning er be
lyst i kapitel 7, hvor afkomsresultaterne serie for serie gennemgås proveniensvis.

Afkom fra to danske frøplantager, hvoraf den ene må betragtes som genetisk snæver, har 
vist sig at være stærkt svingende alt efter, fra hvilket høstår frøpartierne stammer.

En bredere og mere tværgående diskussion af resultaterne gives i kapitel 8.
Under proveniensanbefalingerne i kapitel 9 fremgår det, at mens det er muligt at pege på et 

anséligt antal gode provenienser til hede og klit, er det samme ikke tilfældet for de østdanske 
sande, hvor robustheden spiller en mindre afgørende rolle. Her skønnes de nuværende god
kendte danske frøkilder at være for begrænsede, og der peges på nye.

T abel 46. Retningslinier for proveniensvalget i skovfyr på 4 danske lokalitetstyper, som fin
des afgrænset i figur 14.

Generelle proveniensanbefalinger

Anvendelighed Velegnede Outsidere Uegnede

K « t i svenske vestkyst 
danske a f  skotsk opr. 

danske W/'fprovenienser 

skotske

danske a f  sydvestnorsk og 
sydvestsvensk opr.

hollandske klit 
dansk a f  tysk opr. 
dansk a f  baltisk opr.

polske, tyske, nord-, m idt
og østsvenske, sydnorske, 
finske, baltiske, belgiske, 
østdanske, kontinentale

H ede  | M oster, Sæverås og 
andre sydvestnorske 
svenske vestkyst 
danske af norsk opr. 
danske Aerfeprovenienser 

danske a f  skotsk opr.

skotske polske, tyske, nord-, m idt
og østsvenske, sydnorske, 
finske, baltiske, danske a f  
nord-, m idt- og østsvensk 
opr., østdanske, sydvest
europæiske, kontinentale

Bedre hede | danske a f  baltisk opr.
Riga- o .a. vestbaltiske 
danske a f  skotsk-, sydvest
norsk og sydvestsvensk opr. 

svenske vestkyst 
sydvestnorske

sydlige midtsvenske
(Växjö)
nordøstpolske
nordtyske
skotske

syd- og m ellemeuropæiske, 
nord- og sydnorske, finske, 
nord- og østsvenske, belgi
ske, Skram sø

Sand  1 danske a f  baltisk opr.
Riga- o .a. vestbaltiske 

østdanske a f  skotsk eller a f 
sydlig opr.

sydvest- og sydsvenske 
danske a f  sydvestsvensk o p r .

nordøstpolske
nordtyske
skotske

norske, finske, nord- og øst
svenske, belgiske, syd- og 
m ellemeuropæiske, (danske 
WiTprovenienser)

I tabel 46 er der på grundlag af de fremlagte resultater, tidligere publicerede, danske og in
ternationale provenienserfaringer samt lokale dyrkningserfaringer opstillet generelle retnings
linier for proveniensvalget i Danmark. Som det ses, opereres der med 4 proveniensregioner 
(skitseret i figur 14), hvor retningslinierne i hvert tilfælde ikke er helt ens. Dette differentierede 
proveniensvalg, som der hermed lægges op til, er en konsekvens af påviste samspilseffekter 
mellem proveniens og lokalitet, proveniensernes generelt ringe evne til at modstå flytninger (i 
særdeleshed fra øst mod vest). Der er således ikke fundet provenienser, der klart er fremragen-



418

de på alle fire danske lokalitetstyper, idet provenienserne -  især ved længere flytninger -  synes 
at være lidet plastiske (har lav amplitude) og er noget specifikke m .h.t. krav til voksested.

For at lette overskueligheden er provenienserne i tabel 46 grupperet i f.eks. »østsvenske«, 
»belgiske« m.v. Disse grupperinger er kun vejledende og afslører ikke, at belæg for deres ind
placering i mange tilfælde er ganske tyndt, idet der kan være afprøvet kun ganske få (eventuelt 
kun een) provenienser fra det pågældende område. De mere eksakte benævnelser på anbefale
de provenienser fremgår af det foregående kapitel.

B. English Summary

The Scots pine (Pinus silvestris L.) is no longer considered natural in Denmark except maybe 
for a few relicts. It has for the latest 200 years been reintroduced with strongly varying success, 
mainly due to wrong choices of foreign provenances.

Despite its now considerably wide distribution in Danish forestry (about 5 percent of the to
tal forest area) it is of modest economic importance. Nevertheless it has been subjected to quite 
a great interest in Denmark, and there has through the ages been established a surprisingly high 
number of provenance trials. They have now been evaluated and the experience has been used 
directly for exact forestry recommendations as to choice of provenance.

