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Som formand for Dansk Skovforening var jeg tilsagt til 

kuren på Christiansborg den 7. januar og udtrykte overfor 

foreningens høje protektor 

HANS MAJESTÆT KONGEN 

medlemmernes allerunderdanigste ønsker om et godt nytår. 

Hans Majestæt pålagde mig at bringe medlemmerne sin tak 

og hilsen med ønsket om alt godt i det nye år. 

Chr. Moltke 
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FRABREGENTVEDS EGESKOVE , . 
TRÆARTS.VALG *) 

., af forstinspektør TH. JAGD 

Hver gang forstmanden står overfor kultur under den 
ene eller anden form, melder spørgsmålet om træalisvalg 
sig. Der skal her tages en bestemmelse, ' hvis konsekvenser 
strækker sig ild i en fjern og ukendt fremtid, en disposition 
som ofte er bindende 50- 100 ja m åske 130 år frem. Og 
hvad kan der ikke ske af ændringer i de økonomiske, tek. 
niske og merkantile forhold i denne periode. At forudsige 
disse yderst hypotetiske muligheder er ikke givet noget 
menneske. Forstmanden ,må nøjes med at skønne ud fra 
situationen idag og den n ærmeste fremtids sandsynlige 
betingelser, men hans skøn er af den aller største betydning 
for distriktets fremtid, ja i virkeligheden den mest betyd· 
ningsfulde afgørelse, forstmanden må træffe . 

De to faktorer eller poler, imellem hvilke forstmanden 
må manøvrere, er 1) de biologiske hensyn og 2) de økono
miske. Her m å nødvendigvis ske en ;vis afvejning og stilling
tagen. 

Ved den biologiske betragtning, eller om man ' vil, den 
skovdyrkningsmæssige, er forholdene nogenlunde over
skuelige.I(ort sagt kan denne betragtning defineres således: 
Hvilken træart trives bedst og udvikler sig smukkest på den 
givne lokalitet. Dette har man som regel erfaring for, omend 
sygdom og angreb af svampe og insekter kan krydse alle 

') Denne artikel er skrevet som et specialafsnit om træartsvalg til Bregentved 
skovdistrikts nye driftsplan af 1959. Men da den giver baggrunden for 
den meget store udvidelse af egeskovsarealet på Bregentved, har den 
formentlig interesse i forbindelse med de øvrige artikler om derhen 
hørende emner. 
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forudsætninger og berede uventede vanskeligheder. Men det 
sker dog yderst sjældent, og med de få hovedtræarter vi 
opererer, tør man vel håbe på, at nye og ukendte over
raskelser eller forskrækkelser ikke vil møde op i en sådan 
grad, at de vil kuldkaste de biologiske forudsætninger. 

Risikoen øges naturligvis, når talen er om indførte træ
arter, der ikke er aklimatiserede, herunder alle nåletræer, 
hvorimod vore hjemlige løvtræer, som har årtusinders odels
ret her, næppe vil svigte. 

De økonomiske betragtninger kan kort dækkes ved sæt
ning~h: Hvilken træ art giver det bedste økonomiske udbytte 
på den givne lokalitet. Her er forstmanden i langt højere 
grad ude at svæve i det ukendte. De mange år en omdrift 
spænder over, rummer uanede muligheder for ændringer i 
afsætning og prisforhold. Teknikens rivende udvikling, 
efterspørgslens stadigt ændrede krav, muligheden for import 
af oversøiske eller nye træalter m.m. gør enhver økonomisk 
prognose på så langt sigt yderst usikker. 

Står man da og vejer disse 2 hovedfaktorer, den kendte 
biologiske og den ukendte økonomiske, må man, specielt 
for træarter med lang omdrift, tillægge den biologiske størst 
vægt. Man arbejder ganske vist med mange ukendte faktorer, 
men den træart, som på den givne lokalitet kan holde sig 
sund, bevare sin produktionskraft langt frem over, og sam
tidig rent teknisk nå en smuk udvikling, den træart er den 
sikreste. Man har her lov til at gå ud fra, at en sådan træart 
under de givne forhold vil kunne bringes til at producere 
en virkelig kvalitetsvare, og det er, hvad fremtiden vil spørge 
efter. Produktions- , arbejds- og generalomkostninger er stadig 
stigende, og kun kvalitetsvarer kan formentlig indbringe 
overskud. 

Ser vi på de økonomiske momenter, da kan forstmanden 
måske være tilbøjelig til at ræsonnere som så : Trives eller 
ikke trives - jeg vil have den træart, der hurtigst og lettest 
bringer penge i kassen. Selvfølgelig kan han ikke blankt 
afvise en sådan betragtning, navnlig ikke hvis der tales 
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om træarter med kort omdrift, f. eks. 30- 40 år. Man bør 
fornuftigvis give økonomien, hvad der tilkommer den. Men 
har man ikke de biologisk rigtige, de solide træarter som 
skovens kærne og beskyttende skjold omkring de svage eller 
usikre økonomiske opkomlinger, så vil det gå os ilde i 
skoven. Den ovennævnte kortsigtede økonomiske betragt
ning kan kun gennemføres i begrænset udstrækning, og 
kun i læ af den biologisk kraftige, sunde og stabile skov. 

Med andre ord: De biologisk og naturligt hjemmehørende 
træarter må udgøre skovens ryggrad og massive blok, og i 
læ af denne kan man da i en vis udstrækning arbejde med 
mere besværlige og usikkerhedsbelæmrede træarter, eller 
eventuelt i begrænset omfang forsøge sig med helt nye og 
ukendte ting. Men: Safety first! Dette vil også i det lange 
løb give den jævneste og sikreste udbyttegang, ligesom det 
vil muliggøre opbyggelse af en passende kapitalreserve og 
et godt skovklima. 

Man må gøre sig klart, at når man taler om, at en træart 
vil give så og så godt et økonomisk udbytte, selvom den 
skulle gå til grunde i en ung alder, så kan dette vel være 
rigtigt, men så kommer der desværre debetsiden, de umåde
lige ulemper og skader, skoven som helhed lider ved så
danne afdelingers pludselige ødelæggelse, noget enhver 
forstmand før eller siden vil komme ud for og gøre smertelige 
erfaringer med. 

Som det fremgår, er træartsvalget en disposition af så 
vidtrækkende betydning, at den må gøres til genstand for 
de mest omhyggelige overvejelser. Biologiske og økon9miske 
hensyn må vejes mod hinanden og balancepunktet findes. 
Men man må vel vogte sig for at give de lokkende, kortsynede 
økonomiske betragtninger for stor vægt. De vil ofte afsløre 
sig som falske lygtemænd, og de vil i hvert fald altid mod
svares af store risikomomenter og ofte ødelæggelser af den 
største økonomiske betydning. Skovens helhed må altid 
haves for øje, og dette vil give de biologiske synspunkter 
fornøden vægt. 
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J eg har i foranstående redegørelse set bort fra skovejefIYe~ 
varierende privatøkonomiske interesser. Ikke fordi disse 
ikke har deres fulde berettigelse, og undertiden kan påvirke 
dispositionerne i en fra det ovenfor skitserede afvigende 
retning. , Men en drøftelse her af disse forhbld vil føre alt 
for vidt, og vil kun bidrage til at forplumre en teoretisk, 
almindelig behandling af de rent forstlige problemer, sOm 
her søges belyst. 

Går vi dernæst over til de mere praktiske sider af træ
artsvalget - træarternes iridbringning i skoven - møder 
der atter forstmanden en del forskellige muligheder, f. eks. 
ensartet kultur contra blandingskultur. Vi bør da straks 
fastslå, at Bregentveds skove drives i regelmæssig højskovs L 

drift med fast afdelingssystem. Afdelingerne er eftel" plan
lægningen i 1923 af en rimelig størrelse, gennemsn. 3,7 ha, 
og bør uvægerlig bruges og gennemføres som virkehge ar
bejdsenheder. Med de ret ensartede jordbtmdsforhold., der 
hersker indenfor den enkelte afdeling, skulle jordbundsfor
holdene ikke opfordre til etablering af blandirtgsbevoksninc 

ger, tvært imod taler alt for gennemførelse af nogenlunde 
store ensartede og ensaldrende bevoksninger. Jeg SCl' her bort 
fra, at der kan være fugtige lavninger 0.1., som bør tilplantes 
med en anden træ art, meri sådanne holme falder ikke ind 
under begrebet blandingsskov. *) 

Ser man på udviklingen i vore rene bestand, rn:åinan 
erfaringsmæssigt erkende, at vi får de smukkeste be
voksninger,d.v.s. den bedste kvalitet i disse bestande, og 
teknisk taler alt - også kulturarbejdet - til gu nst for disse. 
J eg kender vel blandskovsentusiasternes mange argumenter, 
men lad disse entusiaster få lejlighed til at passe en blan
dingsskov på Bregehtved til den ··bitre ende,s.å tror jeg', 
diskussionen hører op. At arbejdet med en b.Iandingsskov 
bliver større og overskueligheden og kontrollen mindre. 
nævner jeg blot i forbifarten. 

" Efter at denne artikel er gået i trykken er fremkommet P. Moltesen : Fra 
periodeflader til »frimærkeskovbrug«. der indgående beskæftiger sig med 
disse problemer. 



En henvisning " til blandingsskovene iMellemeuropas 
bjergskove med nåletræ, stor nedbør m.m. har ingen relation. 

N år jeg 'her ovenfor tager et så afvisende standpunkt 
overfor blandingsskov på Bregentved, er det principspørgs
målet blandingsskovcontra rene bevoksninger, jeg bedøm
mer. DeUr er ikke ensbetydende med, at man ikke kan 
bruge andre træarter som en hjælpeforanstaltning på vejen 
hen imod den rene (el. praktisk taget rene) slutbevoksning. 
Forkulturer, efterbedringer og sammenblanding af forskel
lige træarter på kultur- og mellemalderstadiet er ofte 
n:,-"ttige foranstaltninger. Om slige indblandinger skal her 
siges et par ord. 

'( , 

INDBLANDING 

Der vil på et større løvskovsdistrikt foruden de fOI'an 
nævnte holme i lavninget altid forekomme afdelinger med 
nogen indblanding af den ene eller anden grund, og under 
ret forskellige former. Disse indblandinger '\Til ofte stå i 
forbindelse med efterbedring og lapperier i den oprindelige 
hovedkultur, og er denne mislykket\kanindblanding og 
efterbedring efterhånden helt komme til at dominere billedet. 
For' at dække over fejldispositioner eller ulykker foretrækker 
man så ofte at tale om »tilstræbt« blandingssk@'v.Sådanne 
betydelige efterbedringer og indblandinger skyldes ofte for
årsfrost, svampe- ellet lnllseangreb, rodtryk, fældnings- og 
udslæbningsskade, vildt m.m. 

Disse indblandinger og efterbedringet, som kendes på 
ethvert skovdistrikt, skal denfor kort omtales . 

Bøg med ege- og askeindblanding . 
Ældre bevoksninger med lystræer ' indblandet i skygge

træer f. eks . eg og ask ' i ' bøgebevok:'\rtinger forekommer 
jævnligt, og kan nok give smukke lystræindivider, men det 
vil i høj grad ske på bekostning af ' hovedtræarteh, skygge
træerne. Bøgene vil få mange randhætyper ' spredt inde i 
bevoksningen, ligesom man stadig må hugge større og større 
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skyggenaboer væk for lystræerne, hvis man vil bevare en 
frisk og producerende krone og dermed god diametertilvækst 
på disse værdifulde lystræstammer. I ungdommen og måske 
op til 40- 50 års alder kan billedet være ret tiltalende, men 
behandlingen bliver vanskeligere og vanskeligere, og efter
hånden vil bevoksningen få et hullet og noget plukket ud
seende, med mange randtrætyper, og totalrnassen vil lide 
både kvalitativt og kvantitativt, sikkert mere end de enkelte 
velformede lystræer økonomisk kan betale. 

Bøg med indblanding af ær. 
Denne blanding forekommer jævnligt og samarbejder be

tydeligt bedre. Æren er ret skyggetålende, har en god højde
vækst i ungdommen, for siden at følges godt med bøgen. 
Ligeledes er samarbejdet og tålsomheden i kronerne god, 
og kravet til jordbunden er, omend ikke ens så dog således, 
at hvor det drejer sig om nogenlunde god bøgebund, vil en 
sådan indblanding vise et tiltalende billede. Æren vil ofte 
være indbragt noget senere som efterbedring i smågrupper, 
og dens kraftige højdevækst i ungdommen kommer den 
her til gode . At foretage en målbevidst indblanding af 
økonomiske grunde er derimod ikke rimeligt. Dertil kom
mer, at vildtet efterstræber æren mere end bøgen (heg
ningsproblem), og æren vil senere hen give en så voldsom 
selvsået opvækst, at dette ligefrem kan blive en ulempe og 
økonomisk belastning ved kommende foryngeiser. 

Større græspletter i bøgeopvækst er ikke lette at efterbedre 
med ær, der her sta~~er dårligt og bliver slet formet. I stedet 
må nåletræ foretrækkes . (Se nedenfor). 

Løn er langt mindre egnet som efterbedringstræ end ær. 

Bøg med birkeindblanding 
forekommer ret ofte, idet birkene enten kan være pletvise 
rester af forkultur og ammetræer i lavninger, hvor bøgen 
ikke er slået an, eller de kan være indplantet i frosne, tynde, 
græsklædte og musehærgede pletter. Sådanne birke kan 
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gøre deres nytte i ungdommen, men de bør fjernes, så snart 
de kan undværes, da de senere vil udvikle sig til ufordrage
lige piskere, der afslider bøgekronerne, uden selv at opnå 
større økonomisk værdi. 

Ælm 
er et dårligt efterbedringstræ på grund af sin voldsomme 
udspærrede kronevækst og noget brutale naboegenskaber. 

Bøg med nåleiræindblanding: 
Som det fremgår af ovenstående, er det ret svært at finde 

passende løvtræer til efterbedringsmateriale i den stærkt 
skyggegivende bøgeskov. Derimod må det erkendes, at man 
ofte ser smukke og værdifulde nåletræsindblandinger i ældre 
bøgebevoksninger, hvorfor man vel stadig må regne med at 
kunne finde nåletræer, der kan give smukke' resultater 
og økonomisk værdifulde produktionsforøgelser ved pas
sende indblanding. Alene det at adskillige af vore mest 
gangbare nåletræer er udprægede skyggetræer, gør dem i 
sig selv langt bedre egnede og lettere at indbringe i bøge
skoven, end de forskellige ovennævnte mere lystræprægede 
løvtræer. 

Rødgran: Den træ art, man oftest har set anvendt og med 
godt resultat, er rødgran. Men hvad nu end årsagen er, så 
må denne løsning i øjeblikket synes usikker. De smukke og 
værdifulde holme, som mangfoldige steder fandtes op til 
vore dage, bestod ofte af 80- 100 årige, sunde graner, som 
stod spredt i den gamle bøgeskov, og de er sikkert- i sin tid 
indbragt som efterbedring i hullede bøgeselvsåninger. Disse 
graner var velformede, oprensede og fingrenede, opvokset 
som de var i stærk sideskygge. Men hvad der for nutidens 
øjne er det mærkeligste: De havde ingen Trametes! 

Som eksempel kan nævnes, at der i Bregentved Dyrehave 
i den 150 årige bøgeskov stod en del smukke spredte rød
graner, enkeltvis og i smågrupper, 90- 100 år gamle og 
indtil 36- 38 m høje, hvoraf der i 1930 blev hugget ca . 
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25., af de største og smukkeste, som skænkedes til Fregatten 
Jylland, der den gang blev hovedrepareret og fik sat rigning 
med master, stænger og rær,. Enkelte gra,ner står endnu 
tilbage (1959). F. eks. har Sydøstsjælla.nds Træforædlings
forening ved forstkandidat N ÆSS-SCHMIDT vegetativt opfor
meret en af disse. Den står i afd, 10 og målte i 1951: H. 
36,9 m . D; 77 cm, Bulhøjde 26 m. - I afd. 12 er målt to 
træer henholdsvis H. 37;9, Omkreds;,245 cm og H. 38,8 m, 
Omkreds 225 cm. laIt står 7- 8 stk. tilbage af disse sunde 
rødgraner, som nu er 11 0- 120 år gamle. Desværre er 
proveniensen ukendt. 
, SOlp problemet med rødgran indblandet holmevis i bøge

skoven ligger i dag, synes denne mulighed knapt fa;rb~n. 

Rødgranen er p.t. slået ud af Trametes, og når kun en 
alder på 30- 40 år og ingen nævneværdige dimensioner. 
Men givetvis må man med opmærksomhed følge udviklingen 
og se, om : specielle provenienser skulle findes, eller om 
videnskaben på den ene eller anden måde skulle kunne 
modvirke Trametesangrebet. Rødgranen ville så formentlig 
igen kunne indtage en plads som et overordentl~g værdifuldt 
og · let kultiveret indblandings træ. N år man ser på de c. 
38 m høje rødgraner, der står tilbage i Bregentved Dyrehave, 
må man som forstmand med -· skuffelse .~ ja, næsten be
skæmmeIse ;: erkende, at det samme smukke skovbillede 
er man på . Bregeptved næppe istand til ,at genskabe idag. 
Om rødgranen - trods alt - vil vise sig sund i de høje 
aldre, hvis den nu indblandes på lignende vis og på samme 
jord, har man faktisk ikke afgørende beviser for. 

Silkagran : Hvad der ovenfor er sagt om rødgran; gælder 
stort set også om sitkagran. Dog har man en svag fornem
melse af, at proveniensspørgsmålet spiller ret stor rolle 
m.h,t. sitl<.aens modtagelighed for Trametes, og at det måske 
vil være muligt at finde en race, ;som på Bregentveds lerjord 
vil kunne opnå aldre på ca. 60 år, ligesom der er grund til 
at formode, at indblandede sitkaer vil være mindre udsatte 
for H. mica ns og andre insektangreb end rene bevoksninger. 
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Ædelgran har rundt om med held været anvendt som 
indblandingstræ i bøgeskoven; hvor den ofte har nået en 
smuk udvikling med aldre på 100- 150 år og store dimen
sioner, alt i god harmoni .med den omgivende skov, hvori 
den ofte har repræsenteret et økonomisk meget værdifuldt 
i;ndslag. Men desværre synes også ædelgranen på denne egn 
at være inde i en meget vanskelig periode, hvor specielt 
luseangrebene synes at hærge ædelgranen frygteligt. Vel 
har man rundt om i. landet oplevet, at syge, stærkt lusede 
ædelgranbevoksninger er kommet over det og nu atter ser 
trivelige og sunde ud, men på Bregentved har denne glæde
lige oplevelse været os nægtet. Vore ædelgr.anbevoksninger 
er ved 20- 25 års alder praktisk taget alle slået ud. Imidler
tid er der mulighed for, at man gennem proveniensforsøg 
kan finde frem til mere resistente racer, men endnu kan 
intet bestemt siges. At Bregentveds klima i sig selv næppe er 
særlig egnet for en træart .som ædelgran, der stiller betyde
lige krav til nedbør og relativ luftfugtighed, fremgår af 
nedenstående tal fra de 4 vækstmåneder April, Maj, Juni, 
Juli. 

Nedbør: høndal 219 . Palsgård 210. Bregentvedegnen ca. 
180 mm. , . .1 .. )' , .'å:,( .. :,;. ..• 

Relativ. Fugt, Skanderborg 315. Tønder 320. Bregentved-
egnen ca. 290. , ~ 

Disse tal peger i sig selv på bedre vækstbetingelser i det 
centrale Jylland, hvad også er ·i overensstemmelse med de 
faktiske, forhold, da ædelgranen når en smuk udvikling 
·her. Den hyppige og sene vårfrost virker også meget hæm~ 
roende på ædelgran j Midtsjælland. Her har nordmanns
granen med sit, senere udspring af , top knoppen bedre 
chance for at komme igelUlem. · Overfor lus synesdisposi
tionen at være ens. 

Trods disse store vanskeligheder er ædelgranen ,( og nord
manssgranen ) en så værdifuld ,træart, også. tilefterbedring i 
bøgekulturer, at man formentlig må Jølge de igangværende 
proveniensforsøg 0.1. med denst'Ørste interesse og vedblive at 
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afprøve ædelgranen fremover. En vis periodicitet synes også 
at gøre sig gældende ved luseangreb. 

Douglas og lærk: Begge disse træarter kan give et særdeles 
værdifuldt indslag i bøgeskoven, men man ser dog også 
ofte ret dårlige resultater, så der bør udvises omtanke og 
kritik, navnlig i valget af provenienser. Men også indbring
ningstidspunktet, vildtfaren m.m. må tages med i over
vejelserne, ligesom man må gøre sig klart, at Bregentveds 
jordbund de fleste steder i sig selv er uegnet for disse træ
arter, som begge er typiske bjergtræer. 

Douglasen med sin kraftige højdevækst kan indbringes 
forholdsvis sent. Den tåler ret godt oprensningen fra de 
sideskyggende bøge, uden at højdevæksten forringes, hvorfor 
den ikke kræver urimelig megen plads til siderne, men 
indpasser sig godt i den omgivende bøgeskov, som den, 
hvad omdriftsalder angår, må formodes at kunne følge 
meget langt på vej, ligesom man på grund af den vedhol
dende gode højdevækst kan vente forholdsvis længe med at 
give den sideplads til større krone udvikling. Trametes og 
navnlig nålesvamp synes i høj grad at være afhængig af 
proveniensen. Men da man nu har en hel del ældre gode 
danske bevoksninger, skulle man efterhånden have ret 
sikker grund under fødderne på dette punkt. 

Også lærk vil med godt resultat kunne anvendes som 
indblanding i bøg, og rundt om i landet, specielt på det 
kuperede rullestensgrus, ser man ofte smukke grupper eller 
enkeltindivider i den ældre bøgeskov. Men også på Bregent
ved kan lærken opnå relativt pæn udvikling. Afgørende er 
det, at man vælger de rigtige racer. Det bør være europæisk 
lærk, der foretrækkes, hvis det er blivende indblanding, 
man tilstræber. Men også med europæisk lærk er der over
ordentlig stor variation, selv indenfor små geografiske om
råder. Man bør derfor kun anvende importeret frø , når man 
har meget pålidelige og præcise oplysninger om moderbe
voksningerne. I modsat fald er det bedre at få anerkendt 
frø fra gode, rette og fingrenede danske bevoksninger. Ind-
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plantningstidspunktet er også vigtigt, idet en for tidlig ind
bringning af lærkene enten vil medføre en langvarig og 
bekostelig grenekapning på lærkene, eller også at lærkene 
får brede, udspærrede kroner, der skader bøgekronerne 
stærkt, således at billedet - hvor lærkene står enkeltvis -
bliver alt andet end tiltalende. 

J apansk lærk vil ofte på grund af sin for robuste vækst, 
sin grove grenbygning og slette form være endnu mindre 
egnet. Undtagelser findes dog. 

Korealærk synes lovende. Dens væksttempo, udpræget 
rette akse og fingrenethed synes at gøre den velegnet til 
efterbedringstræ i bøgekulturer, men den må nok indbringes 
tidligt på grund af sin svagere højdevækst. Det må dog er
kendes, at erfaringerne endnu er kortvarige, og korealærken 
synes bl.a. at være ret modtagelig for honningsvamp, hvilket 
netop på gammel bøgebund rummer en betydelig fare. 
Vedproduktionen er dog meget lille . 

Thuja plicata er sikkert et af de nåletræer, man bør ofre 
interesse og forsøge. Den er meget skyggetålende, hurtig
voksende (som rødgran) og velformet, og synes i enhver 
henseende at kunne trives sammen med bøgen, omend er
faringerne endnu er begrænsede. En vanskelighed i de 
unge år er Didymascella thujina. Se senere! 

Her ovenfor er i korte træk omtalt lidt af den almindeligt 
forekommende efterbedringog indblan~ing i bøgeskoven. I 
egeskoven vil indblanding og efter bedring sjældent fore
komme, men herom senere. Hvad de ovenomtalte efterbed
ringer angår, må man vogte sig for at drive dem for vidt ved 
overalt i småpletter, stødhuller 0.1. at putte enkelte eller 
ganske få efterbedringsplanter ind. Det vil vise sig at være 
spild af penge og planter. Den gamle regel, at man ikke skal 
efterbedre huller, der er mindre end 2 gange den omgivende 
bevoksnings højde, er ikke dårlig, og det bør under alle for
hold foretrækkes, at indplantningen får karakter af større 
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eller mindre holme, hvilket yderligere søges opnået ved 
borthQgning af purrede og forkompe bøge, der ofte fore
kommer i kanter og tunger ud i efterbedringshullet, som 
bør have ret jævnt afrundede grænser og rimelig størrelse. 

Nårp.er ovenfor er talt om indblanding, er det klfl.rt, at 
her ikke er talt om andet, end hvad der stort set må 
forståsv~d efterbedring, derimod ab~olut ikke om frem
bringelse af egentlig blandingsskov, h~or flere arter, lys~ 

træer og skyggetræer, træer med længere og kortere omdrift 
o.s.v. søges frembragt og opelsket som et varierende og 
broget træsamfund. Dels tvivler jeg om muligheden a,fat 
samarbejde en sådan skov i den ældre alder, dels fore 
udser jeg betydelige foryngelsesvanskeligheder, hvis forst
rnanden stadig ønsker at ,lede og dirigere sit skovbrug, 
og ikke give blankt op og overlade til tilfældighederne at 
bestemme, hvad ;der skal vokse i hans , skov. Endvidere 
frygter jeg en betydelig forringelse af træmassen P;l,d.e 
kvalitativt og kvantitativt, Det sidste kommer man dog ret 
smertefrit over, da man tidligt må opgive at føre effektiv 
kontrol med vedmassebevægelsen. 

At blandskoven har betydelig større muligheder i landets 
mildere egne, navnlig kystområder etc. , er en selvfølge. , H er 
er den frostfrie periode 1- 1 t md. længere, nedbøren ofte 
større og terrænet som oftest kuperet og dybt muldet. Men 
dette er en anden historie, som man kun med misundelse 
kan læse om. 

Som konklusion af ovenstående må vi da fastslå, at kultur 
og træartsvalg på Bregentved stort set må bestemmes af de 
meget ensartede forhold, der som regel gør sig gældende 
indenfor samme afdeling, hvad terræn og jordbundsforhold 
angår. Disse forhold i forbindelse med den regelmæssige 
højskoysdrift gør de store rene, ensartede kulturer til det 
~lrnindeligste og naturligste mål. 
~ Efter ,denne fastlægning ,af de rene bevoksninger soII,l 

princip, kan vi ove;gå til ;Qet egentlige træartsvalg og dets 
forudsætninger. 
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Vi bruger masser af træ - over 12.000 kubikmeter om året, 
og det er udelukkende dansk træ, vi køber og forarbejder. 
Det er en tradition, som kan føres tilbage til 188R, og den vil 
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parti træ - uanset beliggenheden. -- Det sigel' sig selv, at vi 
betaler den gældende dagspris. 
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Træartsvalget og dets forudsætninger. 
Træartsvalgets afgørende betydning for distriktets frem

tidige økonomi er forud berørt, og forstmanden skal nu -
trods al usikkerhed m.h.t. fremtiden - træffe sit valg. Hvad 
bør da være forstmandens ledetråd, og hvilke forsikringer 
kan han søge at tegne overfor den lange og ukendte fremtid? 

J eg vil her pege på tre vigtige faktorer, som bør være i høj 
grad medbestemmende, og som alle tre nogenlunde kan 
overses: 

1) Har træarten og racen gennem lange tider vist sig sund 
og stabil her. 

2) Er veddet i teknisk henseende værdifuldt. 
3) Kan vi forvente gennem vor dyrkning og bestandspleje 

af træarten at frembringe en virkelig kvalitetsvare. 
Kan disse 3 spørgsmål besvares positivt, har forstmanden 

så fast grund under fødderne, som det er muligt at få. 
Hvis man på Bregentved vil holde sig til de træarter, der 

dækker de ovennævnte 3 krav, vil det imidlertid vise sig, at 
udvalget faktisk er indskrænket til de 2 hovedtræarter bøg 
og eg, samt i stærkt begrænset udstrækning nogle arter fra 
gruppen »andet løvtræ« . Ingen af de gennem snart 200 år 
her i landet anvendte nåletræer kan tilnærmelsesvis opfylde 
de foran formulerede krav. 

Men selvom man således må erkende bøg og eg som de 
sikre, som grundlaget for Bregentveds skovbrug, så kræver 
forholdene - økonomiske, forsynings- og beskæftigelses
mæssige, hugstfølgehensyn, aldersklasseforhold , arbejdsfor
deling og den i sig selv uoverskuelige fremtid, at man må 
have flere strenge at spille på, og der står da ingen andre ud
veje åbne end også at bruge de for lokaliteten bedst egnede 
fremmede træarter , og det bliver da - trods alt - væsentligst 
nåletræerne, vel vidende at vi derved slår af på visse krav, 
slipper den faste grund, og vover os ud i eksperimenternes 
mere spændende og usikre verden. Dette er selvsagt særlig 
farligt på Bregentved, som hverken i klimatisk- eller jord
bundshenseende er noget velegnet nåletræsdistrikt, hvilket 

2 * 
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ikke mindst de sidste 60 års erfaringer stærkt har under
streget. Knapt et eneste af de forskellige indførte og gennem 
længere tid anvendte eller afprøvede nåletræer kan siges at 
nå en tilfredsstillende udvikling her. Men det må erkendes, 
at vi langt fra har fuld klarhed over problemerne endnu, 
og der knytter sig - i alle fald hos mig - nogen forventning 
til Douglasii, Thuja plicata og Abies grandis, medens andre, 
f. eks. rødgran, lærk, visse ædelgranarter, Tsuga m .fl. indtil 
videre må anvendes med forbehold. 

Men når det drejer sig om træalier med kort omdrift f. 
eks . 30- 60 år, er forholdene selv sagt nogenlunde over
skuelige, og bl.a. vil allerede eksisterende store og kostbare 
industrianlæg til udnyttelse af råmaterialet fra sådanne be
voksninger i sig selv virke som en garanti for afsætning og 
priser i en årrække fremover. 

Efter således at have berørt visse mere almindelige syns
punkter angående træartsvalget på Bregentved, vil det være 
rimeligt at se lidt på de biologiske forhold, herunder klima, 
terræn- og jordbundsforhold, inden vi går over til de enkelte 
træarters anvendelighed. 

Klima: 
Hvad klimaet angår, kan det ingenlunde kaldes særlig 

gunstigt for vore almindelige skovtræer. Det midtsjællandske 
klima må efter danske forhold kaldes let kontinentalt med 
køligt og sent forår, sommeren ret varm og efteråret køligt. 
N edbøren ligger omkring 600 mm p.a. I de 4 egentlige 
vækstmåneder april- juli ligger nedbøren gennemsnitlig på 
c. 186 mm. 

Den sene forårsfrost og tidlige efterårsfrost er de klimatiske 
faktorer, der rammer Bregentved hårdest. Navnlig forårs
frosten er en ren svøbe og kræver ofte omfattende mod
foranstaltninger. Medens landets milde kystegne - omkring 
Smålandshavet, Langeland, Sydfyn og de sønderjyske kyst
egne - knapt kender forårsfrost på bøg, har Midtsjælland 
ofte forårsfrost til medio juni, undertiden endnu senere. Den 
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første efterårsfrost falder gennemsnitlig omkring 20. okto
ber, medens f.eks. Fyns milde egne først får frost c. 15. 
november. Antallet af frostfrie dage ligger på Bregentved 
omkring 170, medens landets mildeste egne har over 1 
måned længere vækstperiode. Antallet af frostfrie dage ligger 
omtrent således: Skagen ca. 220, Fyn c. 200, Bregentved 
c. 170. Disse tal taler deres tydelige sprog og influerer i høj 
grad på trævæksten. 

Vi skal under de enkelte træarter se nærmere på disse 
klimatiske forholds indflydelse . 

. Terrænforholdene : 
Vil man mere præcist beskrive terrænet, må det blive 

omtrent således: 
Omkring Bregentved Slot ligger et smukt og ret kuperet 

terræn med bakker, søer og enge. Højden når stedvis 65 m. 
Langs distriktets vest- og nordgrænse ligger højderne ofte 
omkring 45 m, nemlig ved det nordøstre hjørne af Sofiendals 
Hestehave, Torp Skov, Kværede Vænger, Boholte, nord
kanten af Grevindeskov og Ulstruplund. Herfra falder ter
rænet jævnt og langsomt mod øst ned over jernbanelinien 
og hovedvej 2 ud til Vester Indelukke, hvor vi når ned til 
17 m o.h. Herfra stiger terrænet igen svagt mod øst til 
Boelskov, Stubbekrogen og Slågård skov, der ligger på 21 -
23 m. 

Bortset fra hævningen omkring selve Bregentved over 
vest- og nordgrænse n til Ulstruplund ligger alle de øvrige 
skovarealer kun med højder i nærheden af 20 m o.h. Da 
afstanden til kysten gennemsnitlig er omkring 20 km, bliver 
den størst mulige direkte faldhøjde 1: 1000, i praksis natur
ligvis betydeligt mindre. Det er indlysende, at afvandings
mulighederne under sådanne forhold er særdeles vanskelige. 
Enhver selv ubetydelig lavning i den i forvejen så lave skov 
vil derfor være stærkt vandlidende, og selv på de øvrige 
arealer vil det højtstående grundvand skabe fladgrundethed 
med ringe rodrum for trævegetationen. 
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Under disse forhold er det dobbelt nødvendigt, at enhver 
afgrøftning sker med den største omhu, d .v .s. efter nøje 
udført nivellement og ad den kortest mulige vej ud til 
hovedafløbene, og det vil sikkert vise sig fordelagtigt i nogen 
grad at overgå til lukkede rørledninger, der med det ringe 
fald vil vise sig mere effektive end åbne grøfter, der kun 
vanskeligt lader sig holde i den tilstand, som er nødvendig 
for effektiv funktion. 

Jordbunden 
er ikke meget varieret, når den ret store udstrækning i 
øst-vest (c. 30 km) tages i betragtning. 

Den for Bregentved typiske skovgrund er det flade mo
ræneler, i struktur vekslende fra sandblandet ler til stift, 
undertiden rneget stift ler med højtstående grundvand. Det 
er indlysende, at en sådan jord med sit ringe porevolumen 
og meget fine jordpartikler har meget dårlig vand- og luft
cirkulation, og lerlagets porer er ofte vandfyldt næsten til 
overfladen. Jorden virker i disse skove derfor kold, våd 
og sej, vanskelig gennemtrængelig og med meget ringe muld 
og overgrund. Det er ingenlunde kun det flade terræn 
mellem Store heddinge - Karise - Høsten - Thureby, der 
er præget af dette stive ler. Også højere partier lidt læ ngere 
mod vest udgøres undertiden af meget stive lerbakker, så
ledes f.eks. skovene Kværede Vænger og Torpskov, hvilket 
formodentlig er grunden til, at disse højere partier har fået 
lov at ligge som skov. Om disse jorders egnethed skal vi 
senere se under de enkelte træarter. 

Visse begrænsede lokaliteter af skovdistriktet dækkes dog 
af højere og mildere jord. Det gælder navnlig partierne 
omkring Bregentved Slot og distriktets nordre grænseskove 
fra Ulstruplund over Sonnerup Byskov, hjørnet af Grevinde
skov til Thureby Hestehave. Jorden er her mere bekvem 
med dybere og mere skør overgrund under muldlaget. 
Også den østligste del af distriktet har en mere bekvem jord. 
Thi omend terrænet her også er lavt og fladt, er leret skørere 
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og stærkt kalkholdigt, hvorfor der også som oftest findes 
god muld og i det hele gode vækstbetingelser for vore løv
træer. 

Grus findes så at sige ikke på distriktet, og meget få steder 
er jorden sandet, enten på mindre bakkekuller, eller hvor 
der er hævet gI. søbund etc. Derimod er undergrundens 
moræneler naturligvis mere eller mindre sandblandet, lige
som der hyppigt er tynde sandlag eller sandårer i leret. Rød
flammede jerntveilteårer gennemtrænger også ofte det øvre 
lerlag, der er ret kalkholdigt, navnlig i de østlige og sydøst
lige skove. Egentlige tørvedannelser er meget lidt udbredt. 

Muldlaget er overalt tyndt - ofte meget tyndt, tit gennem
vævet med rødder og med ringe omsætning. Den egentlige 
overgrund er som regel af ringe dybde, 15-30 cm og ofte 
stærkt rodfyldt. Egentlig mor findes sjældent, men derimod 
ofte forblæst og muldblottet bund, ligesom der overalt ved 
rande, åbne kulturflader, stormfaldsarealer 0 .1. indfinder 
sig en svær og yderst skadelig græsvækst, bestående væsent
ligst af hundegræs, mosebunke og fløjelsgræs. Den samme 
ondartede græsvegetation kommer også på mange lysstillede 
eller blot stærkt udhuggede arealer, idet der er stor tilbøjelig
hed til forsumpning. 

Lerahl findes talrige steder, men kun sjældent af virkelig 
hård og ondartet karakter. Den fysiske tilstand i muldlag 
og overgrund må ofte karakteriseres som temmelig uheldige, 
hvilket hænger sammen med de mange og vindudsatte små 
skove, de ofte mangelfulde læhegn, en for stor anvendelse af 
bøg og først og sidst det høje grundvand og de vanskelige 
afvandingsforhold. En del af disse vanskeligheder er dog 
arvesynder, der går 70- 100 år tilbage, og ser man på billedet 
under eet, må det erkendes, at jordbundstilstanden i det 
hele og store er i fremgang og sikkert i løbet af de kommende 
30 år vil nå en tilfredsstillende tilstand. Vejen må være en 
mere lukket skov med bedre læforhold, bedre hugstfølge, 
omhyggeligere træartsvalg med længere omdrift og bedre af
vanding, ligesom de åbne engarealer bør indskrænkes . På 
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. debetsiden kommer så de ret betydelige granarealer med de 
store periodiske stormfald, der med et slag skaber store 
ulemper og farer i den iøvrigt vel opbyggede skov. 

Efter denne omtale af forholdene på Bregentved kan vi 
overgå til at se på de enkelte træarter, deres krav til jordbund 
og klima og deres muligheder på de givne lokaliteter. 

Bøgen: Hovedtræarten idag er bøg, (c. 42 % af det be
voksede areal) og således vil det sikkert vedblive at være 
en rum tid fremover. Uden at komme nærmere ind på 
bøgens historiske udvikling fra dens indvandring og til 
vore dage, vil jeg kun fastslå, at bøgen som dominant i 
Bregentveds skove har fulgt en noget bølget linie, hvilket 
ganske naturligt hænger sammen med skov driftens formål 
og de ændrede sociale og teknisk-økonomiske forhold. 

Skovdriftens formål, eller snarere formålet med opret
holdelsen af skovene, var foruden det herligheds- og jagt
betonede, i flere århundreder væsentligst at skaffe foderplads 
for bøndernes boskab - heste, kreaturer, geder og svin. 
Oldenfaldet og græsningen var det vigtigste, og den type 
bøgeskov, man derfor lagde hovedvægten på og anså for 
mest værdifuld, var en skov med store, bredkronede træer 
og åbne græspletter etc. Brænde og gærdselshugst blev taget 
i ungskov og krat og fra de helt eller delvis nedstyrtede 
kæmper. Det daglige brændsels- og gavntræforbrug dæk
kedes let på denne måde, suppleret med det nødvendige 
skovtyvmoi . Man må forestille sig skovene og skovhavernes 
umådelige udstrækning, de tyndt befolkede områder og de 
ofte uklare ejerforhold. Foryngelsesmuligheder gav denne 
skovbehandling ikke meget af, hvorfor skovene langsomt 
men sikkert gik deres undergang i møde. 

Så kom reformernes tid og fredskovsforordningen af 1805 
med forbud mod græsning og mange andre nyttige foranstalt
ninger, alt dikteret af frygten for, at skovene skulle gå til 
grunde, og man tog fat på en genopbygning, for bøgeskovens 
vedkommende mest med det formål for øje at skaffe dæk-
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ning for det stadig stigende brændselsforbrug. Brænde var 
bøgeskovens hovedproduktion i de næste 100 år, og kvanti
teten har været langt vigtigere end kvaliteten. Men fra om
kring 1880 har forholdene langsomt skiftet karakter. Det 
tiltagende forbrug af udenlandsk brændsel og den jævnt 
voksende træindustri ændrede bøgeskovsdriftens målsæt
ning, og løsenet er nu bleven kvalitet før kvantitet eller helst 
begge dele. 

Disse forskydninger i formålet må nødvendigvis også præge 
vort træartsvalg på den måde, at vi idag kun skal dyrke bøg 
på de arealer, hvor kvalitet kan opnås, og ikke på arealer, 
hvor bøgen vel kan gro og måske give et hæderligt kvantita
tivt udbytte, men hvor produktionen væsentligt bliver brænde 
og de ringeste gavntræeffekter. Og efterhånden som omkost
ningsniveauet på alle områder stiger, vil prisspændet mellem 
de gode og dårlige kvaliteter blive større og større, og kun 
det bedste kan give det netto-overskud, som skal bære 
skovbrugets stadigt øgede omkostninger. 

Denne udvikling med hensyn til kvalitetskrav viser klart 
hen til en begrænsning af de hidtil dyrkede bøgearealer, af 
hvilke mange må siges at være mindre egnede eller ligefrem 
uegnede, når jordbundsforholdene gøres til genstand for en 
mere kritisk vurdering. Bøgebevoksninger, der står på ueg
nede lokaliteter, findes både i den gamle og midaldrende 
skov, men desværre også undertiden i den yngre skov, hvor 
der er ofret kostbare og intensive kulturer og siden yderst 
omhyggelig udhugning og bestandspleje, uden at resultatet 
er bleven tilfredsstillende, fordi de biologiske forudsætninger 
ikke har været tilstede. Som eksempel på sådanne skønne 
spildte kræfter kan bl.a. nævnes følgende afdelinger: I 4, 
IV 8, VI 1, 8, 9, XI 17, III 13, XIII 4, 5, XVI 5, 24, XVII 11, 
XX 10, XXIII 35. Går man disse afdelinger efter, viser det 
sig, at de alle er lavet til bøg i årene 1915-18. Dette dækker 
over en vis historisk kendsgerning, som ikke er uden lokal 
forstlig interesse, idet der efterhånden var opstået en vis 
tvivl og reaktion mod HAUCHS tilsyneladende noget over-
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drevne egebegejstring. Så kom HAucH's afgang 1.-11. 1915 
og forstinspektør STORM'S embedstid (1915-18) og krigens 
voldsomme efterspørgsel efter brænde. Disse sammenspil
lende omstændigheder har sikkert bevirket, at bøgen blev 
anvendt på en del af de store krigshugstarealer, hvor HAucH 
snarere ville have lavet eg. 

Ser man på disse afdelinger idag, må man erkende, at 
de biologiske forudsætninger for at frembringe en god bøge
skov ikke er til stede og at det ikke er nok at lave en god 
bøgekultur! Tvært imod vil disse afdelinger i 100 år stå 
som et tydeligt fingerpeg om, at selv det omhyggeligste 
arbejde fra forstmandens side ikke kan voldføre naturen. 
Forstmanden skal »følge og understøtte naturen i dens virk
ning« (CHR. DITL. FR . REVENTLOW). 

Hvilke krav stiller da bøgen? Bøgen kræver en muldet, 
skør og bekvem overgrund af god dybde, så rødderne kan 
få et passende ernæringsrum. Og da den stabile grundvand
stand (H. HOLSTENER-JØRGENSEN: D. Skf. Tds. 1959 s. 517) 
i vintertiden ligger 40- 50 cm nede, og bøgen efter Holstener
Jørgensens undersøgelser på Bregentved kun synes at sænke 
vandstanden i vækstperioden til c. 145 cm, er det kun et 
ringe rodrum, Bregentveds grundvandspåvirkede moræne
flader yder bøgen, som derfor danner en udpræget skiverod 
med et umådeligt rodfilter i overgrunden. Og da den del, 
der er over jorden, svarer til det, der er under jorden, bliver 
resultatet, at på den våde, fladgrundede bund får vi en 
bøgeskov med ringe højde og mere eller mindre åbne og 
opløste kroner. (Haslev Orned, midtpartiet i Grevindeskov, 
Ganneskov m.fl.). HAucH udtrykte sit syn på bøgeskoven 
på disse jorde således: Bøgen stiller sig på egenartet vis lys 
og stammefattig! Dette er rigtigt. At denne lave, bredkronede 
og stammefattige skov ikke svarer til fremtidens kvalitets
kraver indlysende. Det er altså ikke nok, at jorden er 
næringsrig. Den skal også være muldet, dybtgrundet, po
røs og i omsætning, for at bøgen kan nå en tilfredsstillende 
udvikling. Muldfattig bund, lav og dårlig omsat overgrund, 
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højt grundvand og mere eller mindre stivt lerunderlag er 
ikke noget for bøgen, og det er netop den jordtilstand, VI 

har over store dele af Bregentved. 
Hvad selve kulturerne angår, må man være klar over, at 

starten i aller højeste grad afhænger af muldtilstanden. Ingen 
andre af vore træarter er så følsom og så fordringsfuld på 
dette område. Har man en dybtmuldet og bekvem overgrund 
uden ondartede græsser og kan holde arealet fri for forårs
frost, kan bøgen starte med meget stor kraft og fart, lange, 
tykke skud og store, glatte mørkegrønne blade selv på let og 
ret varierende jordbund. En ganske tilsvarende jordbonitet 
men med dårlig fysisk tilstand i overgrunden (muldblottet, 
forblæst, tæt rodfilt, frost etc.) kan volde vældige bryderier 
og store omkostninger, hvorfor bøge kulturernes gennemsnits
pris i statistiken også figurerer med kæmpeudgifter, ja, ud
gifter så store, at man næsten tvinges til at stikke hovedet 
i busken eller »tale om noget andet«. Omhyggelig og grun
dig jordbearbejdning, eventuelt forkultur af el, og rimelig 
renholdelse etc. er på de fleste steder en nødvendighed, og 
det billigste i længden. Den hurtige, energiske start, som 
snarest bringer kulturen frem over græs, frost, mus, vildtbid 
og hegn rummer store økonomiske fordele, samtidigt med 
at det skaber de smukkeste former og de tidligste penge. 
Dette er kendes ofte først, når forstmanden eller rettere 
ejeren har betalt dyre lærepenge i form af rensninger, efter
bedringer, musebekæmpelse, hegn m.m. for så efter en del 
år at ende med en halv- eller heldårlig bevoksning. Af det 
ovenfor fremførte vil man forstå, at den gamle slet formede 
bøgeskov er for ringe som modertræer, og de lave kolde 
moræneflader uegnede til selvforyngelse. 

Ser vi på Bregentveds foran nævnte jordbunds- og terræ n
forhold, vil det være indlysende, at vi må reservere de 
relativt høje jorde med muld og god eller nogenlunde god 
overgrundsdybde for bøg, idet vi anser det for rimeligt, at 
opretholde bøgen som hovedtræart i den udstrækning, som 
de biologiske forhold tillader - men kun der. Der vil imid-
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lertid gå en rum tid, måske f.eks. c. 60 år, før en sådan 
omstilling og arealmæssig fordeling vil være tilendebragt. 
Og indtil da vil bøgen stadig være den dominerende træart, 
omend i stadig aftagende grad. 

Skulle jeg i dag opstille en prognose for træartsfordelingen 
i år 2020, ville jeg vente mig omtrent følgende: Bøg 1100 ha, 
eg 1100 ha, ask 125 ha, a. løvtræ 125 ha, nåletræ 250 ha, 
idet j eg regner med, at en del dårlig bøg overgår til eg, og 
en del nåletræ til bøg. Om nåletræsarealet er det givetvis 
meget vanskeligt at spå . 

Om det fremtidig vil vise sig at have været en forsvarlig 
investering at ofre de virkelig uhyggelig store beløb på bøge
kultur idag, er jeg ikke i stand til at opstille et forsvar for. 
Jeg ønsker kun at fastslå, at vil man lave bøgekultur på 
Bregentved, er den intensive, tætte og beskyttede kultur den 
billigste og mest rationelle. 

At Bregentved med de givne jordbunds-, terræn- og vand
forhold alle dage vil være et dyrt distrikt at lave kulturer på. 
nævner jeg kun til konstatering. 

Egen: Som det fremgår af foranstående beskrivelse af 
jordbundsforholdene, udgør den lerede og kolde moræne
flade med højt grundvand en meget væsentlig del af skov
arealet, og her er egen (Q. rob ur) den rette. Ingen andre af 
vore skovtræer er i stand til at udnytte denne bund med 
tilsvarende resultater, og alt - både tidligere erfaringer og 
iagttagelser af i dag - tegner et sikkert billede af en særdeles 
sund og smuk egeskov, og da egeveddet i teknisk henseende 
er det værdifuldeste træprodukt, de danske skove frembrin
ger, bør man roligt gå ind for egen som Bregentveds frem
tidstræ . Til støtte for denne prognose har vi de store og 
værdifulde undersøgelser og kalkulationer af LØVENGREEN 

og HERMANSEN'~) over henholdsvis produktion og økonomi 
af Bregentveds egeskove samt vore første 70 års erfaringer. 
At egen tillige er både billigere og sikrere at kultivere end 

*) D. Skr. Tds. 1951 (161-202) & 1956 (507-561). 
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bøg, stiller den naturligvis i et endnu gunstigere lys, samtidig 
med dens fremragende jordforbedrende egenskaber og store 
stormfasthed. 

At egens tørstofproduktion er lille, som hos alle løvtræerne, 
er en kendsgerning. Og tørstofproduktionen kan muligvis i 
fremtiden blive en hovedfaktor i skovdriften på grund af 
eventuelle udvidede eller helt nye anvendelser indenfor 
træindustrien og den kemiske industri. Men anvendelsen af 
en del råtræ til bygningssnedkeri, møbelindustri, skibsbyg
ning m. m. vil vel blive ved at bestå en rum tid, og der 
vil egen antagelig ligge i spidsen som råvare blandt vore 
hjemlige træsorter. Og at rent og retvokset træ under alle 
forhold vil være mere søgt end knastet og kroget, tør man 
vel gå ud fra. 

Om egens krav til jordbunden kan siges, at de er yderst 
elastiske. Egen kan gro på næsten al Danmarks jord, fra 
det fede ler til det magre sand, på bakker og flader, i storm 
og stille. Kun mager tørv lider den ikke. Selvfølgelig når den 
en kraftigere og hurtigere udvikling på den næringsrige 
jord, og hvad der gør den særlig egnet til anvendelse på 
Bregentved, er dens forhold til grundvandet, dens muld
dannede egenskaber og dens store tålsomhed overfor muld
lagets og overgrundens mangler. 

Egen tåler højtstående grundvand i en ganske anden grad 
end bøg. Man kan vist regne med, at grundvandsdybden på 
størstedelen af den her forekommende moræneflade i vin
terhalvåret ligger på omkring 40-50 cm, ofte endnu højere, 
for i august, september, oktober at dale ned til laveste leje, 
hvor den alt efter vegetation og nedbør i ældre egeskov når 
ned til mellem 150- 300 cm, undertiden endnu lavere. (H. 
HOLSTENER-JØRGENSEN, F.F. 1959 a). Da egens rødder i 
alm. søger ned til 200- 300 cm, er det klart, at mange rødder, 
navnlig i vækstperiodens begyndelse, er nede i grundvandet. 
Denne evne til at trives i og udnytte grundvandet direkte, 
muliggør formentlig en jævn, af de enkelte års nedbør mere 
uafhængig produktion, og giver egen en vis stabilitet i ud-
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viklingen og måske en jævnere årringsgang under forud
sætning af en jævn kroneudvikling. 

Hvad klimaet angår, da er egen som nævnt ikke meget 
afhængig af den jævnt fordelte nedbør, og tåler f.eks. den 
ret almindelige tørke i forsommeren langt bedre end bøg 
m.fl . Vigtigere for eg er sol og sommervarme, som den sætter 
stor pris på. Forårsfrosten kan svide egekulturerne slemt på 
de lave og kolde flader, men da egens udspring falder c. 14 
dage senere end bøgens, er den dog mindre udsat. En god 
side ved egen er også, at den efter en eventuel beskadigelse 
ved forårsfrost, vildtbid e.l. regenererer langt kraftigere og 
smukkere end bøgen. Som helhed kan det fastslås, at for
årsfrosten på Bregentved ikke har den katastrofale virkning 
på eg, som den kan have på bøg. Derimod kniber det mere 
med efterårsmodningen i kølige og våde somre, og tidligt ind
trædende kulde i oktober. Særlig ege af sydlig proveniens (hol
lændere) har ofte vanskeligt ved at afslutte væksten, og man 
kan da se mængder af tørre og dræbte langskud både i kultu
rer og i kronerne på yngre egebevoksninger. Selvfølgelig går 
det mest ud over St. Hansskuddene, og da Myxosporium lan
ceola ofte angriber de dårligt forveddede skud, kan billedet i 
løbet af vinteren komme til at se ret trist ud, varierende 
stærkt efter årene, og åbenbart også i høj grad efter de enkelte 
træindividers disposition. Ved at f j erne disse overfølsomme 
træer i udhugningerne, vil man efterhånden komme over 
denne kalamitet. - Tager vi agern, som sket er, fra endnu 
sydligere områder, Frankrig, Ungarn m.fl. steder, vil egens 
følsomhed og udprægede klimaracer gøre sig stærkt gæl
dende, og egekulturen og den unge skov vil overhovedet 
ikke kunne overvinde vanskelighederne, men kun vokse 
frem til purret og forpjusket udseende krat eller slet for
mede, lave bestande uden værdi. At meldug også hindrer 
skudmodningen, er en kendt sag. Visselig kan meldug
angreb være ondartede, navnlig på hollænderne, men dels 
er det væsentligst sommerskuddene, der angribes i kulturer 
og ganske unge bevoksninger, og dels kan man bekæmpe 
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den ret effektivt med pudring, hvis man blot kommer til
strækkelig tidligt, endnu før angreb viser det hvide meldug, 
d.v.s. allerede når de første runde angrebspletter viser sig 
på bladene. Af hensyn til kulturens hurtige højdevækst i de 
første år, er det af stor betydning, at bekæmpe melduggen 
på sommerskuddene, der yder det største bidrag. 

Som jordbundsforbedrende faktor er egen rent ud ube
talelig. Bregentvedskovenes kolde og våde moræneflader 
har, som foran nævnt, i høj grad brug for en sådan muld
danner. Egen vil med sine dybtgående rødder ligefrem 
bidrage til at sænke overgrundshorisonten, samtidig med at 
den rige muldflora og undervækst øger affaldslaget. Den 
store tilførsel af let omsættelige organiske stoffer skaber liv 
og formuldning og giver hele overgrunden et mere levende, 
skørt og humøst præg, hvad der er af største betydning på 
disse muldsvage jorder. 

Egens rodsystem begynder som bekendt med en udpræget 
pælerod, men overgår på disse jorder successivt til en 
hjerterodstype, bestående foruden af den mere eller mindre 
videreførte pælerod af en mængde svære, skråt nedgående 
rødder, der udgår direkte fra træets base. Desuden fore
findes naturligvis et vidt forgrenet finere rodsystem med 
masser af sugerødder og en del horisontalt udløbende lange, 
overfladiske rødder. Dette kraftige rodsystem, som forankrer 
sig ned i den svære undergrund indtil 2,0- 3,0 m dybde, 
giver egen en vældig stabilitet, som hevirker, at egen er en 
meget sikker og værdifuld faktor til opbygning . af en lun og 
lukket skov, hvad der er af den største betydning for helhe
den og for skabelsen af det rette skov klima, noget der er 
af særlig betydning, når distriktet som her har en mængde 
isolerede og vindudsatte små skove. 

Hvad kulturarbejdet angår, lettes dette meget ved, at 
egen i modsætning til bøgen ikke nævneværdigt påvirkes 
af muldlagets eller overgrundens større eller mindre dybde 
eller tilstand. Egen søger med sin pælerod, der allerede det 
første år når 20- 30 cm ned, hm1igt kontakt med den 

3 
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næringsrig e og fugtige undergrund, og udfolder siden en 
næsten forbløffende sejlivethed både overfor tørkeperioder, 
vildtbid og frost, ja, selv svær græsvækst vil egen efterhånden 
trænge igennem og lidt efter lidt overvokse. Selvfølgelig 
spildes herved nogle år i starten, og kulturen får ikke den 
hurtige og smukke fremvækst, der ofte på 7- 8 år gør den 
mandshøj, men jeg nævner det som bevis på, hvor sejlivet 
og modstandsdygtig egen er selv i sin ungdom, og hvor 
relativt sikker og billig den er at arbejde med, og selv en 
sådan besværlig start sætter ikke blivende spor på bevoks
ningen i modsætning til, hvad der finder sted hos bøg. 

Med hensyn til areal fordeling og træartsvalg på Bregent
ved, da henviser alt det ovenfor fremførte ganske naturligt 
egen til de lave moræneflader, som findes i så stor udstræk
ning. Og i sin fantasi (en forstmand skal have fantasi) 
kan man danne sig et yderst interessant og tiltalende 
skovbillede, hvor næsten hele Haslev Orned, hele midter
partiet af Grevindeskov, størstedelen af Ganneskov og Boel
skov dækkes af store, sammenhængende egeskove, repræ
senterende alle aldre fra 1 til 120 år og i den frodigste vækst. 
Et i danske skove af i dag ukendt skovbillede, der vil 
fremtræde med en magtfylde, lunhed og skønhed, som man 
må føle lykke og taknemlighed over at havde været med til 
at skabe. Forudsætningen er dog naturligvis, at det nu gen
nem 70 år udførte arbejde for denne opbygning fortsættes 
gennem de næste 60 år med c. 9 ha nyanlæg om året, hvor
ved man i år 2020 vil stå med en næsten jævn aldersfordeling 
i en egedriftsklasse på c. 1100 ha, noget i sig selv enestående 
i den forstlige verden, et monument, der har krævet 120 år 
til sin opbygning. 

Foruden de ovennævnte større sammenhængende arealer 
vil en del af småskovene formentlig helt eller delvis overgå 
til eg. En særstilling indtager Torpskov og Kværede Vænger, 
der er højtliggende, men alligevel i fuld udstrækning burde 
overgå til eg, da jorden udgøres af så tæt og stift ler, at 
kun eg og avnbøg kan nå en tilfredsstillende udvikling her. 
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Af egearterne er Q. robur den, der bør anvendes, og med 
hensyn til racer bør man være varsom i valget. Egen med 
sine meget følsomme klimaracer tåler ikke store afstandsflyt
ninger, og ud over danske provenienser bør kun agern fra 
Skandinavien, Nordvesttyskland og Holland komme i be
tragtning. Og selv hollandske agern bør anvendes med 
varsomhed og ikke bruges på frost- og vindudsatte steder, 
hvor skudmodningen forringes betydeligt i de yngre år. 

Ask: Efter at bøg og eg har overtaget deres pladser 
Bregentveds skove, er det kun beskedne arealer, der er til 
disposition for de øvrige træarter. Men hvad asken angår, da 
er dens krav også så specifike, at virkelig egnede arealer og 
voksesteder heller ikke forefindes i større udstrækning. 

Asken er vort mest udprægede lystræ, men i starten er 
den faktisk overraskende skyggetålende. Dette i forbindelse 
med den hyppige og rige fruktificering og det lette, vingede 
frø bevirker, at der ofte fremkommer meget rig opvækst af 
ask f.eks. under midaldrende og ældre bøgeskov, selv på 
en jord, der er ret tør og forblæst. Dette naturens lune må 
dog ikke forlede os til at tro, at denne opvækst er et fingerpeg 
om, at asken vil kunne trives her. Asken kræver en muldet 
og skør overgrund med et næringsrigt, kalkholdigt underlag. 
Den kræver også foruden kalken ret rigeligt med fosforsyre 
og kali og en rig nitrifikation. Hvad vandforholdene angår, 
da skal bunden være frisk, men uden stagnerende vand. De 
svage hældninger på overgangen fra hårdbund til vådere 
lavninger passer den godt, hvorimod midten af lavningerne 
ofte er for våde og vandet for stillestående, hvis der ikke 
kan etableres en effektiv afgrøftning. Der må være vand
træk og dermed ilttilførsel. God, men frisk bøgebund med 
rigelig nitrifikation karakteriseres som regel af en frodig 
urtcvegetation af nælder, bingelurt, skovgaltetand 0.1., og 
her trives asken ypperligt. Stift ler og sur mose passer den 
absolut ikke. 

Asken sætter ligesom egen pris på solrige, varme somre . 

• ij 
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Men den er som ung ømtålelig overfor Bregentveds hyppige 
forårsfrost, der ofte fuldstændig afsvider de unge blade og 
skud. Visselig regenererer asken godt, men da frosten særlig 
går ud over topskuddet, der ud vikler sig først, afstedkommer 
frosten altid en rig og meget uheldig tvegedannelse på de 
unge aske med deres modsat stillede sideknopper. En 
bortklipning af den ene tvegegren bliver da ofte nødven
dig og må i tilfælde af flere frostår gentages, hvilket na
turligvis er en ikke ringe ulempe . Til gengæld retter de 
unge askeplanter sig hurtigt og smukt ud, så sporene efter 
3- 4 år er fuldstændig forsvundne. H vor nitrifikationen er 
særlig kraftig, finder der undertiden en kvælstofoverernæ
ring sted, der giver sig udslag i en for længe fortsat vækst 
om efteråret, så den ufuldstændige skudmodning giver an
ledning til grimme og forringende misdannelser i de unge år 
på bund, som man netop venter sig særlig meget af. Her 
spiller proveniensen nok også en rolle, og vi mener at have 
iagitaget denne dårlige skudmodning i højere grad på syd
lige provenienser end på f.eks. svenske provenienser. 

Asken er ofte kaldt »de små arealers træart«. Og det er 
rigtigt, at man ofte ser særlig smukke aske i småholme i 
bøge-, ege- og granskoven. Men på den anden side er der 
ikke tvivl om, at asken også kan trives og udvikle sig smukt 
i større, sammenhængende bevoksninger, hvis blot jorden 
passer den, men da er en frodig og dækkende undervækst 
absolut nødvendig, så jorden får skygge og rigeligt løvfald 
og dermed holdes i god omsætning. Askens løvfald er ikke 
rigeligt og rodsystemet ret fladt, og asken er ikke selv i stand 
til at beskytte bunden tilstrækkeligt, hvorfor der på større 
askeflader altid indfinder sig en svær og højst ubehagelig 
græsvegetation, hvis der ikke er undervækst. Græsvegeta
tionen udgøres som regel af svære tuegræsser, mosebunke, 
lysesiv m.m., og er der først kommet et sådant græstæppe, 
går frodigheden hurtigt fløjten. 

På Bregentved vil man, hvor der ikke er for meget vildt, 
forholdsvis let kunne få en sådan undervækst til at indfinde 
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sig, og den vil overvejende komme til at bestå af hæg, 
gedeblad, hyld, hassel og tjørn, alle sammen gode muld
dannere. 

Hvad egnede arealer angår, kan nævnes de lidt lavere og 
friske partier på den gode bøgelokalitet, terrænet langs Orne
bækken og Tryggevælde å, en del partier i de kalkrige og 
friske østlige skove, og endelig talrige mindre lavninger i 
de store, lunende egeafdelinger. 

Foruden bøg, eg og ask forefindes naturligvis en hel del 
andre løvtræarter i Bregentveds skove. Men ingen af dem 
spiller arealmæssigt eller økonomisk nogen stor rolle, og 
de sammenfattes derfor i almindelighed under fællesbe
tegnelsen »Andet løvtræ«. Da deres anvendelse imidlertid 
kan være rimelig og interessant på visse smålokaliteter, og 
da mange af dem vil vise sig anvendelige som undervækst i 
egeskoven, bør de have en omend flygtig omtale. For ad
skillige af dem er der anlagt prøveflader på distriktet for at 
komme til klarhed over deres produktion og økonomi, da 
det danske skovbrug hidtil kun har vist dem ret ringe inter
esse, trods det at hver af disse træer har deres berettigelse i 
overensstemmelse med deres særlige krav og egenskaber. 

Ær (Acer pseudoplatanus). »Æren er det fejreste træ udi 
skoven« hedder det, og det må erkendes, at æren kan blive 
et sto11, velformet og meget smukt træ på visse lokaliteter, 
og interessen for den synes også tiltagende. Men blev asken 
nævnt som et træ med ret specielle krav til voksestedet, så 
gælder dette i endnu højere grad om ær, som er ret vanskelig 
at lodde, ja nærmest må karakteriseres som lunefuld. Hvor 
den vil trives, og hvor den ikke vil trives, ser man sikrest 
ved at betragte andre ær på stedet, hvis de findes. Ær har 
det sådan, at enten præsterer den det helt gode, eller også 
er den slet. Mellemting ses sjældent. Vil man forsøge at 
aflure den dens krav og ønsker, må man vist nærmest 
fremhæve følgende: De strøg, hvor æren synes at føle sig 
mest hjemme, er så afgjort de milde kystegne, hvor den ofte 
udvikler sig meget smukt. Men man kan også spredt om-
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kring i landet fmde gode bevoksninger under mere konti
nentalt klima, og på Bregentved findes også lokaliteter, hvor 
ær udvikler sig smukt. Men ær er langt mere følsom end 
bøg, eg og ask. Den forlanger en mild, varm og frisk bund, 
og selvom den godt kan tåle vind, opnår den dog kun den 
virkelig gode vækst i lune, solvarme skovpartier. Kravene til 
jordbunden er vanskelige at fastslå, men skør og næringsrig 
jord, kalkholdig og frisk, midt imellem bøge- og askebund 
og med et underlag af skørler eller sandblandet ler og uden 
for højt grundvand, synes at passe den. Som karakterplanter 
på Bregentved kan nævnes kodriver, bingelurt, nellikerod 
og springbalsamine. Stift og koldt ler, tørv, sand, forblæst 
og muldblottet bund går den ikke på. At plante ær på græs
bunden jord er spildt. Ær er mindre følsom for frost end 
bøg og ask, men den regenererer dårligt, hvorfor vildtbid 
og fældningsskade kan præge de unge planter mange ål' 
frem, ja ofte for stedse. Overskygning tåler den dårligt, og 
under sådanne forhold udvikler den sig til en ranglet, lys
søgende stage med bugtet vækst, uden nævneværdige side
grene og med yderst beskeden diametertilvækst. Dens løv 
omsættes ret hurtigt, og under gode kår danner den pæn 
muld. Den kan stævnes og giver stødskud, ligesom den sår 
sig overordentlig villigt på passende bund, så villigt, at den 
rige opvækst ofte kan blive en betydelig gene. 

De foranstående egenskaber gør, at man på de rette 
lokaliteter kan have megen glæde af at dyrke ær i rene, 
større eller mindre bestande, ligesom den er meget anvendelig 
både som efterbedringstræ i bøgekulturer og som under
vækst under eg. Dog skal man det sidste sted næppe vente 
sig større dimensioner eller økonomisk udbytte, ligesom dens 
evne til at dræbe egens vandris synes varierende efter 
voksestedet, men ofte utilstrækkelig p.g.a. mangel på side
grene hos disse skyggeprægede ær. 

Avnbøg er en træart, som efter min mening fortjener en 
bedre hphandling end den, der hidtil har været dens lod i 
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Danmarks skove. Avnbøgen er en hårdfør træart, der kan 
vokse på meget forskellig jord, både ret tør og ret fugtig. 
Den kræver ikke muldet overgrund, og kan klare selv ret 
kraftig græsvækst. Den lider sjældent af frost og vokser 
hurtigt i ungdommen. Den tåler en del skygge, kan stæ\"ncs, 
og sår sig med sin rige frøbæring villigt på forskellig jord
bund. ?vIen den bides af vildt, og mus synes at have for
kærlighed for avnbøg, og da der ofte er megen græsvækst i 
avnbøgeopvæksten, er musefaren betydelig. Veddet er hårdt 
og værdifuldt, og kan anvendes til gavntræ i små dimen
sioner. 

Avnbøg træffes hyppigt på ret lave, lerholdige jorder, hyOl' 
dens konkurrenceevne synes størst. Hvad der giver den en 
særlig interesse for Bregenved er, at den kan kultiveres 
(plantes) ret let selv på meget stiv og kold lerbund, der 
næsten er blottet for overgrund, og på ret fugtig mark, og at 
græsvækst ikke generer. På Torpskovs og Kværede Vængers 
meget stive ler og på Vester Indelukkes lave og klæge bund 
kan man uden vanskeligheder få avnbøg frem. Også i ud
kantsafdelinger kan den med held anvendes rundt om i små
skovene. 

En særlig anvendelse bør avnbøgen få som underv,æksttræ 
i egebeyoksningerne, hvor mange af de ovennævnte egen
skaber kommer den til gode. Egens beskygning tåler den 
godt, og hvad der er af særlig betydning er, at avnbøgen 
ikke som bøgen vokser op gennem egekronerne og beskygger 
og dræber disse, men tvært imod følsomt og hensynsfuldt 
viger ud i mellemrummene mellem egekronerne, uden at 
dræbe eller ødelægge egens nedre kronegrene. Avnbøgens 
beskygning af egestammerne synes ret effektiv overfor vand
risene, og dens syage højdevækst i de høje aldre passer ind 
i egeskovens tarv og type. Avnbøgens maximale højde kan 
vel sættes til c. 20 m. 

Lind (Tilia parvifolia) er også kun i meget ringe grad 
genstand for danske forstmænds interesse, men da veddet 
er værdifuldt til visse anvendelser (snedkertræ), og da linden 
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er hurtigvoksende og skaber en udmærket muld, er der vel 
grund til at overveje dens anvendelsesmuligheder. 

Linden synes ikke at stille meget specielle krav til jord
bunden, omend man nok ser de smukkeste former på lidt 
frisk bund med skørler. Den tåler stævning godt og giver 
kraftige stubskud. 

Som undervækst under eg tegner den fortr,inligt i de unge 
år, men hvorledes linden senere forholder sig overfor ege
kronerne, har vi næppe videre erfaring om endnu. Men en 
eventuel topstævning vil formentlig kunne klare problemet. 

Ælm er et hurtigtvoksende, mulddannende skyggetræ. 
Men da stammerne ofte er dårligt formede og har indre fejl, 
er gavntræudnyttelsen stærkt svingende. Da ælmenes vækst 
er så voldsom, at dens lange kraftige skud virker anmassende 
og brutalt overfor den øvrige trævækst, er den ikke just en 
behagelig indblanding. Dens modstandsdygtighed overfor 
vinden, både hvad vækst og stormfasthed angår, gør den 
dog meget anvendelig som et udmærket lætræ. 

Rødel er et udpræget lystræ, hurtigvoksende og med god 
oprensning. Dens løver letomsætteligt og muld dannende, og 
veddet finder let afsætning. Dens egentlige områder er de 
dybtmuldede, våde skovmoser med næringsrig, kalkholdig 
bund. Her kan rødelIen opnå smukke former og respektable 
dimensioner. Men også på mange andre lidt fugtige og 
muldede lokaliteter kan rødelIen gro. Den tåler høj vand
stand bedre end noget andet af vore skovtræer, ja selv med 
klart vand omkring tæerne kan den gro. Med den stigende 
afvanding af terrænet indskrænkes rødelIens udbredelse 
naturligvis, men den har til gengæld opnået en betydelig 
anvendelse som skærmtræ og forkultur på grund af sit 
tidlige løvspring og udmærkede mulddannelse, hurtige vækst 
og betydelige hårdhed overfor frost. Da den hurtigt når op i 
afsætningsmulige gavntrædimensioner, kan forkulturerne 
ofte give et ret pænt pengeudbytte. Rødellen bør ikke plantes 
for tæt af sundhedsmæssige grunde. 

Hvidel vokser på næsten al jord, ja selv på mager bund 



TIL ETHVERT FORMÅL 

McCULLOCH betyder 
kvalite t i 
enhver detaille 

MODEL. 
1-40 

McCULLOCH-navnet pil Deres kædesav er Deres 
garanti for fagmæssig kvalitet parret med moderne 
og hensigtsmæssig' udformning. En kædesav, der spa
rer tid. og derved sikrer Dem en støn-e fortjeneste . 

• 12 mdrs. garanti forsikr ing beskytter Dem 
mod uforudsete udgifter ril reparationer. 

• O riginale reservedele fås 
over hele landet. 

• De få r en effektiv McCULLOCH service 
også efter købet. 

• Lad vore forhandlere eJler servicekonsulenter 
demonstrere for Dem uden forbindende. 

DISTRIKTFOR HANDLERE: 
JYLLAND 
Carl F. Petersen, 
Håndværkervej I, 
Tlf. 28855 , Aalborg 
B . Landbo Nielsen, 
Tlf. Sjørrin g 129, 
Sjørring pr.Thisted. 
Søren G. Nielsen, 
Tlf. Terndrup 114v, 
Siem pr. Terndrup . 

A. Due Andersen, 
Editsvej 73 , 
Tlf.60827Brabrand 
l iS Henning Hansen, 
Sønderg.de 23, 
Tlf. 2558 , Vejle. 
Bent Petersen, 
Slotsvej 62, 
Tlf. 21534, Gram. 

FYN 
Carl F. Petersen, 
Vindegade 76, 
Tlf. 124110, 
Odense 

LANGELAND 
Chr. Stengade, 
Tranekær 
Langeland 
Tranekær 48. 

McCULLOCH 
SUPER 1-70 

En dircktdrcven kæd~j V' . der »tr ivcs .. bedst ved 
hl rdt arbejde, Eli kædesav med en fantastisk 
SkJ:.Tcevne konstrueret med henblik p~ den bed
ste balance. den hurti gste start og den letteste 
betjening. Super 1-70, er den rigtige sav til af
kortning, tophugn ing eller afgrening, en sav 
der klarer alt fra den letteste til den vanskeligste 
opgave, helt op til træer på 3m' . .. ,kr, 2300-

McCULLOCH 
MODEL 1-50 

En ny )Ie tvægtssav«, cen af de mest alsidige kæ
desave til det danske skovbrug. En stor moto r
effekt kombineret med den minimale vægt, 
giver den største ydeevne man har kendt inden
for kædesave. I-50 er let at betiene, sætter lave 
stød og klarer træer op til 2m3. 
Prisen er med IS /I sværd . .... . .. kr. 1750-

McCULLOCH 
MODEL. 1-40 

Den direk tdrevne kædes3'/, hvor driftsikkerhed 
og økonom i er det afgørende. Et professionelt 
stykke værktøj ti l skæring og afkortning af 
lægter, til tophugning samt til fældning af træer 
op til 1m3 

Pris med 12" sværd . ........... kr. 1450-

Flere og Bere skovfolk vælger McCULLOCH 
, , den bedste kædesav på det danske marked, 

ENEIMPORTØR 

~~~~~ 
GL KIIIGEVU 65 - KIIIIENHIrVN VALlY 

LOLLAND
FALSTER & MØN 
Arnold Larsen, 
Grænge 
TIC Grænge 126 

BORNHOLM 
Carl F. Petersen, 
v Irepr. L. Sorth 
Arkirkebyvej 114. 
T IC 744 , Rønne 

SJÆLLAND 
Carl F. Petersen, 
GI. Køgevej 65, 
TIC 30II38, 
København, Valby 
Holger Møller. 
TIC Frederiksberg II51 
Frederiksberg pr. Sorø 
Eigil Johansen, 
S pecia l værksted, 
T IC 465, Fakse 



P. KRUSES PLANTESKOLE 
MUNDELSTRUP 

Telefon Tilst 7 

Areal 100 Td. Land 

MUS I SKOVEN? 
Lad ikke musene ødelægge 
skovens unge kulturer, 
men udlæg l tide RATIN, 
der selv i fortynding 
er absolut dræbende overfor 
markmus og rødmus. 

Og så er RATIN 
uskadeligt overfor vildtet 
og skovens nyttige 
fuglebestand. 

Vi kan efter nærmere aftale .. 
levere RATIN tIlberedt 
og pakket færdig til brug.-, 

Skovplanter af alle Arter 

Asger M. Jensens Planteskole 
Ha/mslrup SI . . Tlf. Bellinge 94 -194 

Bedste Indkøbssfed lor 

Planfeskolearfikler 

Stort udvalg i Planter til Skav og Hegn 

Forlang Tilbud! 

Kævler og Snitgavn 
i dansk Løvtræ købes - kontant Afregning 

RYDE SAVViERK 
Tlj. Vejleby '< [ pr. Ryde Station 



kan den gro. Den har mange egenskaber til fælles med 
rødellen, og er som mulddanner om muligt endnu bedre, 
og løvet omsættes meget hurtigt. Den er derfor et fortrinligt 
forkulturtræ, men på muldet og fed bund kan dens stubskud 
dog vokse så voldsomt, at det kan blive en betydelig ulempe. 
HvidelIen er måske lidt mere skyggetålende, og (len er 
særdeles hårdfør overfor frost, græs, surhed m.m. 

På Bregentved vil de to ellearter - foruden til forkultur -
med rimelighed kunne anvendes på småarealer langs (le 
større vandløb, ved søhredder 0.1. 

Birk: De to birke arter, vortebirk og lwidbirk, kan be
handles under et, da de dels bastarderer, så man sjældent 
får rent frø, dels kan anvendes nogenlunde i flæng til det, 
som er den hyppigste anvendelse på Bregentved, nemlig som 
forkuItur. På mere eller mindre sandet bund bør dog ren 
vortebirk søges, medens man på mose- og tønehund bør 
anvende ren hvidbirk, hvis sådant kan skaffes. 

Birken er modstandsdygtig overfor frost, græs og højt 
grundvand, men absolut betydelig ringere mulddanner end 
elleracer, og der indfinder sig ret tidligt græs i den unge 
birkeskov. I den ældre får bunden ofte en tør, græsklædt og 
muldblottet karakter, og øver betydeligt rodtryk. Ved bir
kens anvendelse til forkultur er der et ganske afgrænset tids
interval på et par år, hvor birken har herredømmet over 
græsvæl, sten ; dette tidspunkt bør naturligvis søges anvendt 
til indbringelse af den blivende kultur. Tidspunktet falder 
varierende, men på Bregentved ofte omkring 8-10 år efter 
birkeforkulturens plantning. 

I rene højskovsbestande vil der næppe være grund til at 
anvende birk på Bregentved. Birkens masseproduktion er 
ringe, og den virker ikke jordbundsforbedrende. Men som 
forkultur, efterbedringstræ og ved tilplantning af stærkt 
græsbundne arealer er den god, ligesom birken sammen 
med hvidelog japansk lærk er en udmærket pioner ved 
nyanlæg af skov på indtagne dårlige landbrugsjorder etc. 
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Foruden de ovennævnte løvtræarter er der selvfølgelig 
mange andre, som man lejlighedsvis med fordel eller inter
esse kan anvende på små arealer, eller som undervækst 
under eg, f.eks. fuglekirsebær, røn, kastanie m.fl., og de 
fleste af de mulige arter indgår allerede i de anlagte forsøgs
rækker på Bregentved. 

De forskellige poppelarter finder vi næppe større anven
delse for på Bregentved, og de enkelte racer og deres kryds
ningsprodukter er ikke tilstrækkeligt afprøvet endnu. 

Nåletræer: 
Alle de i Danmarks skove dyrkede nåletræer el' indførte, 

medens alle løvtræerne er hjemmehørende her. (Hvidel?). 
~ åletræerne er til og med så nye, at der endnu står eksempla
rer af de aller først plantede, som minde om deres ophavs
mand, von Langen. Importen er stadig bleven fortsat med 
nye racer og provenienser, og med vekslende held. 

Men trods den heraf følgende mangel på akklimatisering 
og systematisk udvælgning, må man fastslå, at nåletræerne 
allerede nu har tilført vore skove et yderst værdifuldt plus, 
væsentligst i økonomisk henseende. Og selvom disse frem
mede fugle ikke alle har opført sig lige godt, ville vi i dag 
slet ikke kunne tænke os de danske skove uden nåletræer. 

~t[en efter at have fastslået dette, må vi desværre samtidig 
konstatere, at Bregentved absolut ikke el', hvad man kan 
kalde et nåletrædistrikt, og vi el' således afskåret fra i 
større grad at drage fordel af nåletræernes økonomiske 
overlegenhed. Bregentved er vel endog blandt de til nåle
træsdyrkning dårligst egnede danske distrikter. Og ser man 
på forholdene i store træk, forstår man det. Så godt som alt 
vort nåletræ kommer fra egne med helt andet terræn og 
klima. N åletræerne kommer fra mere eller mindre udpræ
gede bjergegne med mere kontinentalt klima, større nedbør, 
mere mineralsk bund og mindre blæst. Bregentveds flad
grundede, lave moræneland, som det el' beskrevet ovenfor, 
viser modsætninger på næsten alle områder. Og vore resul
tater med nåletræ er da også stort set dårlige. 
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Vi vil nedenfor prøve at redegøre tor de mest anvendte 
arter. 

Rødgran: De første rødgraner på Bregentved er plantet 
for ca. 150 år siden, og efter den tid er rødgran (og i mindre 
udstrækning andre nåletræer) bleven anvendt i stigende 
grad. Nåletræsarealet har iflg. planerne i de sidste c. 100 
år ligget omtrent således: 

1863 c. 88 ha, 
1888 c. 112 ha, 
1908 c. 200 ha, 
1923 c. 315 ha, 
1958 c. 637 ha, 

Men med den stadig tiltagende sygelighed hos rødgranen 
og de dermed følgende stormfald, har denne udvikling 
antagelig toppet, og rødgranarealet bør formentlig atter 
bringes jævnt ned. Og hvis man ikke på en eller anden 
måde bliver herre over rodsvampangrebet, bør rødgranen 
vel i større udstrækning erstattes med mere modstandsdyg
tige nåletræer, douglas, Thuja, grandis, lærk, ædelgran etc. 

Hvor stor økonomisk betydning det vil have for Bregent
ved, hvis rødgrandyrkningen (som det blivende bestandstræ 
i afdelingen) mindskes væsentligt, er ikke let at gøre op, 
men afvejes alt for og imod, og vurderes de hiologiske og 
driftsmæssige forstyrrelser efter fortjeneste , er der næppe 
sket større skade ved at opgive den nuværende form for 
rødgrandyrkning i større, rene afdelinger, til fordel for 
løvtræ. (Se Carl. Mar : Møller: Om nåletrækultur i Danmark. 
D. Skf. Tds. 1958, side 144- 145). 

Ser vi nærmere på rødgranens trivsel på Bregentved, 
konstaterer man, at den er let og relativt billig at kultivere, 
og at den starter hurtigt og kraftigt på næsten al slags jord. 
Men når disse lovende unge bevoksninger kommer op i 
20- 30 års alder, begynder elendigheden, udseendet bliver 
ringere og ringere og boniteten stærkt dalende, o.s.v. Hvor 
tidligt tilbagegangen indtræder, varierer noget på de for
skellige lokaliteter, og er faktisk ret svær at forudse. Dog 
synes indtagne agerjorder (sletten i Dyrehaven), fladgrundet 
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våd ler (Haslev Omed m.fl.), meget stiv lerjord (Kværede 
"Vænger) og kalkrig bund (Amøje Hestehave) at være de 
farligste. Her er adskillige bevoksninger allerede gået til 
grunde i 30 års alder. På kuperet terræn med dybere over
grund og skørere, lidt sand- og grusblandet ler klarer rød
granen sig bedre, og enkelte bevoksninger står her i ret god 
sundhedstilstand frem til 40 år. (Teglbrugsbakken i Grevinde
skov, Fårebakken i Th. Hestehave), men det er undtagelser. 
Bregentvedjordenes ofte ret store kalkindhold er også et 
minus for rødgranen. Stor nedbør tiltaler rødgranen, men 
også her står vi mindre godt. Det meget flade rodsystem, 
som rødgranen udvikler på de lave, fladgrundede jorder, 
er også en stor svaghed. Dels står træerne dårlig fast, navnlig 
efter stærke regnskyl, tøbrud etc. og dels giver dette rod
system sikkert anledning til mange rodsprængninger. Tørke
perioder virker også særlig stærkt på disse flade rodkager 
ved den sænkning af grundvandstanden, der finder sted, og 
som skaber udtørring, svækkelse og ofte død for lidt ældre 
graner, der ikke har mange levende rødder under 1 m og 
derfor ikke kan få deres vandforbrug dækket. Også det 
modsatte synes at kunne ske, idet de underste dele af skive
roden formentlig kan kvæles af stagnerende vand, når grund
vandstanden stiger f.eks. ved bevoksningens lys stilling, hvor 
Trametesangrebet også ofte synes at tiltage. Stærke udhug
ninger i ældre gran med påfølgende underplantning med 
bøg har dog i flere tilfælde virket opfriskende og gjort gran
bevoksningerne sundere (Grevindeskov afd. 53, Stubbe
krogen afd. 13 m .fl.). Hvad der er årsag, og bvad der er 
virkning, er imidlertid vanskeligt at udrede. Rodsvampenes 
love og veje synes endnu meget dunkle og uopklarede. Det 
eneste, man med sikkerhed kan sige er, at rodsvampen 
har været i stadig fremmarch i de sidste 50 år, ikke blot i 
takt med den stigende rødgrandyrkning, men også relativt. 
Angrebene begynder tilsyneladende tidligere. 

For tiden tales der meget om den stærke udhugnings 
skadelige virkning på dette område. Hvor meget dette har 
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på sig, kan ikke med sikkerhed siges. At jordbundsforhol
dene har stor betydning, må man dog også regne for temme
lig sikkert. At en svagere hugst efter 30 års alder eller i det 
hele taget en varieret hugst efter alderen kan være nyttig, 
er vel muligt. For den, der har set følgerne af de stærke 
storme i 1894· og 1901, hvor store arealer svagt hugget gran 
var trametesangrebet og faldt, står hele spørgsmålet stadig 
uklart. Og de bekendte »Hastrupforsøg«, som i tide og utide 
fremdrages som bevismateriale, har undertegnede personlig 
besøgt og deltaget i udvisningen af sammen med professor 
OPPERMAN". De er anlagt på hedejord og startgrundlaget 
var mindre godt, og nogen almengyldige oplysninger kan 
de ikke siges at give . 

Alle disse spørgsmål venter endnu på deres løsning. Og 
indtil da må man mane til reservation m.h.t. rene rødgran
bevoksninger på Bregentved. 

At juletræer og pyntegrønt spiller en vis økonomisk rolle 
på Bregentved med København indenfor rimelig rækkevidde, 
er man klar over. M en denne indtægtskilde kan sikres, selv 
under ændrede forhold. 

En anden sag er, at rødgran kan bruges som indblanding, 
fyld og hjælpekultur under mange former, og herigennem 
vil en hel del af rødgranens tabte terræn formentlig kunne 
erstattes . Vel er det ikke meningen at give egentlige kultur
anvisninger i denne afhandling, og det skal derfor knn 
f1ygtigt nævnes, at blandingskulturer med rødgran som 
mellembenyttelse alt efter forholdene muligvis kan benyttes 
i eg, således som vist på Bjergsted, i Grevindeskov og andre 
steder i landet. Som indblanding i grandis- og douglaskultu
rer er den allerede anvendt i en årrække, og adskilligt flere 
muligheder står åbne, hvorved en værdifuld mellembenyt
telse af rødgran sikres, samtidig med at der spares på de 
dyrere planter af douglas, grandis m.m . Årsagen til, at disse 
blandingskulturer ikke er blevet brugt i langt større udstræk
ning på Bregentved, er den store råvildtbestand, som uvæger
ligt vil kræve effektiv indhegning gennem en lang årrække. 
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Endnu et bevis på, hvor kostbar en fornøjelse det er at 
have en stor råvildtbestand, og på hvorledes dette kan gribe 
skadeligt ind i forstmandens rimelige dispositioner. 

De arealer, som med bedst resultat kan tilplantes med 
ren rødgran, er de kuperede, noget mildere partier, d.v .s. 
stort set de samme, som egner sig for bøg. Dog ikke bøge
arealerne i de østlige skove, hvor der er for meget kalk. 

H vis der på de til gran udtagne arealer er fugtige lavninger 
med dårligt vandtræk (se bundfloraen!), bør disse absolut 
enten effektivt afgrøftes eller tilplantes med el , ask eller birk, 
og man bør da ikke gå for langt ud mod lavningen med 
granerne, men tvært imod lade løvtræerne gå helt op til den 
egentlige hårdbund, da disse lavninger vil være arnestedet 
for rodsvamp og stormskade, hvorved det så triste , men 
almindelige billede fremkommer i de lidt ældre bevoksnin 
ger, nemlig hullede bestande med råd, døende eller døde 
træer, vindfælder o.s.v., tilstande som er de første varsels
skud om den hurtigt fremrykkende ødelæggelse af hele 
bestanden. 

Rødgranens utrivelighed på Bregentved understreges også 
ved dens stærke disposition for nålesvamp, navnlig i rande 
og på andre vindudsatte steder. Og selvom nålesvampen 
måske nærmest må kaldes en sekundær angriber på i for
vej en svækkede træer, er dens virkninger betydelige og 
øger i høj grad farerne, just fordi det er randene, der angri
bes stærkest, hvorved d er skabes vindbrud og arnested for 
fortsatte ødelæggelser. 

Som undervækst under eg er rødgranen uheldig. Hvis man 
indbringer den på det normale tidspunkt, d.v.s . når egen 
er c. 40 år, kan rødgranerne ikke stå egeomdriften ud, 
og en fornyelse af undervæksten ved egenes 80- 100 års 
alder vil virke meget uheldigt og chokerende på egene . 
Granerne er ikke velegnede til at forhindre eller dræbe 
vandris, samtidig med at de vokser for højt op og bruger 
for meget vand. 

Skal man kort udtrykke, hvad det er, der kuldkaster den 
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ellers så yærdifulde rødgrans anvendelse på Bregentved, så 
er det den tidligt dalende bonitet og korte omdrift, der fuld
stændig forrykker den økonomiske balance i forhold til bøg 
og eg. Endvidere spiller de biologiske og skovdyrkningsmæs
sige ulemper ved stormfald og korte omdrifter en stor rolle. 
At disse forhold skulle kunne forbedres væsentligt gennem 
proveniensvalg, tør man måske ikke absolut udelukke, men 
ser man de mellemeuropæiske rødgranracers vækst og for
hold efter, får man indtryk af stor genetisk ensartethed, hvor
for man måske ikke skal vente sig meget ændring derfra. 
Om skandinaviske racer, eller racer kommende øst fra, er 
bedre, er ikke klarlagt endnu. 

Hvad jordbundsforholdene angår, da er rødgranen ingen 
jordbundsforbedrer, men dette er dog ikke særlig mærkbart 
på Bregentved. Visselig er nåleomsætningen ret mangelfuld, 
og i de unge år og ved svag hugst får vi et ret tykt llOmsat 
nålelag med sur tendens, men ved overgang til stærkere 
hugst går det forholdsvis let i omsætning, og egentlig mor
dannelse forekommer ikke. 

Ovennævnte redegørelse for mit syn på rødgranen på 
Bregentyed fælder jo nærmest en dødsdom over rene be
voksninger. Nu venter jeg mig naturligvis ikke, at denne 
dom omgående skal blive eksekveret. De mange fordele og 
den lette og billige kultur vil vedblivende virke tillokkende, 
og af hensyn til hugstfølge og aldersklassefordeling kan det 
ofte være nødvendigt og praktisk at indskyde en sådan kort
varig - f.eks. 30- 35 årig - bevoksning imellem andre 
afdelinger, ligesom rødgranen kan bruges som en slags for
kultur eller skærmplantning overfor følsomme, men skygge
tålende træarter (ædelgran, Tsuga m .fl .). Men min vurdering 
af rødgranens værdi som en af hovedtræarterne på Bregent
ved står fast, og jeg kan i denne forbindelse ikke undlade at 
fremkomme med en lille historisk betragtning: 

Da den fremragende skovdyrker L. A. HACCH 1886 til
trådte stillingen som forstinspektør på Bregentved, havde 
han ingen modvilje mod at anvende rødgran, tvært imod. 

4* 
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altså mere end en tredobling. I sine senere år og til sin afgang 
i 1915 plantede han næsten ingen rødgran, belært af smertelig 
erfaring. Og han advarede i skrift og tale stærkt imod rød
gran på Bregentved. 

Uden at lytte til Hauch's advarende røst gik undertegnede 
ved tiltrædelsen vinteren 1918-19 med fuld fart i gang med 
at plante rødgran, således at arealet steg med over 300 ha, 
og nu i 1959 udgør 637 ha. Men udviklingen blev for mig 
den samme som for Hauch m.h.t. rødgran på Bregentved. 
Vi begyndte hegge som optim.ister, men endte som pessimi
ster. Dette er de nøgterne resultater af over 70 års arhejde 
med træarten, en vurdering, som dog må hvile på et vist 
grundlag. 

Alm. ædelgran er vel den træart, vort skovbrug har ventet 
sig mest af, næst efter rødgran, men heller ikke denne 
prægtige træart vil for tiden trives på Bregentved. Yanske
lighederne følger slag i slag. I de første år frost og vildt. I 
15- 25 års alder honningsvamp og den almindelige ædel
gransyge med nåleafTald, tørre grene og toppe, og tilsidst 
død. Hvad der eventuelt er tilbage, tager lusene i 25-40 års 
alder, og så er det sket! Skulle der mod forventning være 
overlevende, kan disse langt om længe rette sig og blive til 
store træer. Men vejen er for tornefuld. Om specielle prove
nienser eller andre forhold fremover kan tegne billedet 
lysere, er endnu usikkert, men det ville være af den største 
værdi for os, om vi kunne regne med denne på mange 
måder stærke træart, som ikke nævneværdig angribes af 
Trametes eller honningsvamp, og som med sin kraftige 
hjerterod er meget stormfast, og som er en ret god muld
danner, samtidig med at dens levetid er meget betydelig, 
ofte langt over 100 år. Dens vedproduktion er fuldt så stor 
som rødgranens. Ædelgranen har med andre ord alle de 
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bedste egenskaber, vi søger hos et nåletræ, men Bregentveds 
klima og jordbund passer den ikke. Dens krav til jordbunden 
er nærmest som bøgens, dybtgrundet overgrund med skørler 
eller sand- og grusblandet ler som underlag. Den kolde, 
fladgrundede moræneflade passer den ikke, omend den 
synes noget uberegnelig i sine krav. Syær græspels afskyr 
den, og den må derfor og for frostfaren altid kultiveres under 
skærm. Stor nedbør eller stor relativ luftfugtighed synes at 
være væsentlige faktorer for en sund og smuk udvikling. 
(Se iøvrigt foran under: Bøg med nåletræindblanding). Til 
undervækst under eg kan den ikke anbefales . Ædelgranen 
er som bekendt vort mest skyggetålende skovtræ. 

Der er grund til med agtpågivenhed at vejre og følge en
hver chance for at føre ædelgranen ind i Bregentveds skove 
igen, og iagttage de på stedet igangværende proveniens forsøg. 

Nordmannsgranen: Hvad der er sagt om ædelgran gælder 
stort set også nordmannsgranen, dog har denne et plus 
derved, at topknoppen springer sent ud og derfor har en 
større chanche for at klare forårsfrosten. Pyntegrøntsprisen 
er også særlig høj. 

Abies grandis er en nyere og endnu kun meget lidt anvendt 
ædelgranar't, og det er endnu for tidligt at stille dens horo
skop. Den kan vist nok gro på mange slags jord, både let 
og svær, og den synes at kunne tage Bregentveds ler ret 
godt. Den har hidtil vist sig sund og fri for ondartede fjender. 
Om dette vil vise sig holdbart i længden, må tiden vise. 
Dens rodsystem bliver på den fladgrundede jord sikkert 
mere skivepræget, og træet derfor mindre stabilt, medens 
man på mere dybtgrundet og på lettere, kuperet terræn får 
dybere rodsystem, og træarten synes på sådan grund at være 
meget vindfast. Heller ikke Trametes synes at tiltage på den 
lette bund. Grandis danner god muld, og har den største 
årsproduktion af alle vore skovtræer, gennemsn. c. 25 m 3 

p.a. Veddet er løst og Jet, men vil formentlig alligevel kunne 
finde afsætning bl.a . til isolation, lyddæmpning og andre 
special-anvendelser. 

A. grandis kan efter danske forhold nå meget store dimen-
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sioner, og der er al grund til at følge denne ædelgran op 
med udvidet anvendelse på forskellig bund og terræn, og 
med blandingskulturer af forskellig slags, f.eks. 25 % grandis 
og 75 % rødgran, eller eventuelt grandis - douglas . Der 
synes at være ret stor forskel på provenienserne, bl.a . med 
hensyn til hurtig vækst i ungdommen, og da udbredelses
området i Vestamerika er meget stort og varieret, er det 
nok bedst at sikre sig hjemmeavlet (dansk) frø fra gode og 
kendte bevoksninger. 

Douglasgran. Den grønne Douglas er efter min mening en 
af de værdifuldeste og sikreste nåletræarter for os. Får man 
de rigtige provenienser af grøn douglas - dansk frø fra 
anerkendte bevoksninger - er douglasen en af de træarter, 
der lover bedst. Men der er grund til at vise reservation 
overfor direkte indført vestamerikansk frø, der ofte inde
holder krydsninger af grå og blå douglas, så vi ikke får, 
hvad vi søger: den rene, typiske grønne douglas, som vi nu 
heldigvis har en del bevoksninger af her hjemme. 

Bregentveds kolde, fladgrundede jord kan vi ikke ændre, 
og dennes indvirkning på rodsystemet og dermed stormfast
heden må vi til stadighed tage i betragtning. :Men på den 
lidt højere og mildere bund står douglasen godt fast. Af 
ondartede fjender synes der ikke at være mange, hvor 
douglas af den rigtige race står på passende bund. Veddet 
er prima, produktionen høj og levealderen lang, en for den 
lune skov og det rette skovklima overordentlig vigtig faktor. 
Den væsentligste klage, der kan fremføres, er den, at ud
hugningsprodukterne i den unge alder (stager og lægter) er 
dårlige og af ringe værdi. Dette kan der imidlertid bødes på 
ved blandingskulturer med rødgran, 25 % douglas og 75 % 
rødgran, hvorefter man, når lægtehugsten er slut, står til
bage med en ren douglasbestand på 2,5 X 2,5 m. Nu går 
det jo ikke altid som præsten prædiker, men selvom nogle 
rødgraner endnu står, er dette ingen skade til, og de vil 
ganske naturligt falde væk efterhånden. Dette er en afprøvet, 
billig og sikker kulturmetode, og samarbejdet mellem douglas
og rødgrankronerne er godt. Dog kan det undertiden være 
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rigtigt at indbringe douglasplanterne et par år efter rød
granerne, afhængig af de lokale forhold og af hvilke prove
nienser man arbejder med. Det er navnlig starten og ung
domsvæksten, der er afgørende. I en sådan kultur vil de 
mere robuste rødgraner støtte og værne douglasplanterne 
udmærket. Det gælder blot her som ved alle blandingskultu
rer om at finde den rigtige takt imellem de benyttede træ
arter i starten. Man bør tillige være opmærksom på, at man 
ikke ved de første udhugninger er for kritisk og fælder for 
hastig dødsdom over douglasindivider, der tegner mindre 
godt. Det er jo meningen, at det skal blive en douglasbevoks
ning, og douglas en vokser sig køn efterhånden. Den har sin 
største skønhed i de høje aldre. Også oprensningen bliver 
god i en sådan blandingskultur. 

Og hermed være da douglasen anbefalet på det bedste! 
Sitkagranen hører ikke til de stabile nåletræer, i hvert 

fald ikke på Bregentved. Den angribes stærkt af honning
svamp, Trametes og Hylesinus micans. Dens formtendens er 
ofte middelmådig, og navnlig de første gennemhugninger 
er ringe. Den dør ofte bort i 30 års alder. Dog spiller pro
veniensen sikkert en rolle, så frø fra lokale, gode bestande 
måske vil vise bedre resultater. I større, rene bevoksninger 
synes sitka alt for usikker. 

Lærk: Som indblandings- og efterbedringstræ kan lærk 
være værdifuld (se ovenfor under »Bøg med nåletræind
blanding«). Også holme af lærk på tørre, muldblottede 
knolde etc. kan være nyttige. Den japanske lærk er et 
værdifuldt træ til visse anvendelser f.eks. til forkultur på 
vanskelig bund, i stærk græsvækst, ørnebregner m.m. og 
som pioner ved nye skovanlæg på dårlig bund. Den er 
hårdfør og kan vokse næsten overalt. Dog kan Trametes og 
honningsvamp slå ret slemme huller i ungdommen. Men 
formtendensen er ofte dårlig og grenbygningen grov. Det 
mægtige, men tungt omsættelige nålelag kvæler selv den 
mest ondartede græspels, men nogen muld danner det ikke. 
Vedproduktionen er lav, og som bestandstræ i rene bevoks
ninger er den for ringe. Den europæiske lærks forskellige 
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provenienser varierer meget i formtendens og grenebygning. 
Men der findes smukke og velformede imellem, og da 
europæisk lærk stiller sig lysere og nålelaget er knapt så 
voldsomt, har bunden bedre omsætning end under japansk 
lærk. ?vlen vedproduktionen er lille, udhugningseffekterne 
mindre gode og tømmeret ikke altid let at afsætte. Korea
lærken er fingrenet og velformet, men vokser og pruducerer 
endnu mindre . 

Lærkearterne kan nok gro på moræneleret, men de når 
ikke deres smukkeste udvikling her, og i større, rene be
stande bør de næppe bruges. 

Thuja plicata er derimod en træart, som har betydelig 
interesse p.g.a. sine mange gode egenskaber. Den er hur
tigvoksende og producerende (som rødgran), velformet, 
vindfast og ret modstandsdygtig mod Trametes. Den danner 
god muld og synes også at kunne trives på Bregentveds 
fladgrundede ler, omend man vel bør holde den borte fra 
de sværeste og laveste partier. Thujaen har imidlertid en 
farlig fjende i ungdommen, nemlig skivesvampen, som kan 
ødelægge de unge planter totalt. Hvad der kan gøres gennem 
udvælgning af provenienser, vegetativ formering, pudring 
m.m . er endnu ikke helt klart, men det har dog kunnet lade 
sig gøre at få Thujaen igennem ungdomsfaren på Bregentved 
ved hyppige, men ret bekostelige pudringer. Er Thujaen 
kommet op i et par meters højde, synes den at klare sig og 
have en overordentlig smuk udvikling foran sig. Thuja
kultur kan med held etableres som blandingskultur med 
rødgran til mellembenyttelse. 

Skovfyr er af en eller anden grund næsten aldrig anvendt 
som bestandstræ på kraftige lerjorder. Lophodermium og 
dens lave vedproduktion er vel de mest rimelige forklarin
ger, i alle fald så længe man endnu nærede store forvent
ninger til Picea- og Abiesarterne. Da mange af disse efter
hånden synes at skuffe, rykker skovfyrren lidt mere i for
grunden. Dens krav til jordbunden er meget lidt markante. 
Den kan næsten vokse overalt, og hvor der kan skaffes et 
rimeligt rodrum, udvikler den en kraftig pælerod. Klimaet 



45 

er skovfyrren mere følsom o\'erfor. Tørre, varme somre og 
et noget kontinentalt præget klima er nok en betingelse. For
årsfrost skader den sjældent, og den er vindfast og hårdfør. 
Men stor relativ luftfugtighed synes at fremme skovfyrrens 
farligste fjende: Lophodermium pinastri. Bregentveds klima 
er ikke absolut ugunstigt, og der har indtil for 40 år siden 
stået enkelte mindre bevoksninger af gammel skovfyr med 
store dimensioner og ret god form. Skovfyrren er jo et ud
præget lystræ, og vil nok med fordel kunne anvendes på 
lokaliteter, hvor bundtilstanden er forringet (muldblottet, 
forblæst, græsklædt, leral m.m.), og hvor man vil have en 
stabil træart med lang omdrift. Fyrren vil allerede ved f.eks. 
40 års alder kunne underplantes med bøg, ædelgran 0.1. og 
derved skabe et lunende og tiltalende skovbillede. J a, selv 
eg synes at have en vis forkærlighed for at gro under skov
fyr. Jordbunden virker ofte noget tør og steril under ren 
skovfyr, men der er dog ingen grund til at frygte forringelse 
af jordbundstilstanden, og skovfyrrens dybtgående rødder 
og den betydelige lystilgang på bunden vil lette undervæk
stens trivsel, hvorved der hurtigt etableres en god muldtilstand . 

Foranstående redegørelse indeholder i og fol'. sig hver ken 
nyheder eller originale tanker, men er nærmest at betragte 
som en nogenlunde samlet redegørelse, en reeapitulation 
af noget af det, som kloge folk har publiceret i skovbrugs
litteraturen, sammenholdt med 50 års erfaringer som skov
rider på godt og ondt. Nogle vellykkede og glædelige, andre 
skuffende og bitre. Det er mit håb, at disse mine erfaringer 
må kunne være til nogen nytte for mine eftermænd, så de 
gode og smukke resultater kan blive de dominerende, og 
skoven derigennem kan tage form af det, som den bør 
være, en stor, lun, organisk helhed, hvor det ene træsamfund 
støtter sig til - og dækker - det andet, så vinden ikke 
suser og frosten ikke svider, men den milde lune skovluft 
står imellem stammerne, og muldens fine, krydrede duft 
stiger op omkring mennesket, der fornemmer skovens 
sande natur - den lukkede skov! 



KULTUR0KONOMISKE BETRAGTNINGER 

Af skovrider AAGE BAVNGAARD 

Forud for olden faldet i 1956 opfordrede redaktionsudval
get professor CARL MAR. MØLLER, skovrider E. BISTRUP og 
skovrider H. DONS til at skrive om bØgeselvforyngelser. Re
daktionsudvalgets initiativ var efter det for mig foreliggende 
alene dikteret af Ønsket om at tilvejebringe en artikelserie 
om et aktuelt emne, men kunne for udenforstående let op
fattes som en tilsigtet ansporing til i videst muligt omfang 
at benytte »den fra naturen så Ødselt tilbudte gave«. 

Nu, da denne gave er udnyttet, og man har lejlighed til at 
vurdere resultatet, kan det vel ikke skade, om jeg, der kan 
have min kærlighed til selvforyngeiser på et meget lille sted, 
fremsætter nogle betragtninger. 

Man er vel nok enige om, at det er omkostningerne på den 
ene side og den opnåelige produktion og kvalitet på den 
anden, som man ved bedØmmelsen lægger på vægtskålene. 
Den håndværksmæssige indstilling, trangen til at gøre det 
så godt, som det kan blive, spiller visselig også en stor rolle, 
og den er i hvert tilfælde nyttig og sund, så længe man ikke 
ved, hvad man har på vægten. 

Alle kan vel være enige om, at de kunstige kulturer af god 
race giver en hurtigere vækst og en bedre kvalitet, men det 
vil vare mange år, fØr man kan konstatere, hvad det bety
der i penge, så denne side af sagen må forelØbig hvile på et 
skØn. Derimod skulle man tro, at man med sikkerhed vidste, 
hvad det i almindelighed koster at lave færdige kulturer 
af den ene og anden art; men det ved man ikke. Dansk 
Skovforenings Samarbejdsudvalg har ved udsendelse af 
spørgeskemaer prøvet at få rede på, hvad driftsbogsoplys-



47 

ninger kan fortælle. Desværre måtte dette arbejde henlæg
ges, da det viste sig, at man ikke var i besiddelse af de for
nØdne tal. 

Vægtskålene må derfor siges at være belastet med to ube
kendte stØrrelser. Det synes, som om hele grundlaget for 
forsvaret af selvforyngeiser og kritik af de kunstige foryn
gelser kun er baseret på noget »von Horensagen« . Selvfor
yngelsernes små startomkostninger synes at give en sikker 
forvisning om, at ende resultatet også nåes for et beskedent 
belØb. 

En så usikker formodning er et alt for spinkelt grundlag 
til en absolut stillingtagen. Vi kan åbent indrØmme, at der 
kan være mulighed til stede for, at vore selvforyngeiser, der 
er kilden til så megen slet bØgeskov, er dyrere end de kun
stige kulturer, og at håndværkerens primitive trang derfor 
ikke hidtil har været påviselig tåbelig. 

Det forekommer mig, at vort mål må være: Det bedst mu
lige på billigste måde . Det må synes tillokkende, om man 
kan nå så vidt, at man kan få det bedste til billigere pris 
end det slette . På kulturområdet er denne målsætning ikke 
utopisk, for den mindre gode kultur kræver så meget efter
arbejde, at der bliver en bred margin til den fØrste eengangs
indsats ved kunstig foryngelse. 

Det skulle da også være mærkeligt, om skovbruget skulle 
følge helt andre baner end andre erhverv. Landmanden ud
vælger sit tillæg blandt de bedste kalve og nøjes ikke med 
de dårligste og billigste, selvom de dog bliver til kØer. Det 
er også kvalitetsproduktionen til billigste fremstillingspris, 
der af industrien i længden anses for uomgængelig i kon
kurrencen. 

Med den mangel på konkret talmateriale, der som oven
for nævnt desværre synes at råde med hensyn til kulturud
gifter, vil det være umuligt for nogen at sige noget almen
gyldigt, men det kan måske være nyttigt at redegØre for 
forholdene på et distrikt, som besidder de i almindelighed 
savnede driftsbogsoplysninger, at meddele erfaringer om 
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midler hl at forbedre og billiggØre kulturerne, samt at give 
oplysning om fejltagelser, skuffelser og årsagerne hertil. 
Det, der synes rigtigt her på Tåsinge, kan imidlertid være 
forkert på anden jord og i andet klima . Det står mig selv
fØlgelig klart, at mange stræber efter det samme mål som vi, 
og at de sandsynligvis også ofte når det bedre og nemmere. 
Jeg blotlægger erfaringer og tal herfra, fordi man trods for
skel i vilkår vil have mulighed for en vis sammenligning. 

Indledningsvis må jeg sige et par ord om professor MøL
LER'S artikel: »Kampmann betaler«. 

Ud fra» Udskrivningsloven for skatteåret 1956/ 57« doku
menterer professoren med revisorhjælp, at merindtægtens 
beskatning aldrig kan overstige »rundt det halve af mer
indtægten«. 

Lad mig her over for fremføre et enkelt eksempel: 

Formue : 5 millo kroner 

Indkomst Statsind- Formlle- Komm.- laIt "Brllttoind-
komstsk. skat skat skat komst« 

kr. kr. kr. kr. kr. kr. 

150.000 106.200 1 07.510,00 15.000 228.710,00 378.710,OU 
148.000 104.500 102.134,50 14.800 221.434,50 369.434,50 

diff. 2.000 1.700 5.375,50 200 7.275.50 9.275,50 
-----

Her el' tale om to skattesvareIser, der er i balance, således 
at forstå, at indkomst og skat fortsat el' uforanderlig med 
fast »bruttoindtægt«. Med en årlig skattepligtig indkomst 
på 148.000 kr. skal der i personlige skatter svares 221.434,50 
kl'. og »bruttoindtægten« er 369.434,50 kr. Hvis man nu 
fremtidigt billiggØr sine kulturer med 9.275,50 kr., stiger 
»bruUoindtægten« til 378.710 kr., der fordeles med 150'.000 
til ejeren og 228.710 til skat. Af merindkomsten på 9.275,50 
kr. går 7.275,50 kr. eller 78,4 % til merindkomstskat, og der 
bliver 2.000 kr. til ejeren. 

Det bØr ikke vække forundring, at man med en formue 
på 5 millo kun har en »bruttoindtægt« på omkring 370.000 
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kr., selvom godsets skovdistrikt måske alene kan skaffe en 
renteindtægt på omkring det samme belØb. Flertallet af 
større privatdistrikter hØrer til besiddelser, der har været 
ude for lensaflØsningen, hvorved der blev pålagt byrder til 
apanager, pensioner og undertiden fæstegodtgØrelser. Disse 
ofte svære byrder må i passiverne kun opføres til livrente
værdier og ikke til kapitalværdien . Ydermere er mange be
byrdet med en betydelig successorfond, der skal anbringes 
i obligationer. I krigsårene blev disse udtrukne eller konver
terede og kunne kun genanbringes til 3V2 % effektiv rente. 
Så kom der en engangsskat i form af et stabiliseringslån, der 
under disse formueomstændigheder skulle udredes med ca. 
1,3 mill., og som i de første fire år ingen rente gav og der
efter kun 2 %. Når den normale formueskatteprocent er 2,3 
og der skal svares indkomstskat af renterne, så kan en så
dan fond, som man ikke kan få lov til at forære bort, bringe 
tab, og hvis fondens kursværdi alene andrager de 5 mil!. kr., 
sidder man jo net i det. 

Så vil man måske sige, at kalamiteten skyldes, at de god
set tilhØrende gårde er bortforpagtede, og man kunne opnå 
en hel anden indkomst af dem , hvis man drev dem selv på 
dygtig vis. 

Jeg er tilbØjelig til at sige, at så kan det under disse for
mueomstændigheder blive meget værre, for gårdenes ud
bytte svinger stærkt med vekslende hØstudbytte. Lad os an
tage, at et dårligt hØstår nedbringer den skattepligtige ind
komst til 100.000 kr., hvoraf der i personlig skat skal svares 
154.77 7,50 kr., og at det efterfølges af et bedre år, som brin
ger den skattepligtige indkomst op på 200.000 kr. Skatten 
bliver så 276.655,00 . D.v.s. at en merindkomst på 100.000 
kr. affØder en merindkomstskat på 121.878,50 kr., og selv 
om man må fradrage skatten næste år, står man i den 
knibe, at man skal udrede penge, som man ikke har. FØlgen 
bliver merhugst i skoven for at skaffe pengene, og så læg
ger man sig varigt op i en for hØj indkomst. Skoven kan let 
blive forhugget til liden glæde for besidderen. Efter mit 
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skØn må man helst indstille sig på den jævne indkomst ved 
bortforpagtning. 

Man hØrer undertiden, at man gØr klogt i at udtage lavt 
forrentede skovværdier frem for at betale hØje renter af en 
kassekredit. Dertil vil jeg sige, at en kassekredit slet ikke 
hØrer sammen med skovbrug, der altid kan være selvfinan
cierende. Kassekreditten er affØdt af egen landbrugsdrift, 
i reglen til financiering af mekaniseringen. Landbrug har 
iØvrigt altid krævet investeringer. Når man har fået skaffet 
plads til svin, skal man ikke have svin, og når malkeanlæg 
er bekostet, skal man have kvæglØst landbrug, og så Ønsker 
man sig hollandske kØer, fordi der bliver gode kØdpriser. 
Hestestalden kan passende laves til maskinrum, og så bliver 
mejetærskerne så store, at de ikke kan komme derind, og 
der må laves anden plads til dem. Man er knap så hidsig, 
når det drejer sig om forpagtergårde, hvor man også bedre 
kan lempe sig igennem og klare investeringer ved lån, som 
forpagteren, for at få sine Ønsker opfyldt, helt eller delvis 
må forrente og afskrive . 

Uanset beskatningens stØrrelse må jeg give professor 
MØLLER ret i, at den på ingen måde må give anledning til 
slØseri, for der bliver da altid noget tilbage, og det er disse 
rester, vi må bestræbe os på at opsamle; men i det angivne 
eksempel er det nu de 2.000 kr. og ikke nogen hØjere sum, 
som vi må holde op imod den forringelse, en besparelse på 
en halv snes tusinde forårsager. 

Artiklen bærer i nogen grad præg af den opfattelse, at vi 
ubegrundet klynker for meget. Den anskuelse mØder vi be
standig, for alle ved da, at godsejeren ikke er underkastet 
andre eller hØjere skatter end dem, enhver borger får pålagt. 
Vor klagen vedrØrer da heller ikke dette punkt, men der
imod grundlaget for skatteudmålingen, d.v.s . ansættelse af 
formue og indkomst. 

Hvad formueansætteisen angår kan nævnes, at de mange 
funktionærboliger, som godsreduktionerne og automobilerne 
har overflØdiggjort, bliver ejendomsvurderet som tilsvaren-
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de bygninger med anden beliggenhed. Bygningernes centrale 
placering umuliggØr salg, de må ikke nedrives, og de kan 
ikke udlejes til en leje, som kan betale vedligeholdelse, faste 
skatter og andel i formueskatter. Mange værdier, som bØn
dergårde og mindre landejendomme, der er aktiver for den 
mindre bemidlede ejer, bliver til passiver, hvis de hører til 
et gods og belastes med formueskatten. Det er betydelige 
værdidifferencer, der er tale om her. Det er også urimeligt, 
at successorfondens bestanddele skal optages til samme 
kurser som en fri formue. I en sådan ville man altid sørge 
for at have aktier, hvis udbytte kunne fØlge med konjunk
turerne. Rentenyderen, som ikke ejer fonden, som ikke på 
nogen måde kan ty til den som reserve, beskattes som væ
rende ejer. De ved aflØsningen pålagte byrder, der er kon
junkturbestemte, kan som ovenfor nævnt ikke frigØres ved 
indkØb af livrenter, men skal optages i passiverne til li\'
renteværdierne, hvor den mangedoblede kapitalværdi ville 
være mere rimelig. 

Såfremt man ved tinglyst deklaration overdrager godsets 
fredede bygninger til N ationalmusæets særlige byggenævn, 
overtager dette vedligeholdelsen, og så hedder det så smukt 
i § 7 i lov nI'. 137 af 12. marts 1918, at finansministeren kan 
tilstå ejeren hel eller delvis fritagelse for ejendomsskyld. 
Hvis en ejer nu kommer i tanker om, at han hellere må 
vælge at flytte ud af hovedbygningen og ind i et andet af 
sine huse og så - naturligvis med en ikke ringe hjertetynge 
- skriver til musæet og erklærer sig villig til deklarations
underskrivelse, får han det svar, at det er der ingen mulig
hed for, for der findes aldeles ikke penge til rådighed til 
overtagelse af så betydelige omkostninger. Ejeren må pænt 
beholde sin fredede herlighed og anvende en meget væsent
lig del af sin skattepligtige indkomst til nØdvendig opvarm
ning. 

Selvom en del af de talrige traditionsbundne udgifter til 
park og have og de enorme bygningsvedligeholdelsesomkost
ninger af en overdådig mængde, århundredgamle og for ra-
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tionel udnyttelse håblØse bygninger er fradragsberettigede, 
så er det dog noget, som skal betales, og som reducerer ind
komsten. Man lærer snart, at en stor formue med lille af
kastning er lidet attråværdig. 

Det ville være rimeligt, om nedslaget i formueskatten -
som i gamle dage - begyndte, når forrentningen kom under 
5 %, og ikke som nu ved 3% grænsen. 

Men dette var et sidespring, og jeg klØr på de billige selv
foryngeiser. 

Jeg kan ikke se, at TOLSTRUP RASMUSSENS tal i professor 
MØLLERS artikel på side 422 (1956) er noget udtryk for selv
foryngelsernes billighed . De fortæller kun, hvad alle ved, at 
startomkostningerne i reglen er små. De store omkostnin
ger, som desværre ingen synes at have rede på, kommer 
senere. Der kan måske i den forbindelse være anledning 
til at henlede opmærksomheden på tallene for bØgekulturer 
1956/57 og 1957/58, som findes i Dansk Skovforenings Økon.
statistiske afdelings beretning nr. 13, og som ser således ud: 

Ny kulturudgift pr. ha .............. . . . ............ . 
Efterbedr. og pleje pr. ha i 20 år .. .... .... .. 

1956/ 57 1957/58 

3525 
3888 

4250 
5210 

I modsætning til tallene for oldenårene side 422 er ny
kulturudgiften i oldenåret 1956/57 af mere anselig stør
relse, men man ser også, at det efterfØlgende års nykultur
udgift har været særlig stor og efterbedringsomkostningerne 
tårnhØje. 

Når man har set, hvor mange af oldenårets selvforyngeiser, 
der er slået helt eller delvis fejl, er det nærliggende at drage 
den slutning, at de store nykulturudgifter skyldes besværlig 
kultur på mislykket, græsgroet selvforyngelsesareal, og at 
efterbedringen har været et forSØg på at udbedre de halv
dårlige foryngeiser. 

Men jeg ved det ikke. Derimod ved jeg noget om, hvor-
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ledes det står til her, eftersom vi kan finde tallene den 
siden 1908 fØrte driftskontrolbog. 

Under skovrider MØRK-HANSENS overopsyn blev der fra 
1908 og fremover anlagt 30,50 ha selvforyngelse, der er ble-

5* 

Omko ::; tninger ved distriktets selvroryn~el_~~r~ .. ~.y~.~ 

bøgekul turer. 

Priklinger og enkelte Sel vforynge13er i perioden 
stribes;lninL;er i pløjede 1908- 38 
riller i perioden 1926-56 

Udcift Time Mands- Udgift Time I.I.ands-
p.a. bet. timer p.a. bet. timer 

kr. ore kr. øre 

1926-27 264.2<> 61 480 1908-9 273,00 22 1.240 

27-28 66.27 65 108 09-10 0.315.00 22 6.000 

28-29 742,00 60 1.237 10-11 370 I 00 22 1.680 

29-30 445,90 58 769 11-12 242,00 22 1.100 

30- 31 2.722,79 58 4.694 12-13 329,00 22 1.500 

31- 32 1.152.44 58 1.988 n-14 400 I 00 22 1.820 

32- 33 1.279,08 55 2.325 14-15 335,00 22 1.520 

33-34 1.349.78 53 2.547 15-16 983,00 22 4.500 

34-35 1.664.58 53 3.140 16-17 823,00 29 2.850 

35- 36 1.862,04 60 3.103 17-18 764,00 29 2.650 

36-37 2.929,48 60 4.882 18-19 2.032,00 40 5.100 

37- 38 5.502,47 65 8.466 19-20 1.360,00 44 3.100 

38- 39 2.084,15 73 3·951 20-21 1.295,00 83 1.550 

39-40 4.878,32 02 5.950 21-22 1.805,00 83 2.170 

40-41 4.013,43 06 4.667 22-23 1.771,00 58 3.070 

41-42 5.269.99 91 5.791 23-24 682,00 55 1.220 

42-43 6.689,40 91 7·351 24-25 974.00 55 1.760 

43-44 5.6ll,Go 111 5.058 25-26 871.41 55 1.560 

44-45 70300,63 144 5.070 26-27 1.605,91 61 2,620 

45-46 6.042,61 170 3· 554 27-28 1. 242 ,91 65 1.900 

46-47 2. 6 32.87 170 1.549 28-29 500,11 60 840 

47-48 7.039,79 185 3·805 29- 30 1.263,14 58 :? .170 

48-49 2.224.32 192 1.159 30- 31 432,80 58 720 

49-50 2.040.16 196 1.041 31- 32 220.75 58 380 

50-51 3·127,82 226 1. 384 32-33 234,60 55 400 

51-52 3.845.27 242 1.58.9 33- 34 125,75 53 240 

52-53 1.768,21 255 693 34- 35 79.55 53 150 

53-54 3.263.45 274 1.190 35-36 72.10 60 120 

54-55 1.434,78 214 524 36- 37 320.55 60 540 

55-56 567.99 301 188 31- 38 26,40 65 40 
i--- I---

lalt 90.615,88 88.253 Ialt 22.748,98 54.510 
'--

Samlet kulturareal - 69,51 ha Samlet kulturareal z::: 30,50 ha 

Udgift pr. ha - 1.320 kr. Udgift pr. ha _ 746 kr. 

- - - - 1.270 mandst1rn - - - .. 1.787 mandetimer. 
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vet til bevoksninger, og efter 1925 er der anlagt 69,51 ha 
kunstige bØgeforyngeiser. 

Driftskontrolbogen giver oplysning om, hvad der år for 
år er kostet på disse kulturer, og sammentæller man de år
lige udgifter for de to rækkers kulturer og sammenholder 
disse sammendrag med timebetalingen, får man udgifterne 
omsat i mandsarbejdstimer, der lader sig sammenligne, så
ledes som det fremgår af skemaet side 53. 

Til omkostningerne for de kunstige kulturer skal tillæg
ges planteværdien, og her bruger jeg plantefremstillings
omkostninger, specificeret efter bedste skØn i samråd med 
den skovfoged, som har tilsyn med vor planteskole. Jeg ved 
godt, at mange vil forlange, at planteindkøbsprisen fra 
salgsplanteskole skal tages i regning, selvom vi bruger vore 
egne billigt producerede planter. Det synes mig at være en 
forkert betragtning. Planteskoledriften er dog et led i vore 
kulturforanstaltninger. Man beregner da ikke pristalsfami
liens omkostninger ud fra, hvad den skulle betale for ma
den på et hotel. 

Planteværdien fra vor planteskole er fØlgende: 

Indkøbspris af bog 7,50 kr. pr. kg = 1000 planter. 
(Vi købte i foråret 1957 holstensk bog for 4,50 kr. pr. kg). 

22.000 planter pr. ha a 7,50 kr. pr. 1000 ..... ... . 55 mandstimer 
Planteskole: Jordarbejde og såning.... .... ... .... 25 

Renholdelse i 2 år ..................... 30 
Rodstikning .............................. 10 
Opgravning, kØrsel..................... 30 

-------------------
laU ... 150 mandstimer 

Og sammendraget ser således ud: 
Selvforyngeiser Priklinger 

Mandstimer ved pladsrensning ........ 283") mt. 283 ml. 
- kultivering............ 44 » 236» 
- pleje & efterbedr.. .. . . . 1460 » i51» 
- planteværdi .......... 150 » 

Færdig kulturs samlede omkostning. . . . 1781 ml. 1420 ml. 

.) Anlægsomkostningernes fordeling for selvforyngelse kendes 
ikke, men jeg har her sat samme sum for pladsrensning, som 
vi kender fra priklingerne. 
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Selvforyngelserne har i gennemsnit været 17 år om at 
blive færdiggjort, den besværligste 28 år. 

Nu skal jeg gerne indrØmme, at det er svært at lave selv
foryngeiser på vor kraftige jord, der så vanskeligt tåler be
såningshugstens transport; men når MØRK-HANSEN har haft 
tilsyn, kan man vist gå ud fra, at det er grebet fornuftigt an. 
Jeg tror også gerne, at man mange steder laver gode selv
foryngeiser med mindre omkostninger end vore, men jeg 
er temmelig vis på, at udgifterne i alle tilfælde er betyde
lig hØjere end formodet. 

De medgåede antal arbejdstimer er i sig selv afskræk
kende for begge foryngelsesmetoder, for det bliver store be
lØb med den nuværende timelØn. Jeg kan ikke se, hvorledes 
omkostningerne til selvforyngelse kan nedsættes væsentlig, 
derimod har det været muligt uden forringelse at billiggØre 
vore kunstige foryngeiser. Det gælder om at have en lille 
planterækkeafstand og hurtig start, så slutning kan være 
i orden efter 4- 5- 6 vækstår. 

Økonomisk-statistisk afdeling har sendt mig udskrift af 
de sidste 3 års kulturudgift for en af landsdelene og for 
Valdemar Slot, og gennemsnit for bØg ser således ud: 

Nykulturareal .. . . . ... . ....... .. . 
Areal under 20 år .... . ... .. . . ..... . 

Nykulturudgift ...... . ....... . ..... . 
Efterbedring og kulturpleje .... . . 
Bevoksningspleje ... . ....... . .. . . . 

lalt bØg pr. ha .. . 

For de andre træarter er de 

Eg pr. ha ................ . .......... . 
A. L. pr. ha ... . . .. . . ...... .. .. .. . .... . 
Gran ... . .. .. ... . ........ .. ..... .. . .. . . 

Gennemsnit for alle træarter .. . 

Landsdel N.N. Valdemar Slot 

38,5 ha 1,9 ha 
459» 40» 

3007 kr. pr. ha 
5320 » » » 

472 » » » 

2226 kr. pr. ha 
1696 » » » 

23 » » » 

8799 kr. pr. ha 3945 kr. pr. ha 

samlede omkostninger: 

8043 kr. 3484 kr. (1,4 ha) 
4263» 4200» (2,8» ) 
4842» 3798» (7,0» ) 

6120 kr. 3798 kr. (13,1 ha) 

Jeg har ingen oplysninger om, hvorvidt det er selvfor
yngeiser, der er skyld i landsdelens store omkostninger til 
efterbedring og kulturpleje. 
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Derimod ved jeg, at priklingen s gode race giver en meget 
bedre bevoksning end en såkaldt god selvforyngelse. Da jeg 
som forststuderende så den forskelligartede udvikling, blev 
min fremtidige kurs lagt. Især » Ungarerne« i Viborg Krat 
gjorde indtryk på mig. 

Kvalitetsforskellen bØr i sig selv være afgØrende, under 
alle omstændigheder så længe vi ikke kender de virkelige 
omkostninger ved de to kulturmetoder. Men hertil kommer 
noget - måske væsentligt - som de færreste vist tænker på: 
Forældelse. 

Det var en velfortjent doktorgrad, baron M. SCHAFFA
LITZKY DE MUCKADELL erhvervede sig. Hans tidligere offent
liggjorte bØgegrenspodninger vakte jo allerede da opsigt. 
Den gamle gren bliver ved at være gammel, selvom den ind
podes på et ungt træ, og den unge bevarer sit visne lØv, når 
den indpodes i et gammelt træ. 

Ret beset vidste vi jo forud noget om forældelsesteorien. Med 
undtagelse af en kort periode, hvor vi led af lidt Dauerwald
begej string, har » Vorwuchs « - navnlig gammel - været an
set for noget utriveligt kram. Man vidste, at skovbundens 
mylder af små, gamle planter var håblØst plantemateriale. 
Man ser, at egene i de jydske egekrat, der formodentlig er 
noget af landets ældste skov, ikke gror op, selvom de ved 
omgivende plantageplantninger får den læ, som skulle be
tinge en sådan vækst. Deres hØjdevækst er og forbliver som 
flere hundrede år gamle træers. Skovrider SABROE oplyser, 
at fortidens gamle bØgeskov på Boller distrikt kun blev 
17111 hØj, og han har ret i, at det er forbedret skovbrug, der 
er skyld i, at man nu opnår henimod den dobbelte hØjde. 
Fortidens lave skov var af ringe hØjde, fordi den var dannet 
af opvækst, som var ældgammel, da den fik luft, for så un
der de forbedrede vækstvilkår at drive ind i den hØjde
vækstrytme, som hØrer til alderen. 

Ser man på tabellen for bØg, bon . 1, konstaterer man, at 
hØjdevæksten i de unge år er 55 cm, og at den daler jævnt til 
5 cm i den 120-årige skov. 
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Professor E. ROmlEDER skriver i Forstwissenschaftl. Cen
tralblatt 1956, side 380- 407 ifølge referat af forstkand. HUSE 

i »Norsk Skogbruk« 1957, side 397- 403, om forældelse i for
bindelse med vegetativ formering af poppelkloner, at stik
linger af ældre træer udvikler sig dårligere end stiklinger af 
unge træer, og at konsekvensen af forældelsesteorien skulle 
være, at de unge træer skulle dØ på samme tidspunkt som 
modertræet. Da vore fire bevoksninger, P. certinensis af 
samme klon, pludselig alle som een dØde i forfjor, kunne 
jeg ikke lade være at spekulere på, om modertræet dernede 
syd på mon også skulle være gået bort. Professor ROHMEDER 

siger, at man strengt taget ikke kan tale om f. eks. hundred
årig alder, for egentlig er det bare en lille brØkdel af ved
massen i træets indre, som er 100 år, de yderste årringe er 
unge. De rodnære dele, f. eks. lave yanris, giver ungdomme
lige skud. 

Det benytter vi os af, når vi sætter en utrivelig askeplante 
på roden; en lavtsiddende sideknop skaffer den et nyt, ung
dommeligt, hurtiggroende topskud. Planten bliver forynget. 

Tåsinges to ældre plantninger af ungarsk bØg på hen
holdsvis 0,55 og 1,60 ha, der nu er 52 år, har under hele 
vækstforløbet haft en bonitet mellem O og 1, og de sidste 
30 års priklinger har også alle en meget høj bonitet, som i 
hvert tilfælde forelØbig fastholdes usvækket med stigende 
alder. Når de to plantninger har kunnet bevare boniteten til 
52 års alderen, er det nok sandsynligt, at de yngre også i det 
mindste kan holde sig så længe. Men kan boniteten fast
holdes omdriften ud? For at få et fingerpeg har jeg bonitets
bestemt de ved planen i 1903 hØjdemålte bevoksninger, som 
endnu eksisterer, og gennemsnitsboniteten af disse var i 
1903 2,30, i 1941 2,22 og ved målingen i 1948 2,13. De be
voksninger, som i 1903 var af dårlig bonitet, har den samme 
dårlige bonitet nu og de gode er forblevet gode; det er for
bavsende at se bevoksningernes vedholdende, konstante hØj
devækstrytme. Boniteten er forblevet uforandret. 

Ud fra disse erfaringer synes det mig berettiget at nære 
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håb om, ja, også vente, at de nu startede bon. 1 løvtræbe
voksninger vil holde boniteten omdriften ud. Det synes da 
også sandsynligt, at Tåsinges gode jord kan præstere Glorups 
hØjder. Det må være dårligt skovbrug, der er skyld i, at vor 
gamle skover så ringe. 

Professor MØLLER fremsætter det eksempel, at selvfor
yngelsen i hØjdevækst kommer 9 år efter priklingen, som 
fremelskes uden bØgeoverstandere, og det lyder meget tro
værdigt; men hvis vi ser på bon. l-tabellen, vil det sige, at 
en 27-årig selvforyngelse har en hØjde på 6,8 m, medens den 
jævnaldrende prikling er 11,5 m. Selvforyngelsen har tabt 
4,7 m, og falder den nu efter forældelsesteorien ind i sin 
hØjdevækstrytme efter alder, gror den ikke 55 cm om året, 
men kun 46,7 cm, og så fremdeles. (Tallene på side 424 pe
ger på, at det er den rytme, de nævnte SorØ-bevoksninger er 
kommet ind i). I 120 års alderen vil hØjden være 28,7 m 
(33,4 m -;- 4,7 m) og boniteten 2,1. Produktionen for bon. 1 
er 10,5 m 3, og for bon. 2,1 er den 8,5 m 3 , d.v.s. at selvfor
yngeIsen årligt i hele omdriften producerer 2,0 m 3 mindre 
end priklingen, og en merproduktion af den stØrrelsesorden 
vil give henimod dobbelt så stort nettondbytte som det, vi nu 
må nØjes med. 

Når man er kommet til at sysle med forældelsesteorien, 
synes det naturligt, at træernes hØjdevækst må være alders
betonet. Et stort skridt frem har vi allerede nået ved at 
vrage forældet Vorwuchs og bruge selvforyngelsernes knap 
så senile plantevækst. Med den nye viden må vi blot endnu 
et skridt videre og starte med de kunstige kulturers hastige 
vækst. 

Det er mig ikke ubekendt, at rØdgranerne i Rold skov har 
stigende bonitet med alderen, og at den hurtige start hos os 
aflØses af ringere vækst i de hØjere aldre. Det er for så vidt 
naturligt. Den fede jord her må give en stor ungdomsvækst, 
som ikke kan fastholdes med den for lave nedbØr. Havde 
vi haft den store nedbØr, ville vi sikkert kunne opnå stØrre 
sluthØjder end i Rold. 
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Eftersom vi af vore priklinger af god race kan have grund 
til at vente bedre kvalitet og hØjere produktion ved mindre 
kapitalinvestering, græmmer jeg mig ikke over at være 
»prikloman«. Dertil kommer, at selvforyngeIser under alle 
omstændigheder vil være uden større Økonomisk interesse 
i skovbrug, som i overvejende grad bruger træartsskifte . 
98,4% af vort bØgekulturareal siden 1925 har aflØst andre 
træarter. 

Man vil sikkert forstå , at vi her på Tåsinge foretrækker 
kunstige kulturer, og der kan være god anledning til at sige, 
at man ikke har nogen grund til at skamme sig over, at de 
er kunstige. Det hænder endnu, at man venter hyldest, for
ståelse og tiljubling, når man kræver, »at naturen skal un
derstØttes i dens virkninger« i den forstand, at man vil lade 
det dårlige gro. »Tilbage til naturen « er også et urealistisk 
slogan. Hvem vil vel have en dårlig blindtarm kureret med 
urtete? Hvilken bonde opdrætter vildsvin til baconeksport? 
Også vi må uden sentimentalitet fØlge nutidens krav. FØlge
lig må vi også alvorligt overveje, om vi i det hele taget bØr 
dyrke bØg og eg. 

TRÆARTSV ALGET 

Da jeg i fjor omtalte frøudvalgets gode agernimport fra 
Holland, sagde en kendt forstmand: »Der er da vel ingen i 
Danmark, som laver egekulturer i dag?«. Han så medlidende 
på mig, da jeg fortalte, at jeg ville tilså en halv snes hektar. 

Vort skovbrug i Danmark har altid været modebetonet. 
For Øjeblikket dominerer skovbrugsØkonomien. Man skal 
plante rØdgran! At man ud fra kapitalværdiberegninger end
og tvinger den ud i udkanter eller ind, hvor man med sik
kerhed kan forudse tidlig Ødelæggelse på grund af hugst
fØlgen, vil man ikke tage hensyn til. Tallene lyver ikke. 

RØdgranbonitetsoversigterne må vel siges at være udtryk 
for prØveflademålinger, og man regner da også fra alle si-
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der med en vis reduktion i produktionen for at få udtryk 
for, hvad den normale bevoksning kan yde. 

Jeg er dog bange for, at vore plantal i reglen skyder over 
målet. Hvis man ud fra Statistisk Departements to store 
skovoversigter 1923 og 1951 prØver at opgøre, hvor store 
arealer der er faldet bort i utide, og ud fra oversigterne og 
bonitetstabellerne udregner, hvad man skulle kunne hugge, 
og hvad der faktisk hugges, bliver der tale om meget store 
overraskelser såvel på svær som på let j ord; og så er vor 
hugstintensitet endda sandsynligvis blevet pisket op mere 
end godt er, ansporet af vore overdrevne forestillinger om 
hugstmulighederne. 

Professor E. \VIEDEMAi\'1\' oplyser, at Tysklands maksimale 
produktion for Ertragsklasse I opnåes ved 80 års omdrift, 
og at den er 12,5 m 3 pr. ha. Professor KRAHL-URBAN bekræf
ter, at man stadig regner med den produktion i rØdgran på 
bedste bonitet. Vor bonitet 1 siger 18,7 m 3 ! 

Såvel i planerne som i vore Økonomiske overvejelser gør 
vi sikkert klogt i at regne med betydelig større produktions
r eduktioner, end vanligt er. 

lØvrigt kan j eg langtfra godtage alt, som fremfØres i rØd
granens favØr. 

Professor MØLLER angiver således som eksempel forstan
der E. HOLMSGÅRD'S oversigt fra 1957 over relativt kasse
overskud pr. ha for skovdistrikter med mere eller mindre 
lØvtræ: 

Gennemsn. lØvtræsprocent 
Gns. re!. kasseoverskud ... 

Distr. m . bøgebon . Distr. m. bøgebon. 

1,2-2,2 2,3- 3,0 

81 70 74 53 
94 107 90 109 

Tallene menes at vise stigende udbytte med stigende 
granskovsprocent. Men viser de ikke noget helt andet? 

For 120 ha bØgenormalskov kan der, ud fra Økon.-stati
stisk afdelings beretning nr. 10, bon. II tabellen og Valde-
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mar Slots bruttomiddelpriser pr. aldersklasse, opstilles føl
gende tal: 

Alders- Hugst It pris Antal Ialt 
klasse mS kr. år kr. 

1- 10 O O 10 O 
11- 20 O O 10 O 
21- 30 4 34 10 1360 
31- 40 5 44 10 2200 
41- 50 7 47 10 3290 
51- 60 7 50 10 3500 
61- 70 7 54 10 3780 
71- 80 7 57 10 3990 18120 
81- 90 7 61 10 4270 
91-100 7 66 10 4620 

101-11 O 7 70 10 4900 
111-119 7 80 9 5040 

Hovedskovning 383 90 34470 

Ialt 1033 120 71420 kr. 

Udgift· 120 y 3:15 ......... . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . 40200 Ju- . 

Nello... 31200 kr. 
= 260 kr. pr. ha 

De 80 ha fra 1-80 år giver i bruttoindtægt .... 
og har udgift 335 x 80 . . . . . . . . . . . . . . . 26800 kr. 
med fradrag af kulturudgift 62,20 x 120 7464 » 

og reduceret vejudgift - skønsmæssigt. 1216 » 

Netto for de 80 yngste ha . .. . . . . ...... . .... . .. . . 

18120 kr. 

18120 » 

(l kr. 

Denne opstilling viser, at det alene er de 40 ha oyer 80 år, 
som skaffer bØgenormalskovens overskud. Hvis man nu 
tænker sig, at man årligt i de sidste 80 år ikke havde til
vejebragt de yngste 80 ha bØgeskov, men i stedet havde 
plantet gran, så ville man nu kunne skaffe det fulde netto
udbytte på 31.220 kr. af de 40 ha bØgeskov, der er over 80 
år, og desuden ville man have 80 ha grannormalskovs ud
bytte. Hvis man endvidere forudsætter, at grannormalsl<o\' 
giver samme nettoudbytte som bØg, så ville man af granerne 
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yderligere have et nettoudbytte på 80 X 260 kr., alt iaIt et 
årligt udbytte på 52.020 kr. 

Det er imidlertid kun et overgangsfænomen, medens man 
skifter fra den sent ydende træart til den hurtigt ydende. Når 
lØbet er kØrt til ende, så hele skoven er blevet til granskov, 
vil man - under de givne forudsætninger - fremover få det 
samme nettoudbytte, som man havde haft af sine bØge. Man 
må imidlertid være klar over, at så er der ingen vej tilbage, 
for en tilbagevenden til bØg koster i overgangstiden det 
samme belØb, som man indvandt ved overgang til gran. Og 
hvem har råd til det? 

Det er sandsynligt, at HOLMSGAARD og MØLLER drager helt 
forkerte konklusioner, når de tager beretningens tal som 
bevis for granens Økonomiske overlegenhed. Det drejer sig 
jo om gamle lØvskove, hvor de æ ldre aldersklasser vel 
endnu er fuldt repræsenterede, m edens de yngre er stærkt 
reducerede til fordel for gran. Man er på de pågældende di
strikter nået særlig langt frem i den overgang, hvis Økono
miske konsekvenser ovenfor er belyst, og man har endnu 
et lØvtrænettoudbytte af en stØrrelse, som hvis hele distrik
tet var lØvtræbevokset. Men desuden har man gode indtæg
ter fra megen granskov i aldersklasser under 80 år. 

Det er klart, at overgangen til gran vil medfØre forØget 
udbytte, selvom grannormaldrift endogså er IØytrædrift 
Økonomisk underlegen. 

Dansk Skovforenings Samarbejdsudvalg har gennem 
spØrgeskemaer søgt at indsamle tal til belysning af rØd
grans produktion. Man skulle tro, at det var uhyre let at 
finde tilbage til tyndingsudbyttet for et stort antal hoved
skovningsarealer, så den totale produktion kunne samles. 
Men det gik som med bØgeselvforyngelserne, man har ikke 
og kan ikke skaffe tallene. 

I 1921 talte HAUCH i forstkandidatforeningen om Dan
marks skovbrug efter krigstilstanden. HAUCH anbefalede, 
sin overbevisning tro, genkultivering med lØvtræ, men han 
blev stærkt imØdegået af A. HOLTEN, der krævede gran, gran 
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og atter gran. Så tog P. E. MULLER ordet, og tidsskriftet refe
rerer hans udtalelser således: »Jægermester HAveR og skov
rider HOLTEN står som repræsentanter for to tidsaldre; for 
den ældre generation gjaldt det særlig om at værne og be
vare skovene, medens det for den yngre generation gælder 
om at skabe de størst mulige indtægter; men udviklingen 
går sikkert i retning af det Økonomiske, f. eks. peger den 
nuværende beskatning af skovene i den retning«. Her stand
ser referatet, men jeg husker, at P . E. MULLER tilfØjede: 
»Hvorfor iØvrigt gran? Hvorfor ikke ribs?«. 

Disse ord har stadig aktuel værdi. Hvorfor gran? Hvorfor 
ikke juletræer og pyntegrønt? Udbytte heraf kommer endnu 
tidligere og har endnu hØjere nutidig kapitalværdi. Vi har 
på Tåsinge totalt misrØgtet sådanne indtægtsmuligheder, 
men ikke uden overvejelser og råvildt. Juletræer får vi ikke 
noget ud af, da vore unge graner gror alt for voldsomt, og 
grenkranseafstanden bliver så stor, at de de ikke dur. Men 
pyntegrønt, som nu eksporteres i ubegrænset mængde og til 
hØje priser? Efter sigende regner man med 1000 kg pr. ha /år 
eller 3- 400 kr. Når man ser sådanne kulturer, der ofte er så 
hårdt klippede, at der kommer græspels, får man en for
nemmelse af, at vækstintensiteten bliver hemmet. Med Tå
singes tætte granplantning - på 1,10Xl,10 m - får vi et tid
ligt salg af mange og gode stager og lægter. De udbringer 
med nutidspriser ca. 700 kr. pr. ha /år fra det 20. til det 35 . 
år og lige så mange penge i det fØrste som det sidste femår. 
Så begynder tømmeret for alvor, og udbyttet stiger. Når vi 
fØrst er inde i rytmen, så betaler merudbyttet fra den tætte 
plantning langt mere end besparelsen ved kun at bruge 
5000 planter, og uden at have noget som helst bevis tror 
jeg, at en sådan granudnyttelse med fine, slanke effekter vil 
give samme nettooverskud som pyntegrØntbevoksningerne, 
selvom nutidskapitalværdien af den lige startede kultur er 
størst for de sidste. 

For at få lidt begreb om værdiudmålingen af tidligt og 
sent udbytte har jeg ud fra effektdagspriserne ved prognose 
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opstillet pengeudbyttet for vor ege-normalskov ved hver tyn
ding og ved hoved skovningen i 150 års alderen og med en 
rentefod på 5 tilbagefØrt disse indkomster til fØdselsåret. 
Det virker unægteligt forblØffende, at en indtægt fra hoved
skovningen på 54.600 kr. kun har 3'8 kroners nutidsværdi. 
Til sammenligning har jeg opstillet virkelige tal for en af 
vore bedste og en af vore ringeste rødgranbevoksninger. 
Den sidste er en udkantsafdeling. Tallene ser således ud: 

Eg m. om- RØdgr. m. RØdgr. m. 
dr.150 år omd. 50 år omd. 40 år 

Om driftens totaludbytte pr. ha ... 137.176 kr. 60.165 kr. 23.082 kr. 
Gennemsnitsudbytte pr. ha/år... 912» 1.203» 577 » 

Nutidsværdi af indkomsterne... 2.021» 7.931» 4.223» 

Selv den sidste, ret ringe gran giver bedre vederlag end 
den gode eg. Her stopper man som skovsbrugsØkonom og 
giver hammerslag på gran. 

Det hele er jo også så indlysende klart. Hver gang man 
står over for et areal, som skal kultiveres, er man på det 
rene med, at man gør klogt i at plante gran. Venteværdien 
er størst, meget større. 

Der er dog det at sige, at denne kalkule er privatØkono
misk forkert. For det første er grankulturkalkulen baseret 
på hØje lægtepriser, som kun er opnåelige med et relativt 
beskedent granareal. For det andet udjævner merindkomst
beskatningen forskellen i betydelig grad. Hvor meget, kan 
ikke angives, da det afhænger af ejerens formue- og ind
komstomstændigheder. 

Hvis vi ser på den lØbende bruttoindtægt, giver den gode 
gran betydeligt større og den ringere gran betydeligt min
dre end eg. Gennemsnitlig giver gran 890 kr. og eg 912 kr. 
i årlig bruttoindtægt af normalskov, og med mange små
skove som på Tåsinge hØrer vel halvdelen af arealet til ud
kantsafdelingerne. Men det er ingenlunde sikkert, at et to
talt nåletræbevokset distrikt giver dette gennemsnitsudbytte,. 
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for udkantsafdelingernes elendighed vælter videre ind gen
nem hele skoven. 

Det er i virkeligheden lØvtræbeskyttelsen, der betinger den 
store granindtægt på 1203 kr. Man skal altså veje % X 
(912+1203) kr. mod hØjst % X (577+1203) kr., og det 
giver fordel for den kombinerede bestand. 

Det er dette, beretningerne fra Økonomisk-statistisk afde
ling giver udtryk for. Det er distrikterne med den rige træ
artssammensætning, der yder mest. 

Man vurderer rØdgrans tekniske egenskaber hØjt og ser 
med nogen betænkelighed på lØvtræets fremtid. Det er ikke 
nemt at vurdere fremtidens muligheder, men rØdgrandrift 
er dog en slags radiseavl, let at fremstille på samlebånd i 
ensartet kvalitet. En sådan produktion vil formentlig altid 
have moderat værdi. Der kræves langt mere omhu, tid og 
tålmodighed til at lave godt lØvtræ, men kvalitetsforbedrin
gen betales godt, der er meget at stræbe efter. 

For at få lidt forestilling om, hvilken Økonomisk betyd
ning kvalitetsforbedring kan have, har jeg prØvet at samle 
effekttallene for to fra de senere år afdrevne gamle bØgebe
voksninger, hvoraf XXI,15 var af dårlig og XI,31 af tålelig 
kvalitet. Tillige har jeg prØvet at opstille en prognose for 
fremtidens bØgekvalitetsskov. Sidste års effektmiddelpriser 
er benyttet. 

pr. ha I XXI, 15, bon. 2,3 XI, 31, bon. 1,8 Prognose 

I KR. KR. KR. 
Kævler .. 180 mS a 90 kr. 16200 289 mS a 116 kr. 33524 340 mS a 140 kr. 47600 
Slavtræ . 77rm 59,50 4235 85 rm 59,50 4670 70 rm 59.50 4165 
Gulvtræ . 32 » 47.26 1280 39 » 47,26 1560 30 » 47,26 1418 
Klov ... 45 » 45.00 2025 71 » 45.00 3195 54 » 45,00 2430 
Knuder. 22 » 37,24 821 24 » 37,24 895 25 » 37,24 !l31 
Fagot .. . 56 » 42.03 2352 54 » 42.03 2268 43 » 42,03 1807 
Knippel . 110 » 23.26 2563 114 » 23.26 2645 100 » 23,26 2326 

laIt .... 1 414 m" 29476 1 557 m" 
Middelpris pr. m" 71 kr. 

48757 1 557 m3 60677 
88 kr. 109 kr. 

Desværre har vi ikke driftsbogsoplysninger om hele for
tidens udhugningsudbytte, men ovenstående tal efterlader 

6 
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dQg det indtryk, at man ved kvalitetsfQrbedring kan nå 
langt frem. 

I 1957 /58 var VQre middelbruttQpriser fQr bØg 79,10 kr. Qg 
fQr gran 65,92 kr., Qg sammenhQldes de med årsprQduktiQ
ner på henhQldsvis 10,4 Qg 13 m 3 , bliver pengeudbyttet Qm
trent det samme med VQre nuværende kvaliteter . 

Hele prQblemstillingen ved træartsvalget - rØdgran CQn
tra lØvtræ - kan simplificeres derhen, at den ene træart kan 
yde samme årlige indtægt SQm den anden, Qg at rØdgran
kulturens stØrre venteværdi kQmmer til udtryk ved den 
ekstraindtægt, SQm man - se side 61-62 - indhøster ved Qver
gangen til den hurtigt ydende træ art. 

Den mindre bemidlede skQvejer vil fQrmentlig se sin fQr
del i Qvergang til nåletræ. Dels når han måske selv at ind
hØste nQget af det tidlige udbytte, dels vil ejendQmmen SQm 
salgsQbjekt have større værdi SQm fØlge af endnu ikke QP
samlede Qvergangs-merindkQmster. 

For den velhavende skQvejer, SQm regner med, at ejen
dQmmen bevares f 0'1' bØrnene, vil fQrhQldene stille sig ander
ledes. Det er jO' således her i landet, at rige mennesker i vir
keligheden kun er fattigfQlk med penge. MerindkQmstskat
ten sluger en Qvervejende del af merindkQmsten, Qg det er 
mere end tvivlsQmt, Qm den rest, der bliver tilbage, -dækker 
det tab, som den ustabile skQvtilstand indebærer. 

Samfundet må vel Ønske en alsidig træartsbevQkset skQV 
af hØjeste ydeevne, Qg man må trO', at statsskQvbruget stræ
ber mQd dette mål - samt at det tilvejebringer reserver til 
tider med fQrsyningsvanskeligheder. StatsskQvenes grå hef
ter med udbytteangivelse fra navngivne distrikter er dQg 
vist farlige, fQr der kan QPstå en kappestrid Qm at nå 
hØjest, Qg det er jO' så let at få stQre Qverskud på skQvdrift, 
bare man tager f 0'1' sig af retterne. SQm BOAS sagde: Enhver 
skomager kan slagte en skov! Disse udtalelser skal dog ikke 
være en insinuation mod statsskovbrugets samvittigheds
fulde og dygtige folk, men en advarsel mQd ulykker, som 
det grå hefte kan fQrårsage i et brug, hvor tilvejebringelse 
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af reserver synes vigtigere end en på statsregnskabet ube
tydelig indtægtspost. 

Vort træartsvalg hviler under alle omstændigheder på et 
skØn over en ukendt fremtid. Men et er sikkert: Hvis man 
engang får grund til at fortryde, at man har lavet sin skov 
om til en rØdgranplantage, gives der ingen vej tilbage. Hvad 
man indvandt ved bevægelsen til rØdgran, skal nu tilbage
betales helt og fuldt for at komme tilbage til lØvtræ. Og 
hvem kan orke det? 

Et alsidigt skovbrug med tilstræbeise af det hØjst mulige 
årlige udbytte må være et attråværdigt mål. Kun så længe 
privatskovbruget - som i lens og stamhusenes tid - kan styre 
efter dette mål, er det berettiget. Går man på akkord med 
denne målsætning og sætter forrentningen i hØjsædet, kan 
man lige så godt erkende, at man opnår mest ved at hugge 
det hele ned, og som mange steder i Frankrig nå til krat
skovtilstanden, der såmænd kan afhændes til gode priser til 
stØverjægere. 

Skovbrug er det ikke! 

KULTURARBEJDER P Å TÅSINGE 
Men hvordan har jeg så båret mig ad i andens tjeneste? 
Med ejerens fulde billigelse har vi ved arrondering af 

ikke-hovedgårdsjord forØget skovarealet med ca . 60 ha, der 
med nogenlunde beskyttet beliggenhed er blevet til gran, 
ellers til eg. 187 ha af kulturarealet har været slet bevoksede 
arealer, dels blØdbundsarealer, men især yderst slette, mel
lemaldrende selvforyngelsesbevoksninger. Desuden yderli
gere ca. 150 ha. D. v. s. at ca. 45 % af skovarealet er forynget 
i IØtet af de sidste 34 år, eller skØnsvis godt 10 % mere end 
ved normalskovdrift. 

Såvel i bØg som i eg har vi stor mangel på bevoksninger 
i alderen 90 til 100 år, medens der er en hel del ældre skov. 
Når denne i lØbet af en snes år er opbrugt, vil hugst og ind
tægtsmuligheder fra disse træarter komme i en bØlgedal. 

6 * 
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Det har derfor været nØdvendigt i tide at skaffe andet træ, 
der giver gode hugstmuligheder i denne trange periode. Der 
måtte plantes gran i betydeligt omfang. Imidlertid har vort 
hovedformål været at styre mod et normalskovbrug, hvor og
så lØvtræ er rigt repræsenteret. BlØdbundsarealerne er til
plantet med ask. Eftersom grans omdriftsalder kun er halv
delen af omdriftsalderen for eg og bØg, har vi skØnnet, at 
disse træarter skal tildeles de to trediedele af hårdbundsare
alet, og ud fra denne målsætning fastlægges deres årlige kul
turareal. Den sidste trediedel skal være gran, der ydermere 
har fået tildelt det foryngelsesareal, vi har haft ud over nor
malen, og som især stammer fra afviklingen af slet selvfor
yngelsesstangskov. Ved at lægge hovedskovningen på så
danne arealer i stedet for som normalt i gammel skov, kom
mer man i en Økonomisk knibe, men ved omgående at falde 
over den slette stangskov og årligt afdrive og genkultivere 
overvældende store arealer heraf, lykkedes det ved streng 
udgiftsbesparelse at hjembringe tålelige udbytter. Det var 
så heldigt, at den slette mellemaldrende bØgeskov hovedsage
lig fandtes i vore to større skove, hvor læmuligheder bedst 
kan skaffes til veje for granskov. Vi planlagde skovtilstan
den for hvert tiende år langt ud i fremtiden, og hvis gra
nerne holder, vil den årlige hugstmængde kunne bevares og
så igennem den truede periode, for til den tid vil der stå 
salgbar gran til rådighed. Men en forudsætning for hele fo
retagendet er, at granerne holder. Vi har ikke megen Tra
metes, men Lophodermiumangreb er ret almindelig, og der
for har vi i stor udstrækning benyttet sitkagran, som hel
digvis hidtil i den meget stramme slutning har undgået 
micansangreb. Derimod har der været lus. I foråret var der 
milliarder, men en hurtig besprØjtning fra flyvemaskine 
med systemgiften Metasystox udryddede lusene omgående 
og totalt. Omkostningen var 79 kr. pr. ha. Kun bevoksnin
ger over 25 år blev sprøjtet, da kulturer ikke Ødelægges af 
lus. Som fØlge af, at det er en system gift, synes beskyttelsen 
at være effektiv for resten af sommeren. 
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Skovrider ABELL siger, at det år, hvor man ikke kultive
rer, er spildt. Jeg giver ham ret. Vor smerte er lakunerne i 
aldersklasserne, som hidrører fra perioder, hvor man har 
veget tilbage for kulturarbejdet og klaret sig ved forceret 
udhugning. Der skal hvert år afdrives og genkultiveres et 
passende areal, selvom det gør nok så ondt at se huller, 
hvor der hidtil har stået skov. Det bliver mere og mere 
smerteligt efterhånden, som man bliver ældre og har vis
heden for, at her ser man aldrig virkelig skov mere. Ved 
dagligt at fØlge skovens udvikling udviskes indtrykket af, 
at den yngre skov i årenes lØb er blevet ældre og styrer hen 

Fig. 1 
Til højre: Naturlig foryngelse. Naturens rige gave, som jeg 

under tyvernes Dauerwaldbegejstring var glad 
for. 

Til venstre : Bøgeprikling fra 1939 (Czekoslovakiet). 

imod modenhedsalderen. Der skal ligefrem sort på hvidt i 
en ajourfØrt aldersklassetabel til, for at man kan lade sig 
overbevise om, at den fØlelsesbetonede rædsel for kommende 
træmangel kan overvindes. 

Der skal kultiveres. Vi skal tilstræbe det bedste til billig
ste pris. Frø af god race er en hovedbetingelse. (Se fig.1). 
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Men selve kulturarbejdets billiggørelse mener vi kan frem
mes ved tre midler. 1) Hovedskovningsbevoksningen skal 
være mørk, tæt sluttet og vegetationsfri. 2) dobbeltplovens 
an vendeise. 3) lille rilleafstand. 

ad. 1. 
J eg var i min grønne ungdom på udvisning hos skovrider 

MØRK-HANSEN, og vi viste ud i en 1l0-årig bØgeskov. Da vi 
var færdige, spurgte MØRK-HANSEN om, hvornår jeg ville tro, 
at bevoksningen påny skulle tyndes. Jeg foreslog et åremål. 
»Nej «, svarede MØRK-HANSEN, »den skal aldrig tyndes mere. 
Bevoksningen er færdigbehandlet, den kan ikke yderligere 
kvalitetsforbedres, og den skal nu have lov til at gro sam
men, så den giver gode foryngelsesmuligheder<<. 

Det fandt jeg fornuftigt. Ved stærk slutning får man en 
ren kulturplads, stor hovedskovning og forsinket fremvækst 
af skadelig vegetation. I stærkt sammengroet, gammel gran 
spares man yderligere for stormskade. 

Fig. 2 

ad. 2. 
Vi benytter en hjemmelavet, hestetruk](en dobbeltplov (se 

fig. 2) med skivelangjern, der står en smule under skærets 
spids. Den ruller i fremtrækket over de sværeste rØdder og 
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laver en 35 cm bred fure, der i to træk grubbes med Smiths 
grubber. Ved en rilleufstand på l m dækkes balken totalt af 
de opkastede furer. Forhen brugte vi Smiths enkeltplov, 
men da dennes landside kræver støtte, blev furen altid lov~ 
lig dyb, og balkene blev for sparsomt dækket, så ukrudtet 
kom for hurtigt. Med dobbeltploven kan dybden blive efter 
behag, og man kan om Ønskes nøjes med tynd afskrælning 
af affaldslaget. Styringen lettes af det midtstillede lØb, hvis 
holden fast kan forøges ved skærpning. Der behØves ingen 
særlig kusk, for ploven går tilstrækkelig støt, og der er godt 
udsyn mellem hestene. Hvor jorden kan bære heste, bruger 
vi denne plov til kultivering af alle træarter, så vidt mulig 
også de blØde lØvtræer. Det går ikke på blØdbund, og de på 
side 55 anførte tal viser da også, at sådanne kulturer er oppe 
på almindelig gennemsnitspris. Dobbeltploven giver yderli
gere en uforudset fordel, for efter pløjningen dækkes hele 
kulturarealet af en tæt vegetation af brandbæger, der giver 
en passende mild skygge, og som desuden visner stivstrået, 
så den ikke lægger sig ind over planterne. Den hæmmer 
næste års græs vækst. Forhen så vi ikke denne urt. 

ad. 3. 
Vi bruger kort rilleafstand. På Tåsinges jord, der er så vil

lig til at lØbe i græs, bliver. rensningen let det dyreste kultur
arbejde, og i penge betyder det så lidt, om man plØjer lidt 
flere furer pr. ha. Man må hellere have lidt større planteaf
stand i rillen og kortere rilleafstand end omvendt. Med en 
rilleafstand på l m til bØg og eg og 1,10 m til gran, kan vi 
i reglen nøjes med henholdsvis 4 og 3 års rensning. Så tjæ
res bØgene, og kulturerne slutter helt næste år. 

De tre nævnte midler tjener altså i hovedsagen til at bil
liggØre kulturomkostningerne, men de bidrager da også i 
hØj grad til hurtig fremvækst, da hØjdevæksten først rigtig 
tager fart, når slutningen er nået. 

Eftersom bog af god herkomst er dyr, tiltrækkes bØge
planterne i planteskolen, og der anvendes 2/0 rod stukne 
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planter, der prikles med 33 cm afstand i rillen. Vi har i et 
par enkelte tilfælde dristet os til 1 meters afstand for store 
om priklede planter, men det hævner sig forfærdeligt. Det er 
min opfattelse, at bØg af god race er udprægede samfunds
borgere, der kun udvikler sig godt, når der er mange af dem, 
så de kan opdrage hinanden. Czekoslovakkere fra udsØgte 
moderbevoksninger, der i tæt kultur kan blive til meget 

Fig. 3. På de lidt højere partier i afd . xr, 49 er de czeko
slovakiske bøge høje, sla nke og rette. 

Bøge C.M.M., bon I 
Alder, år .. . ...... . . ... ... . . . .. . 30 30 
Stamtal, stk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012 1791 
Diameter, cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 11,8 
Grundll., m' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,8 19,5 
Højde, m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,8 12,9 
T-masse, ms.... .. .. .. ........... 220 160 

smuk skov, er de værste banditter, når de får for megen 
plads, ligesom dr. SYRACH LARSENS podninger fra elitetræet 
på 2. SorØ. Vid plantning kan måske bedre gå an på kvæl
stoffattig jord. 

Det er en kendt sag, selv på lettere jord, at træformerne 
bliver bedre på bakkerne end i lavningerne. På Tåsinge er 
der kun få bakker i skovene, men selv på temmelig flad jord 
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er der dog enkelte lavere pