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BALANCEN I BLANDINGSBEVOKSNINGER
AF RØD- OG SITKAGRAN
Af skovrider Mogens Andersen.
INDLEDNING
Ved kultur af eksotiske nåletræer har det været og er
fremdeles meget almindeligt at foretage blanding med rød
gran, dels for at billiggøre kulturen, dels som en forsik
ring mod eksotens eventuelle svigten. Formålet med on
sådan blandingskultur vil ofte have været at opnå en ren
slutbevoksning af eksoten, men man kan også have tænkt
sig en varig blanding. Det første vil sædvanlig være til
fældet, når der er en mere betydelig forskel mellem rød
granen og den pågældende art, især en kvalitativ forskel
(f. eks. douglasie), medens man for rødgranen nærmerestående arter, især sitkagran, ikke vil finde det meget
magtpåliggende at opnå en ren bevoksning, selv om man
ud fra antagelsen om en større produktion har tænkt sig
sitkagran som slutbevoksningens hovedtræart.
Hvorledes er det gået med disse blandingskulturer? Vil
man nå det tilsigtede resultat, eller kunne man have spa
ret udgift, ulejlighed og mulige ærgrelser ved i stedet at
have anlagt en ren rødgrankultur?
På Gisselfeld Klosters skovdistrikt findes et betydeligt
antal
nåletræ-blandingsbevoksninger,
hvoraf
flertallet
er
anlagt mellem 1925 og 1940. På initiativ af skovrider Sv.
Kindt har jeg i eftersommeren 1950 foretaget en under
søgelse af den største del af disse bevoksninger og herom
afgivet en beretning til skovdistriktet. I det følgende gen
gives i lidt forkortet form den del af beretningen, som
vedrører blandinger af rødgran og sitkagran.
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Anledningen til undersøgelsen er de meget forskellige
resultater, disse kulturer har givet, og formålet er at fik
sere disse resultater og at søge belyst deres årsager såle
des, at driftsledelsen fremefter vil have sikrere holde
punkter for bedømmelsen af fordelagtigheden ved sådanne
kulturer. En gentagelse af denne undersøgelse f. eks. om
10 år ville på væsentlig måde kunne udbygge vor viden om
udviklingen i disse blandingsbevoksninger.
Der er grund til at understrege det velkendte forhold, at
de erfaringer, som opnås på et enkelt skovdistrikt, som følge
af de inden for Danmarks grænser meget stærkt varierende
betingelser for trævækst ofte vil have en mere eller mindre
lokalt begrænset gyldighed, og at der derfor fra andre egne
meget vel kan foreligge erfaringer, som på forskellige punk
ter afviger fra de her indhøstede.
I det følgende er de enkelte undersøgte bevoksninger be
skrevet og kommenteret, hvorefter der er søgt givet en
samlende vurdering. Bedømmelsen beror på sammenligning
med rødgranens vækst og sammenligning af bevoksningerne
indbyrdes. Det sidste er altid beheftet med betydelig usik
kerhed på grund af de stærkt varierende og komplicerede
årsagsforhold. Der er derfor lagt megen vægt på at under
søge forskellige dele af samme bevoksning, da kårvariatio
nen herved kan begrænses noget, og ikke mindst fordi man
herved opnår rimelig sikkerhed for ensartede egenskaber
hos det anvendte planteparti.
Al plantning er foretaget om foråret i det angivne år og
stedse med 2/2 planter. Aldersangivelser er regnet fra frø.
Areal angivelsen gælder bevoksningen, ikke afdelingen.
På grund af nødvendigheden af stadige gentagelser i de
mange bevoksningsbeskrivelser er anvendt flg. forkortelser:
N, NV — nord, nordvest etc., M = midte, pi. — plantet, sv.
lerbi. overgr. = svagt lerblandet overgrund etc., f. 1933 og
e. 1933 == forår, efterår 1933, bev. = bevoksning, indbi. =
indbland (-et, -ing), rg = rødgran, sit = sitkagran, h =
højde i m, d = diameter i middelstammegrundfladen i cm,
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n = stamtal, g = stammegrundflade i m 2 , f = formtal i%,
ms = total stammemasse i m 3 , fd = fællesdiameter (den
blandede bevoksnings middeldiameter). Betegnelsen n%/fd
dækker den procentdel af stamtallet over fd, som falder på
den ene henholdsvis den anden af bevoksningens træarter.
DE ENKELTE BEVOKSNINGER
Nærmere undersøgt og beskrevet er
18, 22, 24, 28, 33, 99, 115(107), 124,
221, 236, 241, 243, 253, 451, 456, 459,
megård Hopperum. Endvidere omtales
4, 25, 33, 124, 149, 153, 204 og 454.

bevoksninger i
127, 155, 196b,
Tingerup 30 og
bevoksninger i

afd.
208,
Hol
afd.

Hesede 724 NV, 1.57 ha. Forkultur af birk pi. 1924 på 1.25
X 1.25 m. 2/2 rg og sit, hveranden plante, pi. f. 1933. Sand
synlig prov. Ø-sif, indkøbt som 2/0 7—-20 cm (Paludan). Planter
af middelmådig kvalitet m. h. t. størrelse og rodnet. T-plantning med spade. Arealet var temmelig græsbundet, og plant
ningsåret ret tørt, hvorfor kulturen ikke overalt blev helt vel
lykket. Der blev efterbedret med nogle få rødgran. Bev. er 22
år og tyndet 2 gange, 1944/45 (meget tidligt) og 1949/50. Om
gives mod S og 0 af ældre bev., mod N og V yngre bev. og i NV
åben mark. Terrænet viser flere forskelligt rettede stigninger og
fald. I den flg. sammenstilling er I den lavtliggende SØ del, TI
er M, et mindre bakkedrag overvejende med fald mod N, og III
er NØ delen ud mod vejen, en noget lavere bakke end II, med
fald mod N, V og S. Jordbund:
I: 2 cm nåle, 40 cm st. rodfyldt sort ell. brunsort tørv på
gråbrunt fint sand. Rødder ses til 60 cm.
II: 1—2 cm nåle, 25—30 cm mørk sandmuldet overgr. på
rødgult sv. lerbi. sand. Rødder ses til 60 cm.
III: 2 cm nåle, 5—7 cm mor på gråligt, mod dybden rød
brunt sand. Rødder ses til 60 cm.
d
8.4
rQ
! ■■'•
sit. . . . . 10.8

fd
10.0

II F0- ■ ■ ■
sit. . . . .

10.2
13.3

12.1

III ry..........
sit. . . . .

9.7
10.4

9.9

n%
37
63
43
57

n%/fd
h<sO/
/o
27
19
73
81
31
69

19
81

73
27

70
30

69
31
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II viser væsentlig større fd end I og III p. gr. af bedre jord
bund og gunstigere terrænhældning. Når III (den magre bund)
bar nået omtrent samme fd som I (tørv), skyldes det rg, hvis
d i III er kendeligt større end i I. I alle tre stykker er d for sit
større end for rg, men medens dette forhold er meget udtalt i I
og II, er det svagt i III og skyldes her kun forekomsten af en
kelte grove træer og den sparsomme forekomst af helt små
træer, d sammenholdt med den relative andel af stamtallet (n%)
giver andelen af grundfladen (g%), der viser udtalt sr'I-dominans i I og II og tilsvarende rø-dominans i III.
Hverken d, n% eller g% karakteriserer dominansforholdet
på fyldestgørende måde. Et i så henseende bedre, supplerende
taludtryk kan man skaffe sig ved at beregne den relative andel
i antallet af stammer over den fælles fd. For I er fd = 10.0 cm,
og af stammer over 10.0 cm udgøres 19 % af rg og 81 % af sit,
etc. SH-dominansen i I og II kan herefter betegnes som stærk,
og rø-dominansen i III som udtalt.
Fra III til II ses, at stigning i sit-vækstbonitet (her diamete
ren) medfører stigning i sif-andel, og tillige, at sit giver meget
større udslag for den bedre jordbonitet end rg. Jordbunden i I
er af en helt anden karakter; når sit fører her, skyldes det, at
tørvelaget ikke er dybt, og at grundvandet ikke står højt.
Hesede 127 SV, 1.04 ha. Bev. dækker dels en dyb skålformet
lavning, dels (i SØ) et højbundsparti. I lavningen blev 1921
pi. ask, birk og el, på højbunden ædelgran, som gik ud. 1931 pi.
2/2 rg og sit, hveranden plante, i hakkede huller under birk og
hvidel. Prov. sandsynligvis Ø-sit, indkøbt som 2/2 20—40 cm
(Paludan). Bev. grænser mod 0 og S til 30-årig bøg og mod Y
til ældre bøg, alt på højere terræn; mod N 14—30-årig rg. 24
år, tyndet 3 gange, første gang 1944/45.
I (lavningen): 2 cm nålelag på dyb sort tørv. Grundvand i 60
cm dybde, her gi. trærester.
II (højbunden) : 2 cm nålelag, 10—15 cm tørv, 20 cm gråt
sand gående over i gråbrunt sand med et ringe lerindh. v. 50 cm.
På højbunden skønnes rg at være førende, men 25—50 % af
de herskende træer er dog sit. I lavningen er yderst få sit til
bage, 2—3 % af de herskende træer og nogle undertrykte. Om
denne del af bev. er det oplyst, at sit i vinteren 1934, som var
streng, led stor skade. Året før havde sit særdeles gode top
skud. Nu gik mange ud og andre frøs ned og blev sat således
tilbage i form og vækst, at de senere bukkede under eller fjer
nedes. Blandt de nu forhåndenværende undertrykte sit udtoges
4 prøvetræer, hvis gennemsnitlige højdeudvikling fremgår af
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fig. 1. Der er intet unormalt ved denne højdekurve, bortset fra
de sidste 4—5 års svækkelse som følge af, at disse træer er ved
at blive overvokset; de havde 7—9 levende grenkranse. At disse
træer ikke viser kuldereaktion 1940—42, kan sikkert forklares
ved, at der efter de tidligere lidte frostskader kun er levnet mere
kulderesistente træer. Af 3 af disse prøvetræer samt en rg i til
svarende udvikling opgravedes roden. Hos sil standsede de fle
ste eller alle trevlerødder ved 40—45 cm dybde, medens hos
rg flere nåede til 50—60 cm. Rødderne hos sit er øjensynligt
mere ømfindtlige overfor højt grundvand end hos rg. Man be
mærkede ikke skade på rg i 1934, ej heller på sit i andre kul
turer, hvoraf der var flere jævnaldrende. Der er i afd. 127 sær
ligt store muligheder for variationer i grundvandstanden i lav
ningen p. gr, af væld i bunden og det til 3 sider stærkt sti
gende terræn.
Hesede 155 V, 2.17 ha. Cd. bøg afdrevet 1930/31. 1931 pi. 2/2
rg og sit, hveranden plante; prov. sandsynligvis Ø-sil, indkøbt
som 2/2 20—40 cm hos Paludan. En nordhælde i dette areal
samtidig tilpl, med jap. lærk. Bev. grænser mod N og 0 til gi.
bøg, mod Y til 35-årig rg; mod S var gi. bøg til 1936, derefter
rg-kultur. I det flg. er I stykket umiddelbart 0 for lærkene, II
stykket N for midten af lærkearealet.
I: Horisontalt eller ganske sv. skålformet terræn, noget dæk
ket mod V af bakken m. lærk. Der er målt 8 rækker, regnet fra
1. oprisede gang nærmest lærkene. 24 år, tyndet 3 gange, sidst
1949/50.
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1 ha
n
rg........................ ___ 1460
sit........................ ___ 724
ialt.......... . . . . 2184

h
12.5
12.8

d
13.8
13.6

8
21.8
10.5
32.3

f
57
56

ms
155
75
230

ms%
67
33

bon.
0.7
0.5

Rg dominerer med 67 ms% eller 65 n%/fd. Der er imidlertid
en påfaldende forskel mellem de vestlige 4 rækker og de føl
gende, idet der er sitka-overvægt i de første, medens der der
efter er stærk rp-dominans. Jordbund ved række 1: 2 cm nåle,
25 cm ret sv. omsat tørv, 30 cm sort tørv m. nogen ler- og sandindbl. mod dybden, hvilende på gråt sv. lerbi. sand. Ved række
8: 5 cm mor, 15 cm sv. omsat tørv, 20 cm sort tørv, derefter en
5 cm zone af overvejende mineralsk beskaffenhed (lerbi. sand),
der påny afløses af fed sort tørv. Grundvand begge steder dy
bere end 75 cm.
Sit har således reageret skarpt på overgangen fra mineralsk
undergrund i de første rækker til dyb tørv i de følgende. Den
samlede bev. viser fortrinlig vækst og er et eksempel på blan
dingens fordele på varierende bund.
II: sv. fald mod N; noget dækket mod S af lærkebakken. 24
år, tyndet 2 gange, 1947/48 og 49/50.
1 Ina
n
rg................................ 1920
sit................................ 915
ialt.................. 2835

h
d
10.3 11.3
11.0 11.8

g
19.4
10.0
29.4

f
58
58

ms
116
64
180

ms%
64
36

bon.
1.8
1.4

Rg dominerer med 64 ms% og 69 n%/fd; den samlede bev.
viser noget svagere vækst end I. Jordbund: 5 cm mor, 20 cm
ret sv. omsat tørv, 35 cm sort ell. sortrød tørv med nogen sandindbl., på sv. lerbi. gråbrunt sand. Grundvand dybere end 75
cm.- ms% for sit er mindre end i de vestlige rækker af I (på
næringsrigere bund) og større end i de følgende rækker af I
(på dyb tørv).
I okt. 1946 måltes højder i flæng i hele bev., rg og sit parvis,
2 x 25 træer. Rg 7.56 m, sit 6.98 m. Der kan heraf sluttes, at
højdetilvæksten for sit i de sidste 4 år har været en del større
end for rg.
Hesede 196 b, M, ca. 0.5 ha. Sydi. del af bev. (S f. sporet) ho
rizontal ell. sv. nordhældende, nordi. del mere udpr. fald mod
N. PI. 1943 som 2/2, 1 sit for hver 5 rg, på 1 X 2 al. 12 år, ikke
tyndet. Dækkes mod N, 0 og S af 45- til 30-årig eg, bøg og gran;
udækket mod V. Arealet er tidligere ager. 25 cm lermuldet
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A

overgr. (gi. pløjelag) på rødligt ell. gråligt, noget flammet sand
bi. ler. Der er i 3 X 2 rækker målt højder på alle sit og for hver
sit dennes 2 nabo-r#. I den flg. opstilling betegner si, S 2, S3 de 3
dobbeltrækker, og N og S er i forhold til sporet (se skitsen).
Der er her en ret tydelig overlegenhed for sil i det samlede
resultat, men — hvad der er ikke mindre vigtigt — tillige i hver
enkelt af de 6 dele. Bg har samme h i N og S, medens sil er
lidt højere i N (nordhælde). I 65 tilfælde (56%) er sit højere
end begge rgr-nahoerne.
Sitkagran
N

ant.
Si........ 19

s2........ 17
13
S --------3

alle . .

49

h
3.47
3.39
3.95
3.57

S

5J + S

ant. h
ant.
20 3.53 39
22 3.48 39
26 3.32 39
68 3.44 117

h
3.50
3.44
3.53
3.49

Rødgran
N +s
S
ant. h
ant.
h
ant.
h
38 2.80 39 2.95 77 2.87
33 3.14 44 3.21 77 3.18
26 3.41 52 3.08 78 3.20
97 3.08 135 3.08 232 3.08
N

Udtages i hver dobbeltr ække de 10 største s
og de 10 største
af de målte
rg, fremkommer

Si- ■

s2. .
s 3 ..
alle

sit

rg

. 4.44

4.01
4.02
4.11
4.05

4.05
4.24
4.28

't ( == en fjerdedel)
flg. højdetal:

Her er sU-dominansen mindre udtalt, men de 10 rg er udta
get af det dobbelte antal træer. Havde man udtaget de 10 abso
lut største rg i hver dobbeltrække, ville forskellen formindskes
yderligere eller måske helt udlignes, men i så fald ville de 10
rg være udtaget af det 5-dobbelte antal i forhold til sit. Sit-do
minansen over rg på denne lokalitet er noget stærkere og mere
stabil end for douglasie (tilstødende areal).
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GI. Dyrehave 45/ SV, 0.41 ha. Rg og sit, hveranden plante, pi.
1935 som 2/2 i hakkede huller under overst, af 40—50-årig stødskud-rødel. Sandsynlig prov. Q. Charl. Isl., købt som frø fra
Skovfrøkontoret. 20 år, tyndet 1 gang, 1947. Mod N, 0 og V ca.
30-årig bøg, mod S eng. Terræn horizontalt; en mængde gi. elletrunter.
rg...........
sit...........

d
11.1
9.2

fd n% g% n%/fd
'

68
32

75
25

80
20

Jordbund: % cm nålelag på vel omsat, dyb tørv. Grundvand
ved 50 cm. Sit er gået tilbage for rg både efter dimension og tal
og udgør kun 20 n%/fd. Virkningen af tørvebunden og den bøje
grundvandstand er øget gennem indflydelse af strenge vintre på
højdevæksten. I fig. 1 er vist den gennemsnitlige højdeudvikling
for 3 prøvetræer: indtil e. 1939 er der normal højdevækst, fra
e. 39 til e. 42 tydeligt nedsat højdetilvækst og først fra e. 42 og
e. 43 påny normal tilvækst. Der synes her at foreligge en umis
kendelig indflydelse af de særligt strenge vintre 39/40, 40/41 og
41/42.
Sammenholdes dette med afd. 127 (samme figur), der har til
svarende jorbundsforhold, men stærkt afvigende terrænforhold,
ses, at 451 har haft en bedre start, idet højden ved 9 års alder
er 2.0 m over for 1.4 m i 127; dette skyldes utvivlsomt de under
afd. 127 omtalte tidligere indtrådte frostvirkninger (afd. 451 er
først pi. 1935). Forskellen er udlignet allerede ved 12 års alder,
og ved 15 år er der 0.5 m, ved 20 år 1.8 m forskel i favør af 127.
Den første af de tre strenge vintre (1939/40) har ramt 451 ved 9
års alder, og 127 ved 13 år. Denne aldersforskel har næppe spil
let nogen rolle (hvorom senere), men i 127 har de strenge vintre
kun truffet et udvalg af kulderesistente træer, medens i 451 intet
sådant udvalg var sket. Når vinteren 1934 trængte sit i 127 til
bage til en helt ubetydelig stilling, medens vintrene omkr. 1940 i
451 dog har efterladt 32 n% sit, kan det tænkes at stå i forbin
delse med de i 127 foreliggende muligheder for betydelige varia
tioner i grundvandstanden.
GI. Dyrehave 456 M, 1.46 ha. I vinteren 1933/34 lyshuggedes
et 80 X 250 m bælte tværs gennem afd. i retning 0—V, og f.
1934 pi. rg og sit, 2/2, hveranden plante. Sidste overstandere, ca.
20 ask, fjernedes 1947. 21 år, tyndet flere gange, men tyndingen
har tildels haft karakter af pillehugst p. gr. af et ret stærkt lophodermium-angreb, som menes at have været værst i NV og
M og i det hele værre i N end i S. Styrken af dette angreb på
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henholdsvis rg og sit har ikke kunnet oplyses. Mod N og S ældre
bøg, også ret beskyttet mod 0 og V. Terrænet falder kendeligt
og ret jævnt mod S, og dette fald fortsætter både N og S for
bev. Bev.s form og orientering er omtrent som flg. tabel (z %
= n %/fd):
Vest
d
rg . 10.7
sit. 12.8

n%
47
53

Midten
øO/
8 /o z%
38
32
62
68

11.9
rg . 11.0
sit. 12.3
11.5

d
11.7
12.8

n%
56
44

Øst

g'% z%
51 47
49
53

12.2
64
36

59
41

56
44

12.3
9.9
11.9

d
9.1
12.0

n%
28
72

o'0/ /o z%
fc>
18
12
82
88

93
7

97
3

11.3
80
20

'86
14

97
3

12.7
9.0
12.5

100
0

Jordbundsforhold:
NV: 20 -30 cm overgr. af brunt lerbi. sand, gående over i
gråbrunt lerbi. sand.
SV: 30 cm mørkfarvet overgr. af lerbi. sand, 20 cm brunt lerbi.
sand på brungult sand.
NM (nordligst): 55 cm vel omsat tørv på gråt leret sand.
Grundvand ved 60 cm.
do. (lidt sydligere): Dyb tørv med grundvand ved 70 cm.
SM: 10 cm sandmuld, 30 cm brunt noget lerbi. sand gående
over i rødgult sand af ret tør beskaffenhed ved 70 cm.
NØ: 30 cm mørk sandmuld, 20 cm brunt sandbi. ler på grågult fugtigt sand.
SØ: do. do. (undergrund lidt mere tør).
SØ-hjørnet unddrager sig sammenligning, da dette hjørne er
pi. et par år senere og sandsynligvis med mere end 50 % rg;
i hvert fald er det et andet hold planter, der her er anvendt. Det
er imidlertid bemærkelsesværdigt, at rg her har opnået den stør
ste d, og sit den mindste. Det må antages, at det anvendte plante
materiale er den væsentligste årsag hertil. Det følgende gælder
de øvrige 5 roder:
Bev.s N-side er, til trods for faldretningen, tydeligt vandrigere
end S-siden; dette forklarer den noget større fd i de nordlige
dele og ligeledes, at sit-andelen er større her end i de sydlige
dele. Lysforholdene skulle være gunstigst i de sydlige dele (side
skygge fra S), men dette spiller her øjensynligt en mindre rolle.
Det er påfaldende, at NM, der står på tørv med sandunderlag,
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henholdsvis på dyb tørv, viser så god vækst og tillige sit-domi
nans, omend svag, efter d og n %/fd. Dette skyldes uden tvivl,
at tørvearealet her ikke er horizontalt, men lige som det øvrige
areal har et ikke ubetydeligt fald mod S og desuden er vel afgrøftet således, at der ikke her er stillestående grundvand. —Påfaldende er endvidere den helt ubetydelige si7-andel i SM,
hvor rg er praktisk taget enerådende; dette skyldes formentlig
undergrundens tørre beskaffenhed, der har påvirket sit i langt
højere grad end rg. Endelig er den meget stærke sit-dominans
i NØ bemærkelsesværdig, fd er her noget mindre end i de øv
rige dele, og især er rg’s diameter mindre. Der kan tænkes for
skellige årsager til dette forhold, men der er ikke oplyst noget,
som giver bestemte holdepunkter.
GI. Dyrehave 459, »Røde Holm«, 0.77 ha. Arealet er sv. kuplet
og ligger som en ø i et større engareal. Yar bevokset med gi. eg
og bøg; lysstilledes 1933/34 og tilpl. 1934 med 2/2 rg og sil, hveranden plante, i hakkede huller. Planterne sandsynligvis købt hos
Paludan som 2/0 7—20 cm. 1946/47 huggedes 4 store ege, 6 er
endnu tilbage. Bev.s nordlige del har sv. fald mod N, den syd
lige del sv. fald mod S. 21 år, tyndet 1 gang.
d
9.3
rg......... ...
sit......... . . . 10.5
rg......... . . . 10.8
sit......... ... 10.9

fd
9.9

10.8

n%
51
49
47
53

g% n%/fd
44
41
56
59
46
54

41
59

N: 1 cm nålelag, 25 cm mørk sandet overgr., 15 cm brunt
lerbi. sand på gult fint sand.
S: 1 cm nålelag, 25 cm mørk sandet overgr., 25 cm sv. lerbi.
sand på gulhvidt fint sand.
S har fordelen af en dybere lerholdig horizont, og N af en
gunstigere terrænhældning. Disse forhold har for sit omtrent
afbalanceret hinanden, medens rg efter d er trådt lidt tilbage i N.
Denderupvænge 208 N, 0.60 ha. I 1938 beskrevet som gi. tørve
mose med spredte ca. 15-årige birk. 1941 underpi. med rg og sit,
2/2, i hovedsagen hveranden plante. Terrænet er en moderat
lavning med svag stigning mod Y, N og 0. Grænser mod V og N
samt SØ til ca. 40-årig bøg, mod 0 og S til ca. 30-årig skovfyr.
Overgr. veksler mellem sort tørv, tørveholdigt sand og sandmuld,
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men der synes overalt at være fast gråt eller gult sand i ca. 40
cm dybde. 14 år, ikke tyndet.
Der er målt højde og diameter på et større antal træer, valgt
i flæng:
hd
rg............... 5.3
sit............. 6.0

5.9
7.9

Sit fører efter h og d. Af en rg og en sit, jævnbyrdige nabo
træer, opgravedes roden. Rg havde flest trevlerødder nær stam
men, og de nåede til 30 cm dybde, medens sit’s gik til 20—25
cm dybde.
Denderupvænge 221, største del, 7.53 ha. En bevoksning af
ca. 30-årig slavonisk eg af utilfredsstillende vækst og form
lysstilledes og underpi. 1931 med 2/2 rg og sit, idet hveranden

plante i hveranden række var sit — 25 % sit. Egekvaset sammenslæbtes i rækker således, at der for hver 7 granrækker er
fremkommet et spor. Dette giver mulighed for at undersøge,
om de heraf forårsagende variationer i lysforholdene spiller
en påviselig rolle for væksten og for sit’s relative andel. I den
SØ del af bev. måltes en prfl., omfattende 4x7 rækker, og de
enkelte rækker er holdt for sig ved klupningen og nummereret
fra 1 til 7, regnet fra S mod N. Ovenstående findes en skitse
af prøvefladen med de 4 roder å 7 rækker. — Jordbund: 1—
2 cm nålelag, 15—20 cm sandet overgr. (gi. pløjelag) på rød
gult og grået, flammet stift ler med vekslende indhold af fint
sand. På steder har hele dette lag karakter af ganske fint,
hårdt sand. Leret er på steder kalkholdigt (formentlig tilført).
Der er kun sparsom rodvirksomhed i dette stive og kompakte
lag. På lidt lavere steder (uden for prøvefladen) er overgr.
30—40 cm, tørvemuldet, på stift gråt ler. Her bedre vækst. I
leret kun få rødder.
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10 m
24 Sr

afd. 221
SØ sitka
bV
V radar

,

1935

50

Fie. 2
Hele bev. har svagt og ret jævnt fald mod V. Den grænser
mod SY til 50-årig eg, mod SØ til 25—30-årig gran og bøg, mod
NØ til bøgekultur under spredte rg og sit og mod VNV til
ager. — 24 år, tyndet 1 gang, 1947/48. — Prøvefladens data
er flg.:
1 ha
n
rg........... 3350
sit........... 740
ialt.......... 4090

h
8.7
7.7

d
g
9.6 24.4
7.5
3.3
27.7

f
60
62

ms
128
16
144

ms% bon.
89 II.5
11 III.0

Sit-andelen skulle efter blandingsforholdet være 25 %, men
er kun 11 ms% og 18 n%. Dette er uden tvivl forårsaget af
overgrundens ringe mægtighed, idet det hårde, kompakte ler
eller sandunderlag er en hindring for røddernes virksomhed;
dette påvirker sit i højere grad end rg. Hertil kommer sikkert
en retardering af højdevæksten for sit i de strenge vintre
omkr. 1940. I fig. 2 er vist den gennemsnitlige højdeudvikling
for 4 sit fra prøvefladen (a). Den stigning i højdetilvæksten,
som finder sted fra 1942, ville sikkert være sat ind nogle år
tidligere ved normale vintertemperaturer.
I den flg. tabel er de enkelte rækkers forhold vist. Rk. 1 er
således de 4 rækker, som hver for sig er den sydligste i sin
rode, etc. Grundfladesummen er korrigeret for rækkernes lidt
ulige længde.
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række art
1

rg

2

rg

sit
sit

rg

3

sit

rg

4

sit

rg

5

sit

6

rg

7

rg

alle

rg

sit
sit
sit

g m2

fd

1.185

9.5

1.203

9.2

1.052

9.1

1.094

9.5

1.039

9.2

1.055

9.3

1.220

9.3

7.848

9.3

d
9.9
7.3
9.6
7.4
9.5
6.9
9.8
7.2
9.5
7.7
9.6
7.8
9.6
8.1
9.6
7.5

n%

g%

19

11.6

21

13.6

17

10.0

15

9.0

18

12.7

17

11.8

19

14.1

18

11.9

Nedenstående grafiske fremstillinger viser dels den samlede
grundflade, dels sit’s procentiske andel heri. Der fremgår heraf
en vis sammenhæng mellem rækkernes vækst, udtrykt ved op
nået stammegrundflade, og sit’s relative andel. Især bemær
kes, at rækkerne 2 og 7 har både størst samlet g og størst
sif-andel; det følger heraf, at disse rækker også har størst abso
lut si7-grundflade (og -masse). Da vækstbetingelserne på prøve
fladen — terræn, jordbund, omgivelser — synes ganske ens,
er det sandsynligt, at de af sporstriberne fremkaldte forskellig
heder i insolationen er årsag hertil, da eventuelle gavnlige virk
ninger af egekvaset på jordbunden ville give rækkerne nr. 1
fordel fremfor nr. 2. Det er nærliggende at antage, at netop
rækkerne 2 og 7 har haft de gunstigste lysforhold; 7 har mor
gensol og iøvrigt diffust lys, 2 er let afskærmet af 1 for stærk
14*/*

1.2
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0.8

8

0J5 0.4
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6
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2
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direkte insolation. Dette forhold vil have gjort sig gældende
fra kulturens slutning og derefter efterhånden have aftaget i
betydning med bev s stigende højde. Det må antages, at ræk
kerne 1 nu er gunstigere stillet end 2, og at en måling om
nogle år ville vise dette.
Når det i det hele taget er muligt — som det synes — at
påvise lysforholdenes indvirkning på denne måde, skyldes det
uden tvivl de vanskelige jordbundsforhold, den i realiteten me
get fladgrundede jord på prøvefladen, der gør særlig sit på
virkelig for afvigelser fra de gunstigste lysforhold. Mellem de
7 rækker varierer middeldiameteren for rg kun 4 mm, for sit
12 mm.
I samme bev.s vestlige del (ca. 80 m ret 0 for bev.s V-spids)
er optaget en prfl., som viser væsentlig bedre vækst. Terrænet
er her lavere, jordbunds- og fugtighedsforholdene bedre. Noget
læ fra eg i SV, iøvrigt ingen dækning. 1 cm nålelag, 35 til
55 cm overgr. af lerbi. sand med mere eller mindre skarp
overgang til gråt, ret stift ler. 24 år, tyndet 1 gang (meget
svagt).
1 ha

rg
sit
ialt

n
3035
925
3960

h
10.2
10.2

d
11.2
11.2

g
30.0
9.1
39.1

f
58
58

iris
177
54
231

ms% bon.
76.6
1.8
23.4 1.8

Samtlige data viser så godt som fuldstændig paritet mellem
de to træarter (si/-indbl. procenten er 25). Arealet anbefales
til fremtidig måling for iagttagelse af forskydninger i balancen.
Der opgravedes en sit-rod og en rø-rod af jævnbyrdige nabo
træer. Sit havde trevlerodder til 75—80 cm dybde, og dybere
gående spidser var døde. Rg havde noget dyberegående rødder
med korte sugerodder i 100 cm dybde.
I fig. 2 er vist hojdeudviklingen for 2 sit (b) og 1 rg (c).
Det ses tydeligt, at disse sit, der har haft en bedre start end
rg, er sat stærkt tilbage af perioden omkr. 1940; desuden ses en
svækkelse i 1934 (jfr. afd. 127). Uden denne klimaindvirk
ning ville sit have domineret bev. på denne lokalitet (om bore
prøver se senere).
Det tilføjes, at der i okt. 1946 måltes 2 x 2 6 højder i flæng i
hele bev., givende for rg 6.47 m og for sit 5.67 m. På grund af
de betydelige bonitetsforskelle inden for denne store bev. kan
der ikke drages slutninger heraf vedr. udviklingen siden da.
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Denderupvænge 236 V, ca. 1.0 ha. Rg og sit pi. sora 2/2 f.
1930, lidt ujævnt bl., dog overvejende hveranden plante. Ter
rænet falder mod N og 0, og bev, grænser mod V til 30—
50-årig bøg, ask og gran, mod N til gi. bøg, mod 0 til løvtræ
på lavbund samt eng og mod S til 17-årig gran (efter gi. bøg).
5 cm rodfyldt mor gående over i gulbrunt lerbi. sand, lerind
holdet aftagende med dybden. De fleste rødder standser ved
40 cm, men nogle går dybere. Flg. prfl. er optaget 60 m fra
vejen; den når fra bev.s S-side til sporet. — 25 år, tyndet 2
gange, 1946/47 og 48/49.
Sit har ikke kunnet følge rg, men står noget tilbage i h, d
1 ha
rg
sit
ialt

n
2140
1590
3730

h
9.8
9.0

d
g
11.1 20.6
9.1 10.4
31.0

f
59
60

ms
119
56
175

ms%
68
32

bon.
II.2
II.6

og n. Den sydlige, højestliggende del af bev. forekommer temme
lig tør og har været uden dækning mod S siden 1937, da den
var 12 år. I fig. 1 er vist den gnstl. højdeudvikling for 4 sit,
hvoraf 3 er bestands-middeltræer. Den stigende højdetilvækst
indtræder fra 1942, men ville antagelig være sat ind ca. 3 år
tidligere under normale temperaturforhold.
Denderupvænge 241 NØ, ca. 1 ha, proveniensforsøg med
sitka. PI. f. 1936 som 2/2 på 1x1.25 m, hveranden række
Ø-sit, hveranden række Washington-sit. Rækkerne går i 0-V.
Terrænet falder mod 0, og prøvefladens terræn tillige noget
mod S. Mod S jævnaldr. gran, mod V jævnaldr. gran og gi. bøg
på sv. stigende terræn, mod N gi. ædelgran og mod 0 ældre
gran og løvtræ (Sparresholm). Prøvefladen (0.17 ha) omfatter
rækkerne 3 til 20 inch, regnet fra vejen. 19 år, tyndet 1 gang,
1948/49.
1 ha
Ø-sit
Wash.
ialt

n
2420
2070
4490

h
9.2
8.9

d
9.6
9.5

g
17.6
14.6
32.2

f
59
60

ms
96
78
174

ms%
55
45

bon.
1.2
1.4

Jordbundsforholdene er stærkt varierende. I prfl.s NV del
dels: 3—6 cm mor med sv. blegsandhorizont på gulbrunt sv.
lerbi. sand med mod dybden lidt tiltagende lerindhold; dels:
10—15 cm svær mor med blegsandhorizont, 15—20 cm gråt
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sand med ringe lerindh. på gulbrunt sv. lerbi. sand. 20—30 m
længere mod SØ på lidt lavere terræn, stadig inden for prøve
fladen, findes: 6—12 cm mor med tydelig blegsandhorizont på
rødgult eller gulbrunt, noget fugtigt sand af løs beskaffenhed;
mellem 50 og 75 cm skarp overgang til meget fast og hårdt
gråt sand. Rødderne trænger ikke ned i dette lag. —- Det er
bemærkelsesværdigt, at der kun er forholdsvis ringe forskel
mellem væksten på den lerholdige og mere dybgrundede bund
og på den sandede og mere fladgrundede bund. Det må an
tagelig skyldes, at der tilsyneladende er god vandtilgang til den
sidstnævnte. Det kan ventes, at der med tiden vil blive større
forskel i væksten.
Ø-sit’s overlegenhed i dette forsøg er umiskendelig, men ikke
stærk. Ved kommende tynding anbefales udførlig højdemåling
og helst højdevækstanalyse, bl. a. til konstatering af, om de
strenge vintre omkr. 1940 har haft en forskellig indflydelse på
de to provenienser. Hertil vil kræves analyse af et ret betyde
ligt antal træer.
I efteråret 1941, da bev. var 10 år, måltes i to naborækker
højden på alle 2 x 3 5 træer:
Ø-sit 2.70 m; størsle halvdel 3.23 m
Wash. 2.83 m; »
»
3.27 m

Hvis de målte rækker er repræsentative, kan man slutte sig
til en lidt større højdespredning hos Ø-sit. Den svage Wash.dominans er afløst af nogen Ø-dominans nu. I 1941 noteredes
tillige følgende: I SØ del af bev. en mose, hvor nattefrost har
beskadiget bev. så stærkt, at efterbedring var nødvendig. Her
optaltes i til hinanden stødende rækker planterne efter flg.
klassificering:
Ø-sit Wash.
ubeskadiget................... 7
4
let beskadiget............. 18
11
helt nedfrosset
eller dræbt.............. 25
35

(dateret 20/1241)

Ø-sit har stået sig lidt bedre på denne mose. Det er også
muligt, at den nu foreliggende stamtalsforskel kan skyldes for
skellig frostresistens.
Denderupvænge 243, største del, 3.91 ha. Rg og sit pi. som
2/2 f. 1932 på 1 X 1.25 m, hveranden række sit, under overstan-
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-10 m

243, sltkagran

afd'

a
b

tervtbund
m in. lavbund
hårdbund

-5
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Fig. 3

dere af på hårdbund birk, på blødbund hvidel. Sit købt hos Paludan som 2/2 30—60 cm. En grøft i retning SV-NØ forbi afd.pæl
12 deler afdelingen; det følgende vedrører bev. N og V for denne
grøft. 23 år, tyndet 2 gange, 1946/47 og 49/50. Grænser mod V
og SV til ældre ask, ædelgran og bøg på lidt højere terræn, mod
N ca. 17-årig gran, NØ gi. bøg, 0 eng, SØ eng, yngre løvtræ og
jævnaldr. gran. Terræn og jordbund veksler mellem lavereliggende tørvemose, mineralsk lavbund og højereliggende hård
bundspartier. — Der er optaget 3 prfl.:
I (sydi. del, tørvemose). 4 cm affaldslag, derunder dyb sort
tørv m. grundvand ved 80 cm, her gi. trærester. Øverste 20 cm
stærkt rodfyldt, derefter aftagende rodmængde og ingen rødder
dybere end 55 cm. Arealet er afgrøftet. Der er opgravet rødder
af 2 sil og 1 rg, jævnbyrdige nabotræer. De fleste trevlerødder
standser ved 40 cm. Rg’s rodsystem ret åbent, sil nr. 1 udpræ
get busket-kostagtigt, nr. 2 mindre busket, men også mere kon
centreret end hos rg. De to sit havde ingen rødder dybere end
40 era, medens rg havde tynde rodstrenge til 55 cm.
1 ha
rg
sit
ialt

n
1980
1295
3275

h
10.5
9.0
10.1

d
12.4
9.6
11.4

&
24.0
9.3
33.3

f
58
60

ms
146
50
196

ms%
74.5
25.5

bon.
1.4
II.1

Der er her stærk rg-dominans. I fig. 3 viser kurven (a) den
gnstl. højdeudvikling for 9 sr'Gprøvetræer fra dette areal. Der
ses her en meget udtalt indflydelse af de strenge vintre 1939/40
2
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—41/42, idet den normalt stigende højdetilvækst fra vinteren
39/40 og derefter endnu stærkere fra 40/41 retarderes og først
igen tager fart fra 43.
II (nordøstl. del, mineralsk lavbund). 1 cm affaldslag, 25 cm
sandet brunlig overgr., 30 cm sv. lerbi. gråt sand, hvilende på
rødgult ler. I leret ses ingen rødder. Arealet er afgrøftet.
1 ha
'■g
sit
ialt

n
1720
1220
2940

h
11.5
11.0
11.3

d
13.6
11.9
12.9

g
24.9
13.7
38.6

f
57
58

IRS.
163
88
251

ms%
65
35

Der er tydelig rø-dominans, men ikke nær så stærk som i
foregående prøve. Der er grund til at antage, at når der i det
hele taget er rt/-dominans på denne ret gunstige lokalitet, skyl
des det indflydelsen af vintrene 40—42. I fig. 3 er vist den
gennemsnitlige højdeudvikling for 5 sU-prøvetræer (b); det
ses, at højdetilvæksten er stærkt nedsat i 41 og 42 og derefter
efterhånden igen antager normal størrelse. Uden dette højde
tab, der kan skønnes at andrage henved 1 m, ville sit antagelig
have været førende her.
III (lidt N f. midten af bev., hårdbund). 1 cm affaldslag,
25 cm sandet brunlig meget stenet overgr. på sv. lerbi. brun
gult sand, ved 60
70 cm dybde lysegult stenet sand. På græn
sen mellem over- og undergr. klumper af myremalm.
1 ha
rg
sit
ialt

n
1560
1950
3510

h
11.0
10.8
10.9

d
11.8
12.4
12.1

g
17.0
23.4
40.4

f
58
58

ms
109
147
256

ms%
42.5
57.5

bon.
1.2
1.3

Der er her nogen sit-dominans. Kurven (c) i fig. 3, der er
gennemsnit af 5 sz'Pprøvetræer, viser en lidt nedsat tilvækst
i sommeren 42, men iøvrigt ingen påvirkning af de strenge
vintre. Disses indflydelse på sii’s vækst har under iøvrigt lige
forhold, været stærkest på vandrige arealer, specielt moser.
Sit’s lidt mindre h end rg, trods større d, er ikke et typisk
træk; det kan skyldes skader, men kan også være en repræ
sentationsfejl for de målte træer.
Det tilføjes, at der i okt. 1946 er målt 2 x 3 3 højder i flæng
gennem hele bev., givende for rg 5.45 m og for sit 4.69 m. Da
bev. rummer så store variationer, kan der ikke drages slutnin
ger heraf,
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Fig. 4

Denderupvænge 253 N (v. vejen), ca. 0.5 ha. Rg og sit pi,
1919, hver tredie række sit. Tyndet senest 46/47 og 48/49 og er
udvist nu; 36 år. Terrænet er en temmelig stejl sydhælde. Bev.
grænser mod N til mlmaldr. bøg, mod 0 til gi. bøg på faldende
terræn, mod S en lavning med yngre bev., derefter jævnaldr.
gran på stigende terræn, mod V til rø-kultur fra 1947 efter ask.
1 cm affaldslag, 3—5 cm mørk, rodfyldt, moragtig zone gående
over i gråligt sand, hvilende på rødligt sand af hård beskaf
fenhed og med ringe eller intet lerindh.
Før tynding:
1 ha

rg
sit

ialt

n
1890
304
2194

Efter tynding:
1710
rg
sit

ialt

137
1847

h
17.0
14.3

d
15.9
12.3

g
37.4
3.6
41.0

f
55
56

ms
350
29
379

17.2
15.0

16.3
14.8

35.6
2.4
38.0

55
55

336
20
356

ms0/; j bon.
92
1.3
II.4
8

94
6

1.2

11.1

Sit-andelen, der ved kulturens anlæg var 33 %, er red
til en ubetydelig størrelse. Dette må i første række ses som et
resultat af den meget stærke soleksposition på denne ret tarve
lige jordbund (der dog har tilladt en rg-højde svarende til bon.
1.3), og dernæst også af vintrene omkr. 1940. I fig 4 er (a)
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gennemsnit for 9 rg (d = 13.4 cm, h = 15.6 m), og (b) gen
nemsnit for 13 sit (d = 8.6 cm, h = 11.7 m); både rg og sit er
tyndingstræer. Disse to gruppers h-forskel var i 1922/23 kun
godt 20 cm, men øgedes derefter regelmæssigt til 2.2 m i 32/33.
Dette forløb skyldes sikkert virkningerne af stærk insolation i
den endnu ikke sluttede bev. I de følgende 7 år vinder sil 0.5
m ind på rg —■ den procentiske h-forskel reduceres fra 35 til
18. Dette må forklares ved, at bev. nu er sluttet, og insolationens virkning på jordbunden dermed afbødet. Efter vinteren
39/40 indtræder et 3-årigt tilbagefald for sit, nøje følgende de
3 strenge vintre, medens rg er upåvirket heraf, h-forskellen er
dermed øget til 2.6 m, og sit kan nu ikke mere vinde med p.gr,
af tiltagende beskygning. De to grupper af prøvetræer skal give
et billede af principielle forhold i bev.s udvikling og vise sit’s
større påvirkelighed af ugunstige faktorer.
Nygårdsvænge 18 S, 1.55 ha. Rg og sit, hveranden plante, pi.
som 2/2 f. 1934, i mosen m. overst, af gi. stødskudrødel. Bev.s
sydi. del er horizontal eller sv. skålformet blødbund, nordi. del
højere, delvis en bakke. Omgives mod 0 og N overvej, af gi.
bøg, mod Y og S hovedsagelig af jævnaldr. gran. 21 år, tyndet
1 gang (mosen 47/48 og højbunden 48/49). Der er optaget 3
prøveflader:
I (SØ, nærmest vejen). 1 cm nåle, 20 cm mørk sandet overgr.
med nogen tørve- og lerindbl., 20 cm brunrødt lerbi. sand på
gråt sand med ringe lerindbl. Grundvand ved 70 cm, rødder
obs. til 50 cm.
1 ha
rg

sit
ialt

n

h

d

g

f

ms

ms%

bon.

2120
1180
3300

8.7
8.4

12.2
9.4

25.0
8.1
33.1

60
61

131
42
173

76
24

II.O

II (SV del). 1vand ved 50—60
1 ha
rg

sit
ialt

sort, vel
-2 cm nåle på dyb,
cm; her gi. trærester.
n

2440
830
3270

h
9.0
8.5

1.8

omsat tørv. Grund

d

g

f

ms

ms%

bon.

12.5
9.6

30.0
6.0
36.0

60
60

162
31
193

84
16

II.O

1.6

III (NØ del, bakke), , 3—5 cm mor
med svag blegsandhorizont
på brunt, mod dybden lysere gult sand. Rødder obs. i 80 cm
dybde.
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n

1 ha

rg
sit
ialt

2280
1460
3740

h
7.6
6.4

d
9.5
7.6

iDa
16.1
6.6
22.7

f
62
64

ms
76
27
103

ms%
74
26

bon.
11.4
111,0

væsentlig
På alle 3 prfl. dominerer rg, men sif-andelen er
større i I (mineralsk bund) end i II (tørv og højere grundvand) . Der er ved
tyndingen faldet mange flere sit end rg p.
gr. af sit’s dårlige form (frost). Jordbunden i III er meget
tarvelig og desuden delvis sydeksponeret. Især i II, men også i
l , foreligger en kulderetardering fra 1940——42, som direkte kan
iagttages på de fleste sit. Der er grund til at forvente, at sit
fremefter vil gøre sig stærkere gældende i I end i II.
I okt. 1946 måltes 2 x 39 højder i flæng i hele bev.: rg 6.53
m, sit 4.92 m. Dette tyder på, at der ved tyndingen er faldet
særlig mange små sit (frost), da højdeforskellen mellem rg og
sit nu er kendeligt mindre.
Nygårdsvænge 22 M og S, 2 bev., ialt 0.93 ha. PI. 1937 som
2/2, 1 sit for hver 2 rg — 33 % sit. 18 år, ikke tyndet.
I (nordi. bev., midt i afd.). PI. uden skærm, men langs syd
kant under store jap. lærk. Største del af bev. har fald mod N.
Omgivet af ældre skov mod N, 0 og S og af 25-årig bøg mod
Y. 1—2 cm nålelag, 25 cm mørk, sandet overgr. på brunligt
eller gult sand med nogen (varierende) lerindbl. Nær bev.s
nordkant er middelhøjden for rg 6.5 m, for sit 5.5 m. Nær syd
kanten (under og ved lærkene) rg 5.6 m, sit 5.0 m. I bev.s
midte er højden noget større, og der ses her siMoppe mellem
de herskende træer omtrent i blandingsforholdet 1/3.
rg

sit

d fd n% g% n%/fd
7.9
70
r
J
6.2
30

79
21

83
17

Dette resultat må forklares ved, at den tagne prøve passerer
dels et lille areal med tørvebund i NØ, dels går ind under lær
kene, hvis overskygge har trykket sit mere end rg. I bev.s mid
terparti skønnes at være paritet (1/3).
II (sydi. bev.). PI. under overst, af stødskud-rødel, hvidel,
ask og birk. Terræn sv. skålformet. Mod 0, N og V ældre bev.,
mod S 15-årig kultur med spredte granoverst. 1 cm nålelag, 20
—40 cm tørv eller tørvemuld på mørkegråt sandbi. ler. I 40—
50 cm dybde rødgule okkerlignende konkretioner. Grundvand
ved 70 cm. Måling i bev.s sydi. og nordi. halvdel:
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sydi. rg
del
sit

h
6.4
4.7

d
8.3
5.8

n%
73
27

g%
85
15

ms%
88
12

bon.
II.4
111.1

nordi, rg
del
sit

6.8
5.7

8.7
6.3

72
28

83
17

85
15

II.1
II.6

Den lille bonitetsstigning fra sydi. til nordi. del har med
ført lidt stigende s/7-andel. Sammenlignet med den fornævnte
bev. (I) er der her ringere sif-andel, hvilket sandsynligst for
klares ved større kuldepåvirkning på blodhunden med højere
grundvand. Skærmen, der er fjernet ea. 1944, kan muligvis have
trykket sit mere end rg.
Nygårdsvænge 24 0, ca. 0.4 ha. 2/2 rg og sit pi, 1943 efter
afdrevet hvidel. Et parti i midten er ren rg, medens der iøvrigt
er 1/3 sit (stedvis kun 1/6). Terrænet er en moderat lavning,
og bev. er på alle sider omgivet af ensartet, 45—50-årig eg. Den
er derfor benyttet til at undersøge højdeforholdene langs kan
terne, der har sideskygge fra henholdsvis 0, S og V, og til sam
menligning på en linie tværs gennem bev.s sydi. halvdel fra 0
til V. 1 em nålelag, 35 cm mørkebrun overgr. af sv, lerbi. sand
på lysebrunt, senere hvidgult sand. 12 år, sluttet (undt. et mid
terparti, der ikke berøres af målingen).
middelhøjde O S V tværlinie
rg
4.3
4.3
sit
4.2
5.1

5.0
4.8

5.1
4.5

Da der kan være variationer i jordbundsforholdene, er det
mindre de absolute højder, mere forholdet mellem sit og rg, der
er signifikant. Sideskygge fra S er tydeligvis gunstigst, side
skygge fra 0 og V giver samme forhold, men fra V haves større
læ-effekt, der kan have forårsaget den større absolute højde.
Ingen sideskygge (tværlinien) stiller sil relativt dårligst. For
sit synes sydskygge, for rg vestlæ at være stærkest udslaggi
vende på denne lokalitet (på tværlinien aftager højderne fra
V mod 0).
Nygårdsvænge 28 M, 0.97 ha. En mislykket sølvpoppelkultur
efterbedredes med gråpoppel, Sølvp. ryddedes, og under nogle
få gråpopler pi. f. 1932 2/2 rg og sit, hveranden plante. Sil er
sandsynligvis Wash, proveniens, købt hos Paludan som 2/0 10
—25 cm. En grøft gennemskærer bev. i retn. 0—V; terrænet
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falder moderat mod grøften fra S og fra N. Grænser mod V til
jævnaldr. gran, N og 0 gi. gran og S 2-årig egekultur efter gi.
gran. 23 år, tyndet 1 gang, 1948/49. Der er foretaget måling i
NØ (I), SØ (II) og SM (III).
I (NØ del, moderat sydhælde). 2 em nåle, 30 cm mørkebrun
sandet overgr. på rødgult sand, der ved 50—60 cm har noget
lerindh. Grundvand delv. v. 75 cm.
II (SØ del, mod. nordhælde). 2 cm nåle, 30 cm mørk sandet
overgr., 20 cm mørkt ganske sv. lerhi. sand med skarp over
gang til lysegråt sand. Grundvand ved 65 cm. Rødder ses til
50 cm.
III (SM del, mod. nordhælde). 1 cm nåle, 45 cm mørk sandel
overgr. m. et ringe lerindh. i underste del, på gråt til rodgult
lerbi. sand til sandbi. ler. Grundvand v. 80 cm, rødder obs. til
65 cm.
,
I
II
III

rg
sit

rg

d
11.5
8.1

O'O/
r> / o

fd

n%

11.0

82
18

90
10

n%/fd
96
4

sil

11.3
8.7

10.7

75
25

84
16

89
11

rg
sit

9.6
12.1

11.0

46
54

35
65

30
70

I rækkefølgen I—II —III er — ved samme fd - - rg’s d afta
gende og sit’s d voksende. I balancen bør sit opfattes som den
mere aktive part således, at den aftagende d for rg er en vek
selvirkning og ikke et udtryk for ringere rø-bonitet. Sit’s svig
ten på I må ses som et resultat af frostvirkninger, forstærket
på den sydeksponerede lokalitet. På II er sR-andelen ligeledes
ringe (høj grundvandstand og ret tarvelig bund). På begge area
ler har desuden tyndingen i overvejende grad omfattet sit af
dårlig form. På III er der udtalt szGdominans; her har bev. —
som II — gunstig terrænhældning og har haft nogen dækning
fra S, men grundvandet står dybere, rodvirksomheden går dy
bere, og undergrunden er lerholdig. Frostvirkningerne har været
mindre, og formen bedre. Forskellen er bemærkelsesværdigt stor.

Nygårdsvænge 33 M, 2.49 ha. I tidl. tid mølledam, senere bev.
m. rødel undt. et midterparti, der henlå som eng. Rg og sit pi.
som 2/2 i 1935/36, delv. under overst, af pæn stødskud-rødel.
Sandsynlig szGprov. Queen Chari. Isl. af frø fra Skovfrøkont.
Terræn horizontalt ell. ganske svagt skålformet. Mod S, V og N
gi. gran, i 0 og SØ 15-årig gran og mlmaldr. løvtræ. Bev. er
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svag (vandlidende) i midten, hvor der var eng, 20 år, ikke tyn
det. 2 cm nåle, 15 cm mørkebrun sandet overgr,, 15 em lyse=
brunt sand og 20 cm hvidgråt sand; derunder brunsort, lerhol
dig torv. I midterpartiet dog: 40 cm muldet torv, 30 cm noget
ler- og sandholdig tørv på grågult sand; grundvand ved 65 cm.
vesti. rg
del
sit

h
7.5
8.2

d
9.7
9.8

østl.
del

7.4
8.0

9.4
9.4

rg
sit

fd
9.7

n%
52
48

g% n%/fd
51
51
49
49

54
46

54
46

9.4

55
45

Der er her paritet mellem de to arter, men potentiel sff-dominans p. gr. af sit’s større højde. Den lille bonitetsnedgang fra
V til 0 har medført en lille nedgang i sft-andelen; den skyldes
antagelig, at midterpartiet er mindre vandlidende i V.
I okt. 1946 er målt 2 X 49 højder i flæng gennem bev., gi
vende for rg 5.44 m og for sit 4.97 m. De to sæt højdemålinger
er ikke umiddelbart sammenlignelige, men kan dog vise, at sit,
der har været holdt tilbage af frost, nu har passeret rg.

V7

WB.

Nygårdsvænge 99 S, 4.54 ha. GI. agerjord, en tid kreaturfæl
led, tilpl. f. 1932 med rg og sit, 2/2, hveranden plante. Sand
synlig sit-prov. Q. Charl. Isl., købt hos Paludan som 2/0. En
mindre bakke i S tilpl. med skovfyr og et hjørne i NV med ren
rg (af nordsvensk afstamn.). 23 år, tyndet 2 gange; desuden ud
taget juletræer, hvorimellem skal have været en del relativt
store sit. Terræn som helhed ret stærkt faldende mod N og NV.
Mod S ager; de yderste 4 rækker er skovfyr. Mod V ager, dog
et løvtræbælte langs bækken i vestkanten. Mod N overvej, yngre
løvtræ på blødbund, i NØ lidt gi. bøg og mod 0 8-årig rødeg på
tidl. ager. Største del af bev. meget udsat for V-vind. Der er
foretaget måling på de steder, som på hosst. skitse er betegnet
ved bogstaverne A—F.
A: 78 m, fald mod NV. 2 cm nåle, 20 cm gi. pløjelag af lerbi.
sand på rødgult lerbi. sand, som ved 45—50 cm dybde går jævnt
over i flammet, ret stift, noget sandbi. ler.

AVNBØG
i Dimensioner

fra 25 cm Diameter
og opefter

i faldende Længder
eller som Snitgavn —
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HELLERUP SKOLÆSTFABRIK A/s
ALDERSROGADE 3 . KØBENHAVN 0
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Skovbrugskærre med vippelad
betjent af traktorens spil.
Nyttelast: 2400 kg.
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DAPA SKOVBRUGSKÆRRE
SKOVFOGED HAMMERS PATENT
Levering ab lager
A / DANSK
s
KØBENHAVN . HVIDOVRE 1047

PAAHÆNGSVOGN SFAB R IK
AABENRAA . TELEF. 2401

Vi mangler Træ til Træsko, og er Køber til

PLANKEKÆVLER,
TRÆSKOKÆVLER OG SNITGAVN
af Bøg og El
A/s

DE FORENEDE TRÆSKOFA B R IK ER

HAVNEN, KØGE

TELEFON 174 og 1181

DANSK SKOVFORENINGS
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VESTER VOLDGADE 86s . KØBENHAVN V . CENTRAL 1 3 962

Afdelingen står altid til rådighed
med
vejledning
ved
tilrettelægning
samt med tilbud på udførelse af
arbejder enten i fast entreprise eller
efter regning.

* Anlæg og føring af skovregnskaber
* Regnskabs- og driftskritiske undersøgelser
* Udarbejdelse af driftsplaner
4- Ajourføringssystem for driftsplaner
* Vurderinger samt
* Servicearbejder:
Medhjælp ved afslutning af årsregnskaber,
føring af driftskontrolbøger,
udhugningsmålinger m. m.

25
B: 81 m, fald mod NV. 25 cm gi. sandet pløjelag, 20 cm gråt
fint sand på gulbrunt fint sand med ringe eller intet lerindh.
Sandet er til betydelig dybde fugtigt og af løs beskaffenhed.
Rødder obs. i 1 m dybde. Bagterræn mod SØ er stigende, des
uden 1 m terrassestigning ved diget.
C: 81 m, fald mod N. 2 cm nåle, 20 cm gi. pløjelag af lerbi.
sand på gulbrunt lerbi. sand med i dybden tiltagende lerindh.
Ved 70 cm ler og sand klumpvis adskilt. Delv. lokalt fald mod
NØ; noget dækket fra V af fyrrebakken.
D: 76 m, fald mod N, noget dækket i S af fyrrebakken. 2 cm
nåle, 20 cm gi. pløjelag af lerbi. sand på gulbrunt sandbi, ler.
Rødder obs. ved 60 cm.
E: 69 m, noget fald mod NV. 2 cm nåle, brunt lerbi. sand,
uforandret til 60 cm.
F: 70 m, fald mod N. 3—4 cm moragtigt affaldslag, 20 cm gi.
sandet pløjelag på gulbrunt sand m. sv. lerindbl.

B
A
C
E
D
F

rg
sit

rg
sit

rg
sit

>g
sit

rg
sit

rg
sit

fh

fd

d
12.2
13.3
11.1
12.0

n%
39
61

g%
35
65

n%/
30
70

10.0

12.8

9.0

11.7

40
60

36
64

29
71

II.1

o. O

10.8

10.8
10.9

45
55

44
56

44
56

11.4

9.3

10.7

10.5
10.8

54
46

53
47

II.0

8.7

10.3

8.2

9.1

55
45
44
56
57
43

39
61
49
51

38
62
42
58

9.7
10.7
8.4
10.0

bon
1.6

II.3

11.5

(I tabellen er stykkerne ordnet efter aftagende fd). Både for
rg og s/7 aftager d med aftagende fd; rg og sil er lige »aktive«
(sml. afd. 28 o. fl.). I rækkefølgen B—A—D—F aftager både fd,
d/s/7, d/rg og h, og med dem aftager også s/7-dominansen; dette
er et typisk forhold. C og E træder lidt uden for denne linie,
især som følge af ringe forskel mellem d/s/7 og d/rg. I B, A, D
og F er d/s/7 fra 9 til 16 mm større end d/rg, medens der i C
og E kun er 1 og 3 mm forskel. Dette skyldes sandsynligvis, at
disse to lokaliteter i modsætning til de øvrige har noget læ fra
V, hvilket har haft størst relativ betydning for rg, og hvilket
også ses at have påvirket højden.

26
Det samlede vækslresultat i B er — med samme grad af so
domi nans — bedre end i A til trods for større vindeksposition
og ringere lerindh.; dette skyldes sikkert den gode fysiske
struktur og gode vandbevægelse i B. I F haves det ringeste
vækstresultat og også den ringeste jordbund, men dog svag sitdominans (undt. efter n). Om bev. som helhed gælder, al den
mere eller mindre udtalte sil-dominans sikkert i første række
skyldes de gunstige terrænforhold og — indirekte — eksposi
tionen for vestenvind, der for rg virker mere hemmende end
for sil. Jordens fysiske struktur og vandtilgangen er af megen
betydning, medens et større eller mindre lerindhold her ikke
synes at være afgørende.
Nygårdsvænge 115 NV (og 107 NØ), ca. 1.5 ha. Rg og sil,
hveranden plante, pi. som 2/2 i f. 1933 under overst, af birk
og noget el. Sandsynligvis Ø-sit, enten købt som frø fra Skovfrøkont. eller som 2/0 7—20 cm fra Paludan. 22 år, tyndet 2
gange. Skærmen fjernet 1946. Mod S og 0 mlmaldr. eg, iøvrigt
jævnaldr. gran, Nedenanforte prøve er taget på ganske svagt
nordhældende terræn på overgangen mellem hård- og blodhund.
2 cm nålelag og beg. mordannelse, 40 cm mørk til brunlig san
det overgr. på gråt til brunrødt lerbi. sand.
d fd n% g% n%/fd
rg 11.2

sit

61

9.1

'

39

71
29

80

20

Der er ved de to tyndinger fjernet mange flere sil end rg p.
gr. af sit’s dårligere form, og det kan ses, at der er fjernet en
del relativt store sit. Skærmen er overholdt meget længe, hvil
ket sandsynligvis har medvirket til, at rg har distanceret sil.
Fra okt. 1946 foreligger fra afd. 115 2 X 29 højdemålinger;
rg 6.99 m, sit 6.87 m, og fra afd. 107 2 x 27 højder; rg 7,01 m,
sit 6.20 m (frost).
I tilgrænsende bev.dele på hårdbund er der stedvis paritet
mellem rg og sit, men i det hele nogen rg-dominans.
Tingerup Tykke 30 M, ca. 1.4 ha. Rg og sit, hveranden plante,
pi. som 2/2 i 1935 efter stormfældet sund rg. Sandsynlig proveniens Q. Charl. 1st. af frø fra Skovfrøkont. Bev.s V og M dele
har sv. fald mod NØ, og 0 delen falder noget mere mod N,
Mod S og V gi. bøg, N 16-årig gran, NØ gi. bøg, SØ 15-årig eg og
ager. Der er optaget prøveflader i V, M og 0. 20 år, tyndet 1
gang.
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V: 1 cm nåle, 5 cm muld, 20 cm mørkebrun overgr. af lerbi.
sand på grågult sand- og grusbi. ler.
M: 1 cm nåle, 5 cm muld, 15—20 cm mørkebrun overgr. af
lerbi. sand på grågult, ret stift ler med grusindbl. Lerlaget ret
stærkt vandstandsende.
0: 5 cm stedvis muldet, oftest m. tendens til mordannelse,
25 cm mørkebrun overgr. af lerbi. sand på grågult sand- og
grusbi. ler. Højt grundvand i det mindre, lavestliggende parti
i N.
(Se omstående tabel). Boniteten, bedømt efter fd, er afta
gende fra V mod 0, og dette gælder i stærkere grad for sit,
medens rg’s diameter
er svagt sti
gende. Der er her en vekselren rg- bev.,
virkning; var det en
ville d ude n tvivl være aftagende.
SzGdominansen er meget stærk mod V
0 efter alle faktorer.

V
M
0

rqJ
sil

d
8.0
11.5

rg

83

sit

10.6

sit

8'5
9.8

fd
10.4
9.6
93

9'3

og aftagende mod

n% g%
n%/fd
21
7
35
65
79
93
27
44
32
56
68
73
46
39
36
64
54
61

Holmegårds mose, Hopperum, ca. 3.5 ha. Rg og sit, hveranden række. Nordi. del (G til L, se skitsen) pi. som 2/2 i
1931, sydi, del (A til F) ca. 5 år yngre. Nordi. del altså 24 år

og tyndet 2 å 3 gange, sydi. del 19 år og tyndet 1 gang. Terræn
horizontalt og fladt. Mod S og V et 30—100 m bredt bælte med
spredte, lave birk, derefter eng; mod 0 et større areal med
mosebirk og mod N et bælte med birk og en mindre bev. af
jævnaldr. gran. Lævirkning ikke betydelig fra nogen side.
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2—5 cm nålelag og dyb tørv, der fra ca. 50 cm dybde er sort,
amorf og ensartet fugtig, medens de øverste lag er mere eller
mindre stærkt omsat og på steder (A, delvis F og K) af for
bavsende tør beskaffenhed. Da grundvandspejlet overalt ligger
i mellem 110 og 130 cm dybde (K 110, A 115, B, H og L 120, F og
G 130 cm), synes der således at være nogen forskel på det øvre
tørvelags vandhævende evne.
Der er optaget prøveflader ved de på skitsen anførte bogsta
ver. Sammenligner man først den sydlige, yngre del (A—F)
den nordlige, ældre
følgende:
(G--L), fremkommer
1 ha
rg
sit
rg
sit

fd

-£

d

h
c. 7
c.7

g
n
2050 13.6
1635 11.7
3685 25.3

n%
56
44

g% n%/fd

54
46

55
45

c.9
c.8

1390 17.0
1350 12.9
2740 29.9

51
49

57
43

60
40

Den ældre og den yngre del er opvokset under betingelser,
som er så nær ens, som man i praksis vel kan komme dette.
Den ældre har haft lidt bedre læ fra S (mosebirk) i de første
5 år efter plantningen, og den yngre har mod N haft den 1—2
m højere bev., men der er kun tale om ret ubetydelige lævirk
ninger. Vintrene 1939/40—41/42 (der har ramt de to dele vedi
henholdsvis 13 og 8 års alder) har sat sig tydelige spor på sit,
idet årsskuddene fra disse år er meget kendeligt forkortet. For
de kraftigere sit’s vedkommende er virkningen som regel be
grænset hertil, medens en del af de svagere tillige viser beska
digelser af formen. Det er øjensynligt, at sit efter d (og h)
står svagere over for rg i den ældre del end i den yngre, n er
imidlertid relativt højere i den ældre, og den lavere d kunne
tænkes at skyldes tilstedeværelsen af en del små sit. Tænker
man sig n bragt i relativ overensstemmelse med den yngre del
(44 % sit) ved at fjerne det fornødne antal (19 %) sit, og tage
disse af de mindste, vil dette dog kun hæve d/sit fra 11.0 til
11.8 cm: d/sit vil således stadig være svagere end d /rg i den
ældre del. I den yngre del er formen bedst for de kraftigere sit,
og de kommende 1—2 tyndinger vil derfor næppe nedsætte den
relative d/sit, snarere modsat. Om 5 år vil derfor den yngre del
— sammenlignet med den ældre del på nuværende tidspunkt —
sandsynligvis opvise en større rel. d/sit, med sikkerhed et la
vere rel. n/sit, sandsynligvis omtrent samme g % og en noget
større masseandel. Forholdet svarer ret nøje til;, hvad man
skulle forvente, såfremt der i den ældre del var anvendt en
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»nordligere« og i den yngre del en »sydligere« sz7-proveniens
Noget sådant kan meget vel have været tilfældet.
Dø enkelte prøveflader (å 500—800 m 2 ) viser betydelige for
skelligheder:

A

1 ha
rg
sit

fd
9.4

d
9.1
9.9

n
g
1840 12.0
1330 10.2
3170 22.2

n%
58
42

øO/
b /O

54
46

n%/fd
55
45

B

rg
sit

9.2

9.2
9.3

2010 13.3
1805 12.1
3815 25.4

53
47

52
48

51
49

D

rg
sit

9.2

9.2
9.2

2145 14.2
1100 7.3
3245 21.5

66
34

66
34

68
32

E

rg
sit

9.1

9.3
8.8

2270 15.3
1880 11.3
4150 26.6

55
45

57
43

62
38

F

rg
sit

9.8

9.1
10.5

1920 12.6
2030 17.6
3950 30.1

49
51

42
58

43
57

G

rg
sit

11.8

12.5
11.2

1310 16.2
1660 16.3
2970 32.5

44
56

50
50

49
51

H

rg
sit

11.9

12.5
11.4

1420 17.3
1540 15.7
2960 33.0

48
52

53
47

56
44

I

rg
sit

11.8

12.4
11.1

1340 16.2
1315 12.7
2655 28.9

50
50

56
44

58
42

K

rg
sit

12.3

13.0
11.1

1380 18.3
8.8
910
2290 27.1

60
40

67
33

68
32

L

rg
sit

11.2

12.1
10.0

1510 17.3
1275 10.1
2785 27.4

54
46

63
37

71
29
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I den yngre del bemærkes rg’s konstans: middeldiameter 9 1
-9.3 cm, stamtal 1840—2270, grundflade 12.0—15.3 m 2 , medens
sit viser for d 8.8—10.5 cm, for n 1100—2030 og for g 7.3—
17.5 m 2 . Dannes midtværdierne, er de største udsving fra denne:

rg
sit

d
1%
9%

n

g
10% 12%
30% 41%

Dette viser sit’s labilitet. Forskellen i vækstresultaterne på de
5 prøveflader skyldes således væsentligt sil og kun i ringe grad
rg. En tilsvarende opstilling for den ældre del viser:

rg
sit

d
4%
9%

n

g

7% 6%
29% 30%

Dette forhold er altså klart, men årsagerne til sit’s forskellige
udvikling på denne tilsyneladende ensartede lokalitet kan næp
pe forklares alene derved, at der som anført synes at være nogen
forskel på det øvre tørvelags vandhævende evne; tendensen går
her nærmest i retning af bedre vækst, hvor dette lag er tørt
(tørrest i A, derefter F og K). Forholdet kan også være det om
vendte, at de bedst voksende partier afdræner det øvre lag stær
kere. Det er sandsynligt, at forklaringen for en væsentlig del
må søges i forskelligheder hos det anvendte plantemateriale
(forskelle i frostresistens o. s. v.).
Sit står inden for den yngre del svagest i D, og inden for den
ældre del stærkest i G. Disse to stykker ligger ved siden af hin
anden og tæt ved vejen. Ved en flygtig besigtigelse vil man der
for let nå til den opfattelse, at frostvintrene har skadet den
yngre del stærkere end den ældre.
Gennemført s/7-dominans foreligger kun i F.

VURDERING
Der er i det foregående redegjort for tilstanden i 23 be
voksninger (76 lokaliteter eller grupperinger) i aldre fra
12 til 36 år fra frø. Inden resultaterne sammenfattes, skal
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der erindres om visse forhold af betydning for balancen
mellem vækstlokalitet og træsamfund.
Vækstfaktorer, tilpasning, flytning. Den enkelte vækst
faktors virkning afhænger (efter den af Mitcherlich i 1920
givne formulering) af 1) en specifik værdi (virknings
værdi) 2) vedk. faktors afstand fra optimum, og 3) de øv
rige faktorers leje. Dette kunne også udtrykkes således: 1)
de forsk, faktorer er af forskellig vigtighed for planten, 2)
er en faktor tilstede i tilstrækkeligt kvantum, er små
svingninger uden væsentlig betydning, men er der knap
hed, bliver små svingniger af stor betydning, 3) en række
forskellige faktorer kan til en vis grad erstatte hinanden.
Inden for en træarts naturlige vokseområde vil der gen
nem generationerne ved naturlig udvælgelse o. s. v. være
sket en tilpasning mellem vækstkår og egenskaber, som
derfor er i (større eller mindre) balance. Uanset dette er
egenskaberne (arveelementcrne) forskellige hos populatio
nens enkelte individer, men de kan i samlet sum hos det
enkelte individ i almindelighed udnytte den foreliggende
kombination af vækstfaktorer. Flyttes en sådan population
til en ny lokalitet, måske langt fra det naturlige udbredel
sesområde, vil den træffe kombinationer af vækstfaktorer,
som på talrige måder kan adskille sig fra hjemstedets. Dette
vil medføre, at kun en det af populationen kan udnytte de
nye vækstkår — den del, for hvilken kombinationen af
arveelementer kan bringes i rimelig balance med kombina
tionen af vækstfaktorer. Hvor stor en del af populationen,
der vil kunne trives, afhænger af, i hvilken grad og på
hvilken måde de nye vækstkår afviger fra de optimale.
Spredning. —- Rødgranen er ganske vist indført til Dan
mark, men kan dog meget vel siges her at befinde sig in
den for sit naturlige udbredelsesområde; den er desuden
dyrket her i mange generationer. Resultatet er, at dens
populationer på mange lokaliteter i Danmark er i god ba
lance med vækstfaktorerne, hvoraf følger en betydelig
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kultursikkerhed og en forholdsvis ringe spredning. Sitkagranen befinder sig her langt fra sit hjemsted, og langt
de fleste af vore bevoksninger er endnu 1. sif-generation
her. Heraf følger en ringere kultursikkerhed og en for
holdsvis større spredning. I blandingsbevoksninger, hvor
f. eks. rg og sit har præsteret samme masseproduktion, vil
som regel både de mindste og de største træer være sit
(yngre bevoksninger), og dette gælder som regel både h og
d. Angives spredningen ved middelafvigelsen fra middeltallet:
rg: dr ± pr og hr ± qr
sit: ds ± ps og hs ± qs

viser som hovedregel de undersøgte bevoksninger, at p s og
q s er numerisk større end p r henholdsvis q r Dette forhold,
som er af megen betydning for anvendelsen af de eksotiske
træarter (og som viser sig i forstærket form hos douglasie
og grandis), er sædvanligvis gældende uanset, om rg eller
den pågældende eksot dominerer, som det vil fremgå af flg.
tal for den aritm. middeldiameter og diameterspredningen:
rg

8.7 ±2.4

»

8.0 ± 2.6

»
»
»

10.5 ±3.2
10.7 ±2.7
15.6 i3.3

sit 11.7 ± 2.9 cm (456 NO-meg. st. s/t-dominans)
» 10.1 ± 3.6 » (124 I, stærk s/t-dominans)
» 10.5 ± 3.7 » (221 V, rgr-sd-paritet)
»
8.8 ± 2.9 » (451, stærk rgr-dominans)
» 11.7 ± 3.8 » (253, meg. st. rgr-dominans)

I disse eksempler er d-spredningstallet for sit mellem
7 % og 38 % større end for rg. Der findes i materialet en
kelte eksempler på mindre si7-spredning, men det skyldes
da virkningen af tyndingsindgreb. Tilsvarende for højdens
vedkommende. Et stort antal målinger i den 12-årige bev.
afd. 24 gav for rg 4.7 ± 0.8 og for sit 4.6 i 10 m; i den
18-årige bev. afd. 22 S fås for rg 6.6 i 0.9 og for sit 5.2 i 1.1
m, og i den 12-årige bev. afd. 196 b beregnes på grundlag
af 350 målinger for rg 3.08 ^ 0.65 og for sit 3.49 ^ 0.73.
Højdespredningstallet for sit er i disse eksempler 12—25%
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større end for rg. I de øvrige, noget ældre bev. synes ten
densen at være den samme, men der er for få målinger til
en konstatering.
Den større spredning er en direkte følge af det foran
anførte om populationernes reaktion på nye kombinatioer af vækstfaktorer, og en sikker viden om de anvendte
s i t-provenienser ville her have været af betydning. En
orientering er søgt tilvejebragt ved en arkivgennemgang,
som imidlertid kun har givet delvise og noget usikre resul
tater. Det er særdeles sandsynligt, at 127 og 155 er Ø-sit,
købt hos Paludan som 2/2 20
40 cm, samt at 124 og 107/
115 er Ø-sit, købt som 2/0 7—20 cm smstds. eller som frø
fra Skovfrøkont. Det er sandsynligt, at 28 er Wash.-sif,
købt hos Paludan som 2/0 10—25 cm, at 99 overvejende er
Q. Charl. Isl., købt som 2/0 hos Paludan, og at 33, 451 og
Tingerup 30 er Q. Charl. Isl., frø fra Skovfrøkont. Endvi
dere haves proveniensforsøget i 241 med skiftende rækker
af 0- og Wash.-sif. Øvrige bev. er dels af indkøbte planter
og frø, sandsynligvis overvejende Wash., dels af frø fra
distriktets prøveflade i afd. 454, GI. Dyrehave. Nærmere
oplysninger kan ikke gives. Det er en svaghed ved denne
undersøgelse,
at
proveniensforholdene
ikke
kan
oplyses
bedre (hvorved dog straks bør tilføjes, at de tidl. anv. be
tegnelser* som f. eks. »Washington« er aldeles utilstrække
lige) . Det ville derimod have været af megen interesse, om
bev. af frø fra afd. 454 havde kunnet identificeres.
Vækstkår på Gisselfeld. De undersøgte lokaliteter ligger
i højder o. h. mellem ca. 32 m (Hopperum i Holmegårds
mose) og ca. 102 m (208, 221), og langt de fleste mellem
45 og 90 m. Den nærmest dækkende meteorologiske station
er Fakse, der har flg. klimadata:
Middeltemp. mdl., fra januar: -e 0.8, h - 0.6, 1.4, 5.5, 10.6,
14.4, 16.3, 15.5, 12.2, 7.8, 3.5, 0.9. Årsmiddel 7.2 vækstperio
den (pentatermen) 13.8. Fakse er hermed den koldeste af
9 sjællandske stationer, men de højereliggende dele af Gis3
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selfeld skovdistrikt er formentlig noget koldere. Også efter
den frostfri periodes varighed (178 dage) og antallet af
dage med frost (108) er Fakse (og Lyngby) koldeste sjæll.
station, men dele af Gisselfeld skovdistrikt har sandsynlig
vis en endnu kortere frostfri periode og flere frostdage.
Fakse har en årsnedbør på 598 mm og en penta-nedbør på
278 mm. Med den noget større højde vil dele af Gisselfeld
sikkert have en noget større nedbør.
Terrænet er overvejende kuperet, tildels ret stærkt kupe
ret. Som en gunstig omstændighed må her nævnes, at hovedfaldretningen i det store skovkompleks er nordlig. Jord
bundsforholdene
er
overordentlig
stærkt
vekslende,
ofte
med bratte overgange, som det kan ses af de meddelte
j or db u n d sbes kri vel ser.
M. h. t. vækstkårenes indflydelse kan der på flere punk
ter konstateres forskelle mellem rg og sit. De i det føl
gende fremsatte bemærkninger skal i det hele opfattes re
lativt, d. v. s. i forhold til rødgran. Når der f. eks. tales om
moderat sideskygge som en gunstig faktor, er det ikke
for at oplyse om et så velkendt forhold, men for at med
dele, at effekten er større for sit end for rg, o. s. v.
Lysforhold. Sit er et lysere træ end rg. Forskellen er
ikke stor, men kan blive af nogen betydning dels under
skærm (f. eks. 22 I, 115/107), dels ved den gensidige beskygning i svagt tyndede blandingsbev. (f. eks. 221 V o. fl.)
Der
kan
således
ved
almindelige
skovdyrkningsmæssige
foranstaltninger drages omsorg for, at det lidt større lysbehov ikke bliver et handicap for sit. I visse tilfælde —
under noget vanskelige jordbundsforhold — kan spores en
ømfindtlighed over for stærk direkte lystilgang, jfr. 221 0.
I mange bev. ses den gunstige virkning af moderat sideskvgge, og den skadelige virkning af for stærk sideskygge
(hvor denne nærmer sig karakter af overskygge, f. eks.
nordkant af 22 I). Sideskygge fra S har meget større ef
fekt end fra 0 eller V (24).
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Temperaturen. — Medens forårs-nattefrost i mange egne
af landet er en af sit’s værste fjender, er den på Gisselfeld
tilsyneladende trådt i baggrunden i forhold til streng vin
terkulde. Specielt de strenge vintre 1939/40, 40/41 og
41/42 har haft en meget betydelig, i en række tilfælde gan
ske afgørende indflydelse, dels gennem en beskadigelse al
formen, hvorefter de pågældende træer falder ved tyndingerne, dels og især ved en retardering af væksten, navnlig
højdevæksten. Dette har kunnet iagttages i flertallet af de
undersøgte bevoksninger og er påvist ved målinger, jfr.
eksemplerne i de grafiske fremstillinger. De til konstate
ring af højdeudviklingen udtagne prøvetræer er i alminde
lighed valgt blandt de svagere (tyndere) træer, sådanne
som havde udsigt til at blive overvokset i løbet af en kor
tere årrække (dette er grunden til, at de fleste af kur
verne viser aftagende højdevækst i de seneste år). For
målet med dette valg er at repræsentere »til begge sider«,
idet det er givet, at der siden 1942 allerede er forsvundet
(ved død eller tynding) den hårdest medtagne del af indi
viderne. Dette ses i flere hev., hvor de døde småtræer endnu
forefindes. Også på de kraftigere sit kan imidlertid ofte
iagttages den nævnte højdevækstretardering, idet årsskud
dene 1940—42 er tydeligt kortere end skuddene fra de
foregående og efterfølgende år. Der er foretaget tælling fra
toppen i et stort antal tilfælde, og i så godt som alle til
fælde har de korte skud dateret sig fra de nævnte år. Også
hos rg har denne effekt stedvis kunnet iagttages, men hos
færre individer og i svagere grad.
Det må anses for sikkert, at de strenge vintre 39/40—
41/42 er hovedårsagen til, at sit i visse bev. er domineret
af rg. Denne kuldeeffekt har været stærkere på mosebund
end på mineralsk bund og mest udtalt, hvor grundvand
standen er høj. De undersøgte bev. har e. 1939 været mel
lem 7 og 25 år fra frp, og der kan ikke ses nogen korrela
tion mellem kuldeeffekten og alderen. F. eks. er den da
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25-årige bev. (253) sta^rkt påvirket. I Hopperum, Holme
gårds mose, haves på samme lokalitet to bev., som var
hhv. 13 og 8 år, uden at det kan siges, at kuldeeffekten
har været stærkere i den ene end i den anden (se beskri
velsen). M. h. t. 253 må siges, at der kan have foreligget
en svækkelsestilstand hos sit, som kan have disponeret
den 25-årige bev. for kuldepåvirkning. En bev. i bedre ba
lance ville ved denne alder måske ikke være blevet retarde
ret —• eller ikke så stærkt. De smukke ældre sif-bev. i
afd. 4, 25, 153, 204, 325 og 454, der i 1939 har været 30—50
år gamle, er så vidt det kan ses ikke påvirket.
Nedbør. — Flere af de grafiske fremstillinger viser ned
sat højdetilvækst i 1947 (127, 221 b, 243 a, b, 451); dette
kan muligvis fortolkes som en tørke-effekt. Materialet til
lader ikke en redegørelse på dette punkt, men det er stem
mende med det sandsynlige cg forventelige, at sit er mere
ømfindtlig over for svigtende nedbør.
Rødderne. — Nogle rødder af sit og rg er opgravet i 127
I, 208, 221 V, og 243 I (se under disse). Prøverne er for få
til at tillade videregående slutninger. Sit’s rodsystem synes
på visse lokaliteter at være mere koncentreret end rg’s,
d. v. s. at omfatte et mindre volumen, som til gengæld er
tættere rodfyldt. Endvidere synes sit’s rødder ofte at være
mindre dybtgående og mere ømfindtlige f. eks. over for
højt grundvand.
Jordbund, terræn, eksposition, læ, højde o. h. — Med
hensyn til betydningen af disse faktorer må der med den
overordentlig store variation fra bev. til bev. foretages en
gruppering for at få et overblik. Grupperingen er foretaget
efter dominansforholdene, idet der er taget hensyn til den
oprindelige indblandingsprocent.
Stærkere grader af s i t-dominans forefindes i 28 III,
99 A, B, 124 I, II, 155 I ( V ) , 208, 456 NV, NØ og Tingerup
30 V, M, 0. Disse lokaliteter har stærkt varierende jord
bundsforhold: muld, tørv, sand, grus, ler, men følgende
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fælles træk: 1) ingen dyb tørv. Hvor et tørvelag forefindes
(124 I, 155 I ( V ) , delvis 208), er det højst 55 cm og lejret
på mineralsk bund; 2) intet stift ler. Hvor undergrunden
er beskrevet som ler (99 A, T. T. 30 V, M, 0), er dette
sand- eller grusblandet; 3) jorden er dybgrundet d. v. s.
der forefindes ikke højtliggende vand- eller rodstandsende
lag; 4) jorden er frisk, d. v. s. der er god vandtilgang,
men 5) der er ikke højtstående grundvand. Kun på 1 af
disse lokaliteter er der gravet til grundvandet, der her stod
ved 80 cm dybde (28 I I I ) ; der er imidlertid her træk i van
det, idet der er fald mod en grøft i N. Højden o. h. er
mellem 50 og 102 m (i rækkefølgen 456, 28, 124, 99, 155
T. T. 30, 208), og relativt — i forhold til de nærmeste om
givelser — er 3 lokaliteter moderat lavtliggende med no
get læ, 7 har fald mod N med ringe til ret godt læ, og 2
har fald mod S med godt læ (og god vandtilgang). Disse
punkter karakteriserer samtidig den gode s i t-lokalitet på
Gisselfeld: Jorden frisk og dybgrundet uden stift ler, dyb
tørv eller højtstående grundvand; terræn helst faldende
mod N (NØ, NV) — er dette ikke tilfældet, må læforhol
dene være gode —- er dette heller ikke tilfældet, må jorden
være særlig let, frisk og dvbgrundet. Derimod synes jor
dens næringsindhold — inden for ret vide grænser — at
være mere underordnet (jfr. f. eks. 99 B). Højden o. h.
synes ikke at spille nogen rolle; i hvert fald overdækkes
dens betydning ganske af andre faktorer.
Stærkere r g-dominans forefindes i 18 I, II, III, 22 I, II,
28 I, II, 115, 127 I, 155 I ( 0 ) , 221 I, 243 I, 253, 451, 456
SM, SØ og Hopperum D, K, L. Grupperes disse med hen
blik på ugunstige sit-faktorer, ses det, at 8 lokaliteter har
dyb tørv (heraf 4 med grundvand højere end 65 c m ) , 3
har sand eller tørv på sand og højt grundvand (65—70
cm), 4 har sand af tør eller hård beskaffenhed og fald mod
S, 1 har tørt stift ler, og for de resterende 3 noteres over
skygge, delv. tørv, frost- og hugstvirkninger (22 I, 28 I,
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115). Højden o. h. er mellem 32 og 102 m (i rækkefølgen
Hopperum, 451, 456, 18, 22, 28, 115, 127, 253, 243, 155,
221), og relativt er 8 lokaliteter moderat til udpræget lavt
liggende med varierende læforhold, 5 har fald mod S og
varierende læforhold, 4 har horizontalt terræn og ringe læ
og 2 har fald mod N og ret gode læforhold. På ingen af
disse lokaliteter er alle vigtigere, gunstige faktorer til
stede samtidigt, og det er ikke forbundet med vanskelighed
at udpege de afgørende, ugunstige sif-faktorer.
Som venteligt fremtræder disse forhold noget mindre
klart, når man betragter lokaliteter med svagere dominans.
Tydelig, men svagere s i t-dominans findes i 24 S, 99 D, F,
196 b, 243 III, 459 N og Hopperum F. De 6 førstnævnte
sluttef sig nær til det under de stærke sff-dominanser an
førte —- der er nærmest tale om nuancer i ugunstig ret
ning — men Hopperum F har dyb tørv, horizontalt terræn
og ringe læ. Som anført i beskrivelsen af Hopperum-prøverne må det antages, at de her foreliggende forskelle for
en væsentlig del må ses under synsvinklen: tilfældige ud
sving (i frostresistens o. s. v.) inden for den anvendte
population. Dette synes at finde støtte i rg’s konstans på
disse prøveflader. Højde o. h. 30—95 m (i rækkefølgen
Hopperum, 459, 24, 99, 243, 196).
Svagere r g-dominans foreligger i 24 tv., 127 II, 155 II,
236, 243 II, 456 SV og Hopperum A, E, H, I. Af disse 10
lokaliteter har de 4 sidstnævnte dyb tørv, medens de øv
rige varierer stærkt m. h. t. jordbund, terræn og eksposi
tion. På ingen af disse lokaliteter er alle væsentlige, gun
stige sif-faktorer til stede samtidigt. Højde o. h 32
98 m.
Paritet mellem sit og rg, enten efter alle data eller f. eks.
således, at d/sit ell. h/sit er større og n/sit tilsvarende
mindre etc., foreligger i 24 0, V, 33 0, V, 99 C, E, 221 V,
456 MN, 459 S og Hopperum B, G. Stærkt varierende for
hold, men der kan i de enkelte tilfælde peges på faktorer,
som formentlig har hindret sit i at tage føringen. Højde
o. h. 30—100 m (i rækkefølgen Hopperum, 24, 33, 459, 456,
99, 221).
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Udviklingsfaser. — Balanceforholdene i en blandingsbevoksning af rg og sit undergår med alderen visse ændrin
ger. Første fase er plantens anslag, der er mindre afhængigt
af jordbundens sammensætning, mere af jordbundstilstan
den, der er betinget af eksposition, beskygning, bundflora
og
forudgående
bevoksning,
samt
endvidere
af
første
vækstsæsons klima. Udsving i ugunstig retning af disse
faktorer må antages at påvirke sit stærkere, og de første
års afgang vil nok være noget større for sit. Anden fase
er kulturens vækst indtil slutning. Bortset fra eventuel for
stærk beskygning, der jo kan reguleres, vil i denne fase de
to arter være stillet lige i de fleste henseender, men ikke
m. h. t. frostvirkninger, såvel streng vinterkulde som forårs-nattefrost, idet disse vil tendere mod at sætte sit til
bage i forhold til rg både m. h. t. vækst og form. Tørke vil
formentlig kunne have en tilsvarende effekt, også over
flade-udtørring
f.
eks.
på
syd-eksponerede
lokaliteter
(253). Tredie fase er tiden fra slutningens indtræden til
første tynding. Tidspunktet for slutning afhænger bl. a.
af planteafstanden; denne synes ikke at have betydning
for balancen sit/rg (sml. grandis). 1 denne fase bliver jord
bundstilstanden
mere
præget
af
bevoksningen,
rødderne
går dybere, og jordbundens sammensætning, struktur og
vandføring bliver af voksende betydning. Også i denne fase
vil der derfor kunne fremkomme forskelle, eller bestående
forskelle ændres, i balancen mellem træarterne. Fjerde og
sidste fase strækker sig fra første tynding til omdriftens
slutning. Denne fase præges i stadig stigende grad af kun
stige indgreb, og disse dominerer på de mere fremskredne
stadier normalt over alle andre balanceforholdet påvir
kende faktorer med undtagelse af højdevæksten.
Tyndingen. — Sit er mindre formsikker end rg. Under
gunstige forhold vil forskellen ofte være ringe, men under
noget ringere forhold — og ganske saulig, hvis bev. har
været udsat for frostskader — vil forskellen ofte være be
tydelig. Dette vil medføre, at der ved de første tyndinger
fjernes flere sit, hvorved n/sit påvirkes i nedadgående ret-
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ning og d/sit i op- eller nedadgående retning efter som den
dårlige form fortrinsvis vedrører de mindre eller større
diameterklasser (oftest de mindre). En større værdi af d
for sit end for rg er derfor ikke nødvendigvis ensbetydende
med en form for sit-dominans, lige som heller ikke n alene
kan karakterisere tilstanden. Det opgives, at tyndingen i
rp/szf-blandingsbevoksningerne på Gisselfeld som helhed er
ført uden speciel hensyntagen til en af træarterne; dette
er vigtigt for bedømmelsen af balancen i henhold til må
lingerne.
Beskadigelser og sygdomme. — Afknækning af topskud
i blæst (også fugle) i juli—september indtræffer langt
hyppigere hos sit end hos rg; vore ca. 50 prøvetræer viste
ca. 100 topskudsbeskadigelser, d. v. s. at der for det en
kelte træ gennemsnitlig er indtruffet en sådan beskadigelse
omtrent hvert 10. år (for rg omtr. hvert 20.—25. år). (En
tidligere tælling på Gisselfeld viste langt hyppigere beska
digelser på sit). Den herved fremkaldte formforringelse
kan i en del tilfælde medføre træernes fjernelse ved tyn
dingen. Efter oprisning af udhugningsgange kan der frem
komme kræftsår hos sit (325). M. h. t. hcnningsvamp,
trametes, lophodermium og andre sygdomme synes sit og
rg at stå nogenlunde lige. Udtørring af blæst skader rg's
nåle meget mere end sit’s. Unge tynde sit bøjes langt lettere
ned af sne, eller blæst med regn, end rg.
De senere stadier. — Flertallet af de undersøgte bev. er
mellem 18 og 25 år. Ved alderen 25 år er bev. her alminde
ligvis tyndet 3 gange og vil have nået, eller være ved at
nå, et mere stabilt balanceforhold, idet dels de stærke ef
fekter i de 3 første udviklingsfaser afløses af svagere effek
ter, fordi de stærkest negative reagenter er borte, og for$i
det enkelte træs større masse og rodvolumen giver større
afbødningsevne, dels har tyndingerne i det væsentlige fjer
net de mindre velformede træer således, at der m. h. t.
formen er større ensartethed i bevoksningen. Det er imid-
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lertid vigtigt at understrege, at den på dette stadium op
nåede balance mellem sit og rg — uanset om den ligger på
sit- eller rø-dominans, når der ikke er tale om meget stærke
grader —- ikke på nogen måde er afgørende for slutresul
tatet, idet dette gennem de senere tyndinger kan påvirkes
stærkt i eventuelt ønsket retning. Stamtallet er endnu så
stort, at der af en bev. med f. eks. 35 % sit som regel uden
vanskelighed vil kunne frembringes en næsten ren, gam
mel sit-bev., såfremt man ved de følgende tyndinger konse
kvent begunstiger sit. Baggrunden herfor måtte være en
antagelse om fordelagtighed, som må begrundes kvantita
tivt, da de kvalitative forskelle ikke decideret er i favør af
sit.
Tilvækst. — Der er gode holdepunkter for den nævnte
antagelse (foruden erfaringer andetsteds fra). Distriktets
prøveflader i afd. 4 og 25 (ca. 50 år) og 454 (ca. 70 år)
viser en produktion, som langt overgår rødgranens, og 40
-—60-årige bev. eller grupper bl. a. i afd. 33, 124, 149, 153
synes at vise bedre vækst end de på samme lokaliteter stå
ende rg. Der er taget nogle stikprøver af højder og diame
tertilvækst:
Afd. 33 V, sit og rg. 41 år. Der er udvalgt 7 par efter
diameter
og
kroneudvikling
jævnbyrdige,
nær
hinanden
stående træer, på hvilke der er målt højder og taget bore
prøver:
d
cm
24.0
24.2

h
m
20.9
22.2

d-tilv.
1940—44
26
28

ialt, mm
1945—49
25
29

årl. g-tilv. %
1940—44 1945—49
5.2
4.4
5.6
5.1

Afd. 204 SV, sit og rg, 55 år. 6 par træer, udvalgt på
samme måde:
rg
sit

32.2
32.2

26.2
28.0

35
30

39
36

5.2
4.4

5.1
4.7

42
Afd. 4 M, sit og rg, 50 år. 4 par jævnbyrdige træer i
samme lille parti SV for prøvefladen:

rg
sit

d, cm
40.5
39.3

h, m
26.9
28.5

Afd. 25. Middeltallene fra sif-prøvefladen (51 år) sam
menlignet med 10 rødgran umiddelbart op ad prøvefladen.
Rødgranerne er 9 år ældre.

rg
sit

60 år
51 »

d, cm
37.2
37.9

h, m
27.1
27.6

(korte topskud)
(lange
»

Medens der af boreprøverne kun kan konstateres, at sit
i forhold til rg viser et gunstigere forhold mellem sidste
og forrige femårs grundfladetilvækst, viser højdemålin
gerne overensstemmende, at szTs højde er overlegen. I disse
41—55-årige bev., og for herskende træer, andrager for
skellen omkr. 1.6 m eller ca. 7 % (for afd. 25 dog meget
større forskel), som vil afspejle sig tilsvarende i produk
tionen. hvortil kommer virkningen af den formodede større
g-tilvækst.
I to af de i det foregående behandlede unge hev, er lagt
små prøveflader på steder, hvor der er så godt som fuld
stændig paritet mellem sit og rg; afd. 459 S, 21 år, blan
dingsforhold 50 % sit, og afd. 221 V, 24 år, 25 % sit. Begge
er tyndet 1 gang cg står nu i meget tæt stilling. Diameteren
cr henholdsvis 10.4 em og 11.0 cm. Der er taget boreprøver
af samtlige træer fra 10 cm og op med det formål at kon
statere en eventuel tendens til forskydning i grundfladebalancen.
1 ha
rg
sit
221 V rg
sit
459 S

n
d
10.4 2280
10.4 2490
11.0 2810
11.0 935

n%
48
52
75
25

19.3
21.2
26.7
8.9

g% n%/fd
51
48
49
52
(50%)
70
75
(25%)
30
25
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I de 3
været flg.:

459 S
221 V

sidste

rg
sit
rg
sit

3-års

perioder

1942—44 1945—47
21.8
22.7
23.4
22.0
23.0
21.4
23.2
20.0

har

1948—50
17.5
19.0
14.2
15.6

diametertilvæksten

1942—50
62.0
64.4
58.6
58.8

Tilbagegangen i det sidste treår skyldes den for tætte
stilling. Denne tilbagegang er betydeligt mindre for sit end
for rg, og det sidste treårs diametertilvækst er 9—10 %
større for sit end for rg. Der foreligger således nu en utvivl
som tendens til positiv forskydning af s/f-balancen.
Blandingsforhold. — Den langt overvejende del af de
undersøgte bev. er anlagt som 50 % blandinger af rg og sit,
som regel hver anden plante (18, 28, 33, 99, 107/115, 124,
127, 155, 208, 236, 451, 456, 459 og T. T. 30), i enkelte
hveranden række (243, Hopperum). Blandinger med 1/3
sit findes i 22 (hver 3. plante), en del af 24 (do.) og 253
(hver 3. række). 1/4 sit findes i 221 (hveranden pi. i
hveranden række), og 1/6 sit i 196 h (hver 6. plante) og
en del af 24 (hver 3. pi. i hveranden række). Hvis formålet
med indblandingen er at opnå en slutbevoksning af (næ
sten) ren sit, må indblandingsprocentens nedre grænse an
sættes under hensyntagen til vækstlokalitetens forhold og
med en rimelig margin for ugunstige klimatiske påvirk
ninger (med et nøje kendskab til plantematerialets egen
skaber ville spillerummet kunne gøres snævrere). På så
danne voksesteder, som efter vore undersøgelser er gun
stige siMokaliteter, vil man udmærket kunne nøjes med
1/4 sit, medens der på mere tvivlsomme lokaliteter bør
anvendes 50 %. Hveranden plante bør foretrækkes for
hveranden række, da sif-fordeiing og -dækning da er bedre
(men kontrollen er ganske vist lettest i den rækkevise
blanding, og dette er ikke helt uden betydning).

44
På lokaliteter med højt, stillestående grundvand, med
højtliggende stift ler eller hårdt sand, med meget tør jord
bund, og med dyb tørv uden mineralsk tilblanding bør sit
ikke anvendes, da den større ulejlighed og udgift og den
mindre værdi af de små effekter ikke kan forventes dæk
ket gennem senere større produktion.
Da sit ikke byder væsentlige kvalitative fordele fremfor
rg (veddets sejghed må betegnes som en fordel, den min
dre egnethed til papirtræ er en ulempe), synes det mest
rimeligt at begrænse dens dyrkning til de gunstige og jævnt
gunstige lokaliteter. Efter de i det foregående meddelte be
skrivelser vil denne forhåndsbedømmelse kunne ske med
god sikkerhed.
Fremavl efter egne bevoksninger, der har vist frostresi
stens og samtidig god vækst, synes fremefter at burde
træde stærkt i forgrunden.
Undersøgelsens omfang har været begrænset ved forud
fastlagte rammer. Den har tillige omfattet blandinger af
rødgran med douglasie, Ab. grandis og flere arter. Der vil
eventuelt senere blive lejlighed til at give meddelelse her
om. Jeg vil gerne bringe skovrider Sv. Kindt en tak for
imødekommenhed og interesse for denne undersøgelse.

KRONIK
Skovarbejderskolen 1949—50
Forstander Tage Ogstrup, Skovarbejderskolen, Kagerup, har
udsendt en beretning om skolen og dens arbejde i den forløbne
kursussæson. I det efterfølgende gives et fyldigt referat af
beretningen:
Skovdistrikter, der har sendt arbejdere på kursus.
Statsskovdistrikter.
Odsherred.........................
Gurre.................................
Maarum.............................
Esrom................................
Nødebo..............................
Farum................................
Hørsholm..........................
København........................
Buderupholm....................
Silkeborg...........................
Boller................................
Stenderup..........................
Haderslev..........................
Aabenraa ..........................
Sønderborg.......................
Graasten ...........................
Tisvilde-Frederiksværk. .
Bornholm..........................
Klosterheden.....................
Feldborg............................
Viborg...............................
Palsgaard...........................
Randbøl.............................
Lindet................................
Jægersborg........................
Ulborg...............................
Krogerup...........................
Sorø 1................................
Sorø 2................................

Private skovdistrikter.

.6
.1
. 11
. 13
. 12
.9
.6
.1
1
7
.3
.4
.1
.3
1
.6
.3
.1
.3
5
. 4
.6
.3
.2
.6
1
.1
.8

2

mand
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

Wedellsborg........................
Baldersbæk plantage...........
Bidstrup (Kblivn’s komm.)
Gisselfeld............................
Skjoldenæsholm.................
Bregentved .........................
Katholm..............................
Viborg komm......................
Frijsenborg..........................
Tvorup klitplantage............
Hovborg plantage................
Nystrup klitplantage...........
Egeskov-Fjellebro...............
Tjele ...................................
Gaunø-Lindersvold.............
Gyttegaard plantage............
Slaugaard plantage..............
Petersgaard..........................
Kongsø plantage.................
Guldborgland plantage . . .
Orupgaard ..........................
Gammelkjøgegaard............
Corselitze............................
Faarup plantage...................

2
2
1
6
4
4
2
1
6
1
1
1
1
1
3
2
1
3
2
1
2
4
2
1

mand
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

1
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Gennemsnitstal for kursusdeltagere 1949—50.

Hold no.:
Tekst

Gen
nemsnit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

30
35
8.5
90
10
67

30
38
11.0
83
17
70

29
35
8.0
86
14
73

26
38
11.5
78
22
70

34
37
11.0
81
19
72

35
38
9.0
86
14
86

30.6
37
9.8
84
16
73

33

30

27

30

28

14

27

20

20

17

30

20

57

27

80

80

83

70

80

43

73

0/
/O............................................
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Deltagerantal, mand. . .
Gennemsnitsalder, år .
År arbejdet i skoven, år
Gift, %...........................
Ugift, %.........................
Medlemmer af D.A.F. %
Ikke-medlemmer af

D.A.F., %...............
Deltagere fra privatskov, %.....................
Deltagere fra statsskov, %.....................
Deltagende skovløbere,

ALDERSKLASSEFORD ELING
20—29 år, %..................
30—39 år, %..................
40—49 år, %..................
50—59 år, %..................

24
46
27
3

20
40
20
20

28
47
25
0

14
55
12
19

Undervisningen og dens omfang.
Værktøjsvedligeholdelse: Dette fag omfatter 56 timer og her
af er 4 timer teori, mens resten er praktisk undervisning og
instruktion på fileværkstedet. Kursusdeltagerne får lejlighed til
at file alle de savtyper, der forekommer under skovarbejde,
og er der deltagere, der ønsker at lære at file rundsavklinger,
har de lejlighed også hertil. Der lægges vægt på, at hver enkelt
elev kommer til at file de savtyper, som netop han har brug for.
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Den teoretiske undervisning tager sigte på, at eleverne forst
får kendskab til de forskellige fremgangsmåder ved filing, og
de har her ligesom ved den øvrige undervisning på skolen lej
lighed til at gøre notater, idet de ved ankomsten får udleveret
en notesbog til dette brug.
Under den teoretiske del af fileinstruktionen gennemgås de
forskellige arbejdsafsnits punkter under en savs istandsættelse.
Da man er interesseret i at få et udtryk for en evt. forbedring
af savenes skæreevne, når skovarbejderne har gennemgået et
kursus, har man i den forløbne sæson lavet et forsøg med samt
lige kursushold. Man har søgt at finde den procentvise forbedring
af savenes skæreevne, og dette er lavet på følgende måde: Når
deltagerne kommer til skolen, får de lov til at file deres sav,
som de vil og som de plejer, mens skolen stiller alt hjælpeværktøj
til deres rådighed. Herefter prøveskæres savene, og der noteres,
hvor mange cm 2 de skærer pr. sek. Det bemærkes, at de i beret
ningen angivne gennemsnitstal kun gælder for elever, der har
filet, før de kom på skolen, thi toges nybegyndere med i stati
stikken, ville man komme op på en meget højere forbedrings
procent end de her meddelte tal viser.
Når kursus er ved at være forbi og eleverne har lært at file
efter de retningslinier, der angives dem af instruktørerne, fore
tages igen en prøveskæring med de samme save og under de
samme forhold. Af de to prøveskæringers indbyrdes forhold
udregnes da den evt. procentvise forbedring for hver enkelt
mand og derefter et gennemsnit for hele holdet.
De noterede forbedringer varierer meget — fra 8
10 % op til
120-430 % — alt efter den dygtighed eleverne er i besiddelse
af, inden de kommer på skolen.
Her ses forbedringsprocenten for de enkelte kursushold i
sæsonen 1949/50:
Hold 1 .............. ...................... 81,2 %
Hold 2 ........................................ 78,2 »
Hold 3 ........................................ 57,2 »
Hold 4 .............. ...................... 63,4 »
Hold 5 ........................................ 58,0 »
Hold 6 ........................................ 82,2 »
Gennemsnit for samtlige hold 70 %,
Af de 184 skovarbejdere, der deltog i kursus i 1949/50 havde
de 48 ikke filet før. De er derfor ikke medtaget i statistikken,
da man ikke kan tale om nogen forbedring hos en mand, der
aldrig har filet før.
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Statistikken omfatter derfor kun 136 mand.
Nybegyndere når dog let op på siden af de erfarne efter at
have gennemgået et kursus. Det ses af slutresultaterne for save
nes skæreevne, hvori der ikke for samtlige elever 1949/50 findes
forskelle, der overstiger G %.
Undervisning i arbejdsstillinger og arbejdsteknik i forbindelse
med skovning af løv- og nåletræ: Forud for den praktiske under
visning heri er der 6 timers teoretisk undervisning. Heraf er der
4 timer fysiologi m. v. og to timer gennemgang af skovnings
redskaber af alle arter, under hvilke forhold de bør anvendes,
skovningsarbejdets planlægning og tilrettelæggelse, sorterings
forhold m. m.
De 4 timer, der omhandler fysiologi m. v. skal danne grundlag
for undervisningen i arbejdsteknik.
Under den praktiske undervisning i skoven lægges der især
vægt på de rette arbejdsstillinger og deres betydning. De søges
indøvet, så eleverne efter kursus kan benytte dem uden besvær.
Resultaterne af denne undervisning kan ikke opstilles raed tørre
tal. Her må man afvente de resultater, som eleverne når efter
kursus på deres hjemlige arbejdspladser, Det må stadig meget
stærkt anbefales, at makkere kommer på skolen sammen, da
dette giver langt det største udbytte, for det viser sig ofte at
være uheldigt, når den ene mand af et skovningshold kommer
på skolen og derefter skal oplære sin makker. Det giver ikke
det ønskede resultat, fordi den hjemmeblevng som oftest ikke
vil lade sig overbevise af kammeraten.
En anden ting, der også til tider kan virke hæmmende, er
alderen. Af de anførte aldersklasser ses, at der er relativt mange
ældre skovarbejdere, der deltager i kursus. De kan have og har
som oftest stor gavn af at blive undervist i arbejdsteknik, men
det er dog sådan, at jo ældre en dårlig arbejdsvane er, jo sværere
er den at komme af med, og uanset den gode vilje er musklerne
ofte så stive hos de ældste deltagere, at større ændringer af
arbejdsstillingerne ikke er mulige.
Den bedste kursusalder er 25—35 år. I denne alder kan en
skovarbejder uden større besvær tilvænne og lære sig alle
hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Desuden har han i relation til
en ældre skovarbejder længere arbejdstid tilbage i skoven.
Rigtige arbejdsstillinger, værktøjsvedligeholdelse m. v. vil derfor
i meget længere tid kunne gavne såvel skovarbejderen selv som
hans arbejdsgiver.
Den praktiske undervisning i skoven i ovennævnte fag om-
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fatter 26 timer med skovning i bøg og 26 timer med skovning i
nåletræ.
Udrensning i bøg og 1. udhugning i nåletræ: Heri undervises
der i 16 timer med 8 timer i hver træart. Formålet med denne
undervisning er at lære kursusdeltagerne det principielle i ud
rensning. Man skal vel vogte sig for at angive bestemte hugst
grader, denne må fuldstændig rette sig efter de lokale krav,
men man søger at klargøre for deltagerne forskellen mellem
hugst- og bestandstræer, betydningen af de forskellige etagers
bibeholdelse m. m.
Kursusdeltagerne får lejlighed til at gennemføre en ganske
jævn hugst, først ved udvisning med kridt med en påfølgende
gennemgang sammen med instruktøren med kritik og rettelser.
Herefter hugges der, så det endelige resultat kan ses.
Motorlære, samt praktisk brug af motorredskaber: Denne
undervisning omfatter ialt 20 timer. Heraf er 4 timer teoretisk
motorlære. Resten praktisk brug af motorfræsere og motorsave
i skoven.
Desuden undervises der specielt i fræser, da dette redskab
er det, en skovarbejder har størst chance for at komme til at
passe. Såvel den teoretiske som den praktiske fræserundervis
ning kan sammenfattes i følgende punkter:
1. Gennemgang af smøresystem til motor og gearkasse. 2. Moto
rens virkemåde, herunder indstilling af ventiler, tændings
systemet, karburator og gearkasse. 3. Rotorens virkemåde med
tilhørende glidekobling og kædetræk. 4. Kørsel. Herunder rens
ning af kulturer, planteskolearbejder samt fræsning af ny rille
til såning og prikling.
Undervisning finder også sted for motorsavenes vedkom
mende, og eleverne øves her i såvel fældning som afkortning
med forskellige motorsavtyper.
Sprængningsarbejder: Heri undervises i to timer, hvorved
teorien gives i forbindelse med demonstrationer. Arbejdet kan
vel siges ikke at være almindeligt forekommende for en skov
arbejder, men på grund af dets farlighed har man fundet det
hensigtsmæssigt at medtage emnet i undervisningen.
Grøftearbejder: Omfatter 2 timers teori og 12 timers grøfte
gravning i skoven.
Ved den praktiske undervisning i skoven graver eleverne
4
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grøfter af forskellig størrelse på jævnt terræn og på skråninger.
Desuden grøfteknæk, overkørsler og en indgrøftet vej.
Kullur- og planteskolearbejder omfatter 6 timer. En grundigere
undervisning kunne ønskes her, men årstiden tillader sjældent;
nogen længere udendørs undervisning.
Tillader vejret det, øves i skoven gravning og hakning af
riller og huller af forskellig art, plantning, prikling, nedslåning
af planter m. v.
Nødhjælpsundervisningen foregår om aftenen og omfatter
4 aftener å 2 timer. Her gennemgås de almindeligste beskadigel
ser og deres første behandling. Endvidere lærer eleverne for
skellige forbindinger og kunstigt åndedræt. Undervisningen er i
forbindelse med forevisning af film.
Yderligere er der:
1 time om skovtræforædling med podning og okulering.
1 time om bekæmpelse af skovbrande.
1 time om rigtig affattelse af timesedler.
2 timer om skovarbejderskolen og dens formål.
2 timer om hegns- og vejarbejder.
Nedenstående er en samlet timeplan.
Værktøjsvedligeholdelse.......................................................................... 56 timer.
Arbejdsteknik i forbindelse med skovning af løv- og nåletræ................. 52 »
Skovningsteori............................................................................................. 2 »
Fysiologi m. v.............................................................................................. 4 »
Udrensning i løvtræ...................................................................................... 8 »
1. udhugning i nåletræ.................................................................................. 8 »
Motorlære og brug af motorredskaber....................................................... 20 »
Grøftearbejder. ......................................................................................... 14 »
Sprængningsarbejder.................................................................................... 2 »
Kulturarbejder.............................................................................................. 6 »
Hegns- og vejarbejder.................................................................................. 2 »
Skov træforædling....................................................................................... 1 »
Affattelse af timesedler................................................................................ 1 »
Bekæmpelse af skovbrande......................................................................... 1 »
Orientering om skolen................................................................................. 2 »
Nødhjælp...................................................................................................... 8 »
Film.............................................................................................................. 8 »
Foredrag....................................................................................................... 8 »
Besøg på virksomheder............................................................................. 10 »
Ialt

213 timer.
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Til ekskursioner til savværk, imprægneringsanstalt, plante
skoler, garvesyrefabrik, Jagt- og skovbrugsmuseum m. v. medgår
ialt 10 timer.
Foruden den aftenlige undervisning i nødhjælp er der en
ugentlig filmsaften og en ugentlig foredragsaften.
Foredrag, der er afholdt under kursiissæsonen 19^9150.
Forpagter Aage Thomsen, Krogerup: Drift af mindre jord
lodder. — Idrætslæge dr. med. O. Bøje, København: Idræt og
arbejde. — Forstfuldmægtig G. Bergsten, København: Skov
regulering. —- Forstfuldmægtig A. G. Elmquist, København:
Administration af et skovdistrikt. — Forstfuldmægtig K. Elm
quist, København: Arbejdsrationalisering i finsk skovbrug. -—
Skovrider A. Hviid, Humlebæk: Skovtræforædling. — Forret
ningsfører Aage Petersen, København: Løn- og overenskomst
forhold for skovarbejdere. — Forfatter G. Nordkild, Hillerød:
Grib skov og egnen omkring den.

Værktøjscentralen.
Da skovarbejderskolen oprettedes i 1948, oprettede man sam
tidig en værktøjscentral, der havde til formål at skaffe kursus
deltagerne godt og hensigtsmæssigt værktøj. Da det er af største
betydning for skovarbejderne, at de er i besiddelse af det rigtige
værktøj, og da deres udbytte af kursus i høj grad afhænger heraf,
er man fra skolens side interesseret i, at det gode værktøj kom
mer frem til arbejderne og til så mange arbejdere som muligt.
Under skolens anden kursussæson har man derfor søgt at
udbygge denne servicevirksomhed for kursusdeltagerne, så
den kan blive så effektiv som mulig. Skovarbejderne, der er
på kursus, benytter sig da også af den i stadig stigende grad,
ikke mindst fordi de er klar over, at det rette redskabsvalg er
en af de bestemmende faktorer for en god arbejdspræstation
— både kvalitativt og kvantitativt.
Indenfor skovningsarbejde er der 3 faktorer, der er afgø
rende for arbejdspræstationen og arbejdsfortjenesten.
Det er: 1. Valg af værktøj. 2. Bigtig behandling af værktøjet.
3. Rigtig arbejdsteknik.
Det er givet, at også andre faktorer såsom skovens art og
størrelse, terræn, vejrlig, energi, fysik, makkerskab m. v. spiller
en rolle. På disse kan skolen ikke gøre sin indflydelse gældende,
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i hvert fald kun i mindre grad. Det kan den derimod, hvad de
tre førstnævnte angår, og værktøjscentralen tager netop sigte
på punkt 1.
Alt for mange skovarbejdere arbejder med forkerte redskabs
typer, f. eks. for tunge økser, og adskillige steder ser man endnu
anvendt de gamle skovsave med friskærertanding i stedet for
de moderne save med høvletænder, der er langt mere effektive,
men som ganske vist også kræver en langt mere nøjagtig og
korrekt vedligeholdelse. Gennem værktøjscentralen søger man
at udbrede de nye forbedrede redskabstyper, der kommer frem,
så de så hurtigt som muligt kan influere gunstigt på arbejds
præstationerne og produktionen.
Skovarbejderne selv er også for størstedelen klar over det
rette redskabsvalgs betydning, og kursusdeltagerne har i høj
grad benyttet sig af værktøjscentralen på skolen.
I den første kursussæson, hvori der deltog 124 skovarbejdere,
blev der købt værktøj gennem centralen for ca. 1600 kroner.
I år, hvor 184 skovarbejdere har deltaget i kursus, har værk
tøjscentralen skaffet værktøj for ialt 11.470 kr., hvilket vil sige,
at hver kursusdeltager gennemsnitlig har købt værktøj for ca.
60 kr.
Først når skovarbejderne på skolen får prøvet det rigtige
værktøj, går det rigtig op for dem, hvor stor betydning det har,
at man benytter sig af det rigtige værktøj.
At et sådant arbejde for udbredelsen af det rigtige værktøj er
påkrævet, kan man f. eks. se af, at størstedelen af kursusdelta
gerne trods deres forholdsvis lange arbejdstid i skoven (den
gennemsnitlige arbejdstid i skoven for samtlige 184 deltagere
er 9,8 år), kun har ringe kendskab til hjælpeværktøj til vedlige
holdelse af save. Under kursusopholdet har de imidlertid haft
lejlighed til at overbevise sig om de forskellige hjælpeværk
tøjers duelighed, hvilket man kan se på fortegnelsen over det
solgte værktøj.
På de forskellige egne i landet hersker der ganske bestemte
meninger med hensyn til de forskellige redskabers form, stør
relse m. v. f. eks. skovsavenes længde og tanding, øksernes vægt,
økseskafternes længde og form, udlægstang kontra udlægs
ambolt o. s. v. I mange tilfælde er disse meninger ikke rigtige,
og mange gode redskaber har været lang tid om at vinde indpas,
både fordi det koster at købe nyt værktøj, men rigtignok også
fordi der kommer en tid med ærgrelser og skuffelser, når man
skal lære at bruge og vedligeholde et nyt redskab. Som alle
andre mennesker er skovarbejderen også tilbøjelig til at dømme
for hurtigt og betragter derfor et nyt redskab som ikke-anvende-
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ligt, fordi det i den første tid ikke giver det resultat, han
ønsker.
På skolen kan arbejderen uden at være bange for, at det skal
gå ud over arbejdsfortjenesten, give sig tid til at lære sig benyt
telsen og vedligeholdelsen af for ham nye redskaber, og det har
gang på gang vist sig, at kursusdeltagere, der i begyndelsen var
meget skeptiske over for mange nye redskaber, efterhånden
syntes bedre og bedre om dem.
Dette skyldes ene og alene, at der altid må gå en rum tid,
før arbejderen lærer at kende et nyt redskab tilbunds. Denne tid
kan blive lang eller kort. Lang, hvis arbejderen selv må finde
ud af det hele. Kort, hvis han ydes kyndig vejledning.
Noget, der også bør nævnes i forbindelse med indførelsen af
nye redskaber, er de dygtige og fordomsfrie arbejdere, der
altid findes på de forskellige kursushold. Deres dygtighed og
forståelse af at udnytte alle midler så godt som muligt er i høj
grad medvirkende til, at de andre deltagere kan se betydningen
af det rette redskabsvalg, og at en udgift her kommer mange
fold igen, når blot man giver sig tid til at sætte sig ind i sagerne.
I det hele taget må det siges, at kursusdeltagernes indbyrdes
omgang og erfaringsudvekslinger er af stor betydning. De så tit
forekommende faste lokalprægede anskuelser kommer til kort,
og lysten til at prøve andre redskaber og metoder øges stærkt.
For også om muligt at give skovarbejdere, der ikke kommer
på kursus, oplysninger om redskaber, har skolen bragt tegninger
af og artikler om værktøj i forskellige tidsskrifter, bl. a. Arbejdsmændenes Fagblad, Forstlig Budstikke, Skovløberen og Skov
brugstidende. Arbejdsmændenes Fagblad har tillige stillet cli
chéer af redskabstegninger til skolens rådighed i undervisnings
øjemed.
I det følgende ses en fortegnelse over det værktøj, der i den
forløbne sæson er skaffet til kursusdeltagerne. Det fremgår af
den, at hjælpeværktøj til vedligeholdelse af save er stærkt efter
spurgt.
Skovsave (Disston og Sandvik).................................................................... 46 stk.
Eenmandsskovsave (Bredby model)............................................................ 9 »
—
(Tiger model)....................................... .................... 25 »
Klinger til stormsavbøjle (Sandvik 1350).................................................... 19
»
Stormsabvøjler (Sandvik 11)........................................................................ 10 »
Bøjlesavklinger (Sandvik 129)...................................................................... 33 »
(Sandvik 132).................................................................... 53 »
(Otso)................................................................................ 17 »
(Sandvik 99)....................................................................... 1 »
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Savbøjler (Sandvik 25).................................................................................. 25 stk.
—
(Sandvik 8)..................................................................................... 9 »
—
(Grorud. norsk fabr.).................................................................... 19 »
—
(Eja).............................................................................................. 13 »
Skovøkser (Hults Agdor 1C)......................................................................... 119 »
—
(D.S.I.)............................................................................................ 1 »
Økseskafter (Hickory)..................................................................................... 18 »
Udlægsmåler (Pierre Pertuis).......................................................................... 70 »
Udlægsambolte (D.S.I.).................................................................................. 33 »
—
(Sandvik 128).................................................................. 17 »
Udlægshamre (D.S.I.)...................................................................................... 35 »
Læggehager til eenmandsskovsave................................................................. 17 »
Udlægstænger til bøjlesavklinger (Sandvik og Garanto)............................... 18 »
Justerværktøj (Sandvik 120)........................................................................... 11 »
Justerværktøj til bøjlesave (Sandvik 123)....................................................... 47 »
»
— (Sandvik 124)........................................................ 54 »
Fileklemmer til bøjlesave (Sandvik 127).......................................................... 3 »
Savbeskyttere................................................................................................... 35 »
Savhåndtag.................................................................................................... 11 »
Stålspejl til justering af tandhøjder................................................................. 51 »
Vendekroge.................................................................................................... 18 »
Lommekiler................ ............................................................................... 89 »
Carborundumsten........... ............................................................................. 22 »
Savkammerater............................................................................................. ' 3
>>
Målholdere...................................................................................................... 10 »
Kløvehamre.......... .......................................................................................... 4 »
Kiler.............................................................................................................
2 »
Barkspader................................................................................................... 2 »
Fileklemmer til skovsave.................................................................................. 9 »
Rundfile.......................................................................................................... 2 »
Sværdfile........................................................................................................ 51 »
Fladfile............................................................................................................ 156 »
Knivfile.......................................................................................................... 9 »
Af de i fortegnelsen nævnte redskaber bør lige nævnes nogle
enkelte, som er indført på Skovarbejderskolen, og som man
mener bør have større udbredelse end tilfældet er, fordi disse
redskaber ved den rigtige vedligeholdelse og brug på passende
lokaliteter er i stand til at forårsage en betydelig forøgelse af
arbejdspræstationen.
1. Eenmandsskovsavene »Tiger« og »Bredby«: Disse save
har en speciel stødstillet tanding, der ved rigtig vedligeholdelse
og brug har en udmærket skæreevne. De er først og fremmest
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beregnet på skovning af nåletræ, og her gør de det muligt for
een mand at arbejde alene i skov på op til 1,5 m pr. træ. Især
på hededistrikterne, hvor skovarbejderne ofte arbejder alene,
har eenmandssavene deres fremtid. Fra de kursusdeltagere,
der har anskaffet sig eenmandssave, har man kun hørt om gode
resultater. Savene er temmelig vanskelige at file og bruge, men
når disse ting først er i orden, er »Tiger« og »Bredby« særdeles
anvendelige.
2. Sandvikbøjlen nr. 11 m. klinge nr. t350: Denne sav er
meget velegnet til snit mellem 15 og 30 cm, altså til skovning
af yngre bevoksninger. Den skærer i disse dimensioner mindst
lige så hurtigt som en skovsav, men der må tages særlige hen
syn til højdeforskellen mellem høvle- og skæretænder samt til
skæretændernes fasform af hensyn til spånføringen.
3. Bøjlesavklingerne Sandvik 129 og Otso: Sandvik nr. 129 er
på grund af sin ringe bredde — 2,5 cm — særlig velegnet til
afkortning af f. eks. imprægneringspæle. Klingen går aldrig fast,
selvom stammerne ligger meget i spænd. Otso er en klinge med
en speciel gruppetanding. Tillige har den en stor tandhøjde, der
giver den en god skæreevne. Begge klinger er bedst i nåletræ,
da de på grund af deres ringe bredde let vil løbe i hårdt træ.
4. Skovøksen »Hulls Agdor 1 C«: Forrige år fik Skovarbej
derskolen en prøvesending på 20 stk. af denne øksetype fra Sve
rige. Disse økser blev afprøvet dels hos arbejdere og dels på
Skovarbejderskolen, og det viste sig, at denne øksetype var
meget velegnet for danske forhold; tillige var materialet, som
øksen var lavet af, godt, og den kunne holde skæret meget længe.
Selve øksen er en let helståløkse, der vejer fra 1,7—1,9 kg. Den
er meget handy og slidstærk under alle forhold. Den store efter
spørgsel blandt kursusdeltagerne giver også et udtryk for øksens
anvendelighed. Af 184 kursusdeltagere købte de 119 sig en
»Agdorøkse«.
Øksen er lige god, enten det gælder løvtræ eller nåletræ, og
mange af de skovarbejdere, der før brugte store økser under
anvendelse af et stort kraftforbrug, er nu gået over til denne
økse, fordi den er lettere at arbejde med, og man udfører det
samme arbejde på samme tid som med en tung økse.
5. Udlægsambolten Sandvik nr. 128: Denne ambolt er kom
met på markedet i vinterens løb. Den er i modsætning til den
gamle type forsynet med en læderrem, der spændes om hånden.
Man har da et udmærket greb på ambolten og er i stand til at
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kontrollere udlægget uden at skulle lægge ambolten fra sig. Et
godt og tidsbesparende stykke værktøj, der letter arbejdet med
savens udlæg.
6. Stålspejlet: Er et uundværligt redskab for den arbejder,
der effektivt ønsker at kontrollere, at der ikke files for meget
af skæretænderne, så disse bliver for lave i forhold til høvle
tænderne. Stålspejlet er et billigt redskab (2 kr.), der sætter en
i stand til at forvisse sig om, at filningen udføres rigtigt. -—- Det
viser sig nemligt, at mange filer for meget af skæretænderne
under skarpfilningen, og dette er sammen med unøjagtigt ud
læg de hyppigst forekommende årsager til en dårlig skæreevne
hos skovsave.
7. Vendekrog: Denne er konstrueret sådan, at den uden ind
stilling kan grihe på stammer i diametrene 15—60 cm. Desuden
er vendekrogen forsynet med en bøjle, der anvendes til hjælp
ved opklodsning af f. eks. tømmer, der skal renskæres for rod
fordærver.
8. Lommekilen: Endelig bør nævnes lommekilen. Den vejer
fra 75—100 gram og kan med lethed bæres i en vestelomme. Den
byder en stor fordel under afkortning, idet den, hvis saven
forudses at gå fast, kan sættes i sporet efter saven. Man undgår
da brug af den store kløvekile, ligesom man heller ikke behøver
at være bange for at beskadige saven, hvis kilen falder ned på
ryggen af denne.

Korte filekursus.
I lighed med forrige års kursussæson har der igen i år på
Skovarbejderskolen været afholdt eendages filekursus. Del
tagerne —- ialt 86 mand — har været skovarbejdere fra stats- og
privatskovdistrikter i Nord- og Midtsjælland.
På sådanne korte filekursus er det ikke muligt at bibringe
deltagerne nogen egentlig øvelse eller rutine i filing, men man
kan oplyse dem om grundlaget for arbejdet og påpege de fejl,
som gøres af de forskellige skovarbejdere.
Korte filekursus har tillige deres mission i, at de viser skov
arbejderne, at det er nøjagtighed og rutine, der giver det gode
resultat, og lysten til at sætte sig ind i alt, hvad der vedrører
værktøjsvedligeholdelse, øges. Mange er ikke klar over, hvor
stor nøjagtighed, der kræves for at file godt, men på et eendages
filekursus kan man indprente deltagerne dette, demonstrere for-
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skellen på dårlig filing og give nybegynderne det rygstød, de
ofte mangler, så de selv begynder at file save og tør tage konkonkurrencen op med de ældre og mere erfarne, der ellers hidtil
har været suveræne på dette område på den hjemlige arbejds
plads.
Desværre er det ret begrænset, hvor mange skovarbejdere, der
kan få lejlighed til at deltage i disse kursus, da afstandene for
manges vedkommende stiller sig hindrende i vejen.
Heldigvis har Dansk Skovforenings vandrelærer i filing også
i år rejst rundt til skovdistrikterne og her med godt resultat
undervist de skovarbejdere, der ikke kunne deltage i kursus på
Skovarbejderskolen.
Både vandrelærerens og Skovarbejderskolens erfaringer er
dog, at eendages kursus er for kort tid. Det rigtig gode resultat
nås først efter meget længere tids undervisning.
Endvidere har Skovarbejderskolens instruktører foretaget
værktøjsdemonstrationer på forskellige distrikter både på Sjæl
land og i Jylland. Bl. a. Slaugaard, Baldersbæk, Jægerspris, Bregentved, Corselitze m. fl.
Filestationen.
Fra deltagende skovarbejdere i kursussæsonen 1948—=49 blev
der ofte fremsat ønske om en filestation på Skovarbejderskolen,
hvor skovarbejderne kunne få deres gamle save nedsmerglet og
filet op.
For at imødekomme dette ønske oprettede man i efteråret
1949 ved 2. kursussæsons begyndelse en filestation og meddelte
i de forskellige fagblade, at save modtoges til nedsmergling og
filing. Prisen for nedsmergling er 5 kr., for filing 3 kr. og
hertil evt. forsendelsesomkostninger. Prisen er sat så lavt som
muligt, for at filestationen i lighed med værktøjscentralen kan
være en billig service, der ydes skovarbejderne.
I den forløbne kursussæson har 130 skovsave passeret filesta
tionen.
I forbindelse med omtalen af skolens filestation bør der sam
tidig slåes til lyd for oprettelse af faste fileværkstedcr på skov
distrikterne.
At savene ofte har for ringe skæreevne skyldes først og frem
mest manglende kendskab til deres rette vedligeholdelse, men
for dårlig skæreevne må også ofte delvis tilskrives de ugunstige
forhold, hvorunder arbejderne ude i skoven må file i kulde,
regn, dårligt lys o. s, v. Endelig er det ofte dårlige fileklemmer
der anvendes.
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Findes der derimod et fast fileværksted, kan arbejderen altid
stå tørt og lunt i godt lysforhold (lysstofi'ør el. lign.). Han kan
benytte sig af en fast fileklemme, der altid vil være nummer eet,
og han vil give sig tid til at udføre filingen, som den skal ud
føres, for at give saven størst mulig skæreevne.
En halv eller hel regnvejrsdag kan da i stedet for at tilbringes
nytteløst i læskuret anvendes til istandsættelse af værktøjet og
på denne måde give sit fulde udbytte.
Skovarbejderskolen giver gerne råd og anvisninger vedrørende
etablering af faste fileværksteder.
Et fast fileværksted kan i et allerede bestående rum på f. eks.
et skovfoged- eller skovløbersted indrettes komplet med motor
med smergelsten, fileværktøj, fast fileklemme m. v. for ca. 500 kr.
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LITTERATUR
Dansk Dendrologisk Årsskrifi, I: Udgivet af Dansk Dendrologisk
Forening 1950. 98 sider.
Det er noget nyt, der har tilknytning til vort fag, og det anbe
fales for interesserede skovejere og fortsmænd.
Foreningen blev stiftet d. 4. april 1949 med professor, dr.
phil. K. Gram som formand. Der er nu godt 150 medlemmer.
Kontingentet er 15,— kr. årligt, for studerende dog kun 7,50 kr.
Livsvarige medlemmer kan optages mod at betale mindst 375,—
kr. en gang for alle. Foreningens adresse er Rolighedsvej 23,
København V., og jeg anbefaler på det bedste at blive medlem af
denne ny forening.
Formålet er at danne et bindeled mellem alle, der har inter
esse for træer og buske, hvadenten man så betragter dem for
deres botaniske sjældenheds skyld, eller det er den historiske
interesse, den økonomiske værdi eller planternes skønhed, der
fanger en mest.
Foreningen afholdt i sit første år 1 møde og 3 ekskursioner. I
maj fortalte professor Gram »Lidt om løvspringet hos træer og
buske«. Ligeledes i maj var der ekskursion til Hellebæk skove
og dr. phil. F. Børgesens have, i juni til Grøndalsparken og
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omegn, medens der i august var en to-dages tur til Gjorslev,
Nysø og Bækkeskov. Endvidere er det målet, at der for hvert år
skal udkomme et årsskrift, og det foreliggende er det første i en
forhåbentlig lang række.
Årsskriftet fremtræder i formatet ca. 17 X 25 cm. Det er
smukt trykt på glittet papir, så også billederne kommer til deres
fulde ret. Foruden foreningsmeddelelser og beretninger om eks
kursioner indeholder det i år fire afhandlinger. Jens Østergaard
skriver om »Skærm-Ælm, Ulmus laevis Pali. Et bidrag til vor
viden om artens forekomst og trivsel i danske haver, parker og
skove«. Chr. Gandil har en rigt illustreret afhandling om »Mistel
tenen, Viscum album L«, medens H. Nilaus Jensen og Johan
Lange har nogle mindre afhandlinger, henholdsvis »Om slægten
Corylopsis Sieb. & Zucc.« og »Sortpoppel, Populus nigra L.
i København«.
C. Syrach Larsen
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Det forstlige forsøgsvæsen i Danmark
T hulin : Beskadigelser af douglasgran (Pseudotsuga taxifolia)
i Danmark i vinteren 1M6-4-7 (XIX, 4. S. 285—329). En
gelsk resumé.

I vinteren 1946—47 anrettedes stor skade i Danmark på
størstedelen af landets bevoksninger med douglasgran.
Der har tidligere været konstateret nedfrysninger på den
grønne douglasgran efter strenge vintre, som forårsagede ned
frysning af toppen for et eller flere årsskuds vedkommende, men
ikke generelt. Den skade der kunne konstateres efter vinteren
1946—47 var — udover af den før omtalte ret betydningsløse
art — af en anden karakter, idet den gav sig udslag i et udbredt
nålefald, som ofte var total. Nålene var dræbt, medens bark og
dannelsesvæv oftest var uskadt. De afnålede træer satte korte
skud i foråret 1947.
I efteråret 1947 og 48 foretoges en undersøgelse af forsøgs
væsenets 12 kulturforsøg i douglasgran, og i sommeren 1947
udsendtes spørgeskemaer til en række skovdistrikter om skadens
omfang. På grundlag af det indsamlede materiale er efterføl
gende areal bevokset med douglasgran i Danmark beregnet for
året 1947.
Arealopgørelsen er dog ikke nøjagtig, idet der er indsendt
besvarelser fra 45 pct. af landets nåletræareal, hvoraf Danmarks
samlede douglasareal er beregnet. Af douglasarealet udgør den
blå og grå form tilsammen kun ca. 100 ha.
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Aldersklasse

Landsdel
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1-10

Sjælland ....................... 268
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Fyn ................................ 123
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4

3
2
—
5

1
4
4
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8

6
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På grundlag af forsøgsvæsenets prøveflader og spørgeskemaer
ne synes det sikkert, at de bevoksninger, der har lidt under ned
frysningen, er de, der allerede inden vinterfrosten i 1946—47
var angrebet af sodskimmel. Ja man kan endog gå så vidt som
at sige, at nålefaldet kun har fundet sted på de årsskud, som
var angrebet af sodskimmel.
Forfatteren er af den opfattelse, at sodskimmelen, der først
konstateredes herhjemme i 1938, siden da har bredt sig så stærkt,
at man må forudse, at det indenfor de første 10 år vil være en
undtagelse at stå overfor en douglasbevoksning, der endnu ikke
har været udsat for infektion.
Overalt i landet har det vist sig, at douglasgran i blanding
med andre træarter, først og fremmest rødgran, har klaret sig
langt bedre end douglasgran i ren bevoksning. Som det var
rimeligt at vente, har det vist sig ved forsøgsvæsenets kultur
forsøg, at der er forskel i proveniensernes modstandsevne og
reaktion mod sodskimmelangreb. Det kan dog fastslås, at
douglasgran af frø fra Washington National Forest omkring
Louella med sikkerhed har vist stor modstandsevne og god form
og vækst. Af hjemlige bevoksninger grøn douglas har nogle på
Giesegaard og Lerclienborg skovdstr. vist særlig god modstands
evne mod svampeangreb og vil derfor være velegnede til frøavl.
Indenfor den enkelte bevoksning, der er mere eller mindre
skadet af svampens angreb, findes træer, der er fuldstændig
uberørte af svampen. Ved vegetativ opformering af de smukke
ste af disse individer er der mulighed for med tiden at nå frem
til velformede, svamperesistente og hurtigtvoksende bevoksnin
ger af douglasgran.
P. Hbg.
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