As for previous Danish provenance experiments with Scots pine, the results have often been 
difficult to explain consistently. The main reasons for this are interaction effects between site 
and provenance. These effects are difficult to identify and unveil with statistic significance due 
to lack of replications at least for old experiments. The lack of replications has in various cases 
prevented immediate statistical treatment of results. But by including earlier provenance re
sults, the experiments have been divided into three main zones: Dune, Heath, and Sand. Here
by »replications« are obtained within zones, but it is, however, necessary to presuppose that 
interaction within each zone is o f minor importance.

The backbone in this dissertation, »the main experiments«, consists o f 22 experiments in 5 
series. While the 21 experiments of these are placed in Jutland, only one single is placed on the 
Islands (in this case Zealand). They are all placed on poor sandy soil of low productivity, which 
is a traditional planting site for Scots pine. The oldest experiments were established in 1914 
while the youngest is from 1981. They have typically been intensively followed in certain pe
riods and have after some years been »forgotten« or only infrequently followed. Except for 
two, all the experiments have survived until now and at the end of the 1980’s all o f them were 
evaluated again. At the same time there was made a status for 8 Scots pine series with a total of 
15 experiments of variable value. Further six experiments are only touched peripherally becau
se of their low quality and are only of value as common planting experience. Also four, purely 
historic experiments, are mentioned. They were previously published (H elm s 1928a + b + c, 
Løfting  1951 and Brandt 1954 a.o.). This leads to a total o f 47 experiments, which are summa
rized in table 1 and figure 3.

122 provenances are evaluated and are referred chronologically in table 2 according to year 
of start o f participation in their respective experiments. It appears that the main part (63) are 
Danish provenances, while the other provenances are 17 Norwegian, 11 Swedish, 10 German,
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8 Scottish, 5 Polish, 4 Baltic, 2 Finnish, 1 Dutch and 1 Belgian. From the location o f the parent 
stands (figures 1 and 13) it appears that the foreign provenances are from parts of the natural 
distribution that are quite close to Denmark (figure 2). The Danish provenances are mainly 
from the Dunes and are of known or unknown foreign origin -  except for two that are said to 
be of Danish origin.

At the evaluations the main importance is attached to the following traits in the respective 
chapters 3, 4 and 5: health (survival and vitality), growth energy and stem form.

Survival results from the four most important series are shown in the tables 4, 6, 8 and 9, the
photos 3-8 and figure 5.

Table 4 shows survival o f  the first year in an old D une  p rovenance experim ent from  the year 
1931. Three localities are involved. The relative rate o f  death is nearly double for the prove
nances 109 (D anish, but o f  germ an origin), 106 (D anish, o f  Scottish origin) and 110 (Scot
tish) com pared with the m ean o f  the consistent p art o f  the provenances in the serie. Best 
perform ing are the provenances 103 and  109, a Norwegian provenance and a D anish prove
nance o f 2. generation in D enm ark.

Table 6 is sim ilar to  table 4. This series, nam ed HB9, was established in 1950 a t 7 locali
ties in Ju tlan d . Survival is registered 3 years after establishm ent. It seems th a t nordic and 
western coastal provenances survive better than  those o f  m ore continental origin. In gene
ral »D anish« provenances tu rn  ou t well even though the tendencies are no t quite clear. P h o 
tos no. 3-8 shows quite d ifferen t perform ance o f  6 provenances from  one of the trials two 
years later in 1955, when several provenances died after an extrem e dry, cold and  windy 
(but sunny) late-w inter period , from  which occurs a critical »frost-d rought« , which nips 
and dries ou t the needles. Table 8 shows a test o f 10 uniform ly  distributed  N orw egian p ro
venances on 3 harsh H eath  localities in Ju tlan d  an overall good health  (needle colour and 
survival), best for southern  and extrem e coastal provenances (cf. table 13).

In the youngest series from  1981 table 9 shows tha t a N orw egian provenance surviving 
extrem ely well on a harsh  D une  locality where all o ther provenances and  seed orchard  o ff
springs have big problem s.

The most important production results from the main experiments are (based upon status 
results) shown in the tables 10-13, 24, 26-28 and the figures 6-12. Only phenotypic, directly ob- 

' served values are shown, but in section 4.D the genotypic values of the provenances are expres
sed (tables 29-31), calculated from the phenotypic variances.

Table 10 and  11 show the superior grow th o f  a L atv ian  provenance com pared to  Norwegian 
and Scottish Scots pine, A ustrian  pine and  some pine crossings. The Sand  sites o f  those old 
experim ents from  1913-15 suit Scots pine quite well.

F rom  the old D une  experim ent (se above) p roduction  results are show n in table 12 and fi
gure 6 (cf. fig. 7 and 8) from  where it can be seen th a t two D anish provenances, o f  Scottish 
and G erm an origin, produce very well. Scottish provenances grow here generally better 
than  Scandinavian ones. A  F innish and a  D anish provenance have alm ost failed.

Table 13 shows quite d ifferen t productiv ity  from  (m ainly) D anish D une  provenances in 
ano ther Dune serie. M ean production  results from  the big HB9-series (see above) are shown 
in table 24. Results from  sparsely represented provenances are estim ated. C orrections are 
m ade to  the three grow th regions, H eath, D une and  Sand, see below in the table. A  signifi
cant effect can  be seen, not only within provenance bu t also within region. But m ost o f  all, 
there is a  site effect which can easily be seen in figure 9.

Table 26, 27 and  figure 10 (cf. figure 13) shows the  superiority o f  southw estern N orw e
gian provenances com pared to  northw estern  N orw egian provenances.

The youngest series in table  28 (cf. figure 11 and  12), shows clear in teraction  between site 
and provenance. This strengthens once m ore the im portance o f  dividing the country  into 
silvicultural zones (planting sites) in aspect to  choice o f  Scots pine provenance.

For two of the series a typical view of the results o f stem form analysis can be seen in the ta
bles 32, 33, and 37.
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The first two o f  those show a superior form  due to a N orw egian (slowgrowing) provenance, 
next a L atv ian  one, while the Scottish are o f  poorest quality . The tendencies are confirm ed 
in the H B9 series in table  37, where continental and Scottish provenances in general are per
form ing less straight th an  N orthern  and  coastal provenances. There seems not to be any im 
provem ent o f  stem form  due to  o ffspring  from  those provenances which have existed for 
several o r add itional generations in D enm ark com pared with offspring from  1. generation 
in D enm ark.

In several series it has been possible to outline the height development over a longer period 
(until 60 years!) and observe changes in ranking of the productivity of the provenances (figures 
7 ,8 , and 10). The origins of the provenances are examined in chapter 7 together with the main 
results of their offspring.

Offspring from two Danish seed orchards, of which at least one must be considered genetic- 
ly narrow, has shown very variable results depending on year of seed collection.

A wider discussion of results is found in chapter 8.
In chapter 9, where exact provenance recommendations are given, it appears that a conside

rable number of provenances can be pointed out for Dune and Heath. The same is not possible 
for the eastern part of the country (here named Sand) where robustness is o f minor importan
ce. For these, generelly more productive, sites the available approved seed sources are estima
ted as being too limited and new potential sources are pointed out.

Generel provenance recommendations

Useability Suitable O utsiders Unsuitable

Dune 1 Swedish W -coast 
Danish o f  Scotch origin 

D anish Dune provenances 

Skottish

D anish o f  SW -Norwegian 
and SW-Swedish origin

D utch dunes 
Danish o f Germ an 
origin
Danish o f Baltic 
origin

Polish, G erm an, N-, M- and 
E-Swedish, S-Norwegian, 
Finnish, Baltic, Belgian, E- 
Danish, continentals \

Heath  | M oster, Sæverås and 
o ther SW -Norwegian 
Swedish W -coast 
Danish o f  Norwegian origin 
Danish Heath  provenances 

Danish o f Scotch origin

Scottish Polish, G erm an, N-, M- and 
E-Swedish, S-Norwegian, 
Finnish, Baltic, Danish o f 
N-, M- and E-Swedish ori
gin, E-Danish, SW -Euro- 
pean, continentals

Heath o f  better 
quality

Danish o f Baltic origin 
Riga- and other W -Baltic 
Danish o f  Scotch-, SW -Nor- 
wegian and SW-Swedish 
origin

Swedish W -coast 
SW -Norwegian

SM-Swedish
NE-Polish
N -German
Scottish

S- and M -European, N- and 
S-Norwegian, Finnish, N- 
and E-Swedish, Belgian, 
Skram sø (Denmark)

Sand  1 D anish o f Baltic origin 
Riga- and other W-Baltic 

E-Danish o f  Scotch or 
southern origin 

SW- and S-Swedish 
D anish o f SW-Swedish 
origin

NE-Polish
N-German
Scottish

Norwegian, Finnish, N- and 
E-Swedish, Belgian, S- and 
M -European, (Danish Dune 
provenances)

W  = West E  =  East M  =  M id  S =  South N  =  N orth
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The above table shows the tendencies of the outlined rules for choice of provenances in Den
mark, based on the results presented here as well as earlier published Danish and international 
provenance experiences. As it can be seen in figure 14, four different zones or regions for choi
ce of provenances are mentioned in the table. From region to region the choice varies more or 
less. The recommendations are for each zone grouped according to a (weak!) descending prio
rity. This differentiated choice of provenances is a consequence of shown interaction between 
site and provenance, and generally poor resistance of the provenances to being translocated, 
especially from east to west. There has so far not been found provenances which show superio
rity in all four regions, because the provenances seem to be o f poor immediate adaptation (low 
amplitude), especially when translocated over long distances. The provenances in the above ta
ble are for convenience grouped into names as »E-Swedish«, »Belgian« etc. This is only inten
ded as a guidance and does not show that evidence of their inplacement in many cases is on 
slender ground due to very few tests (maybe only one!). The more exact names of the recom
mended provenances can be found in Danish in the previous chapter.
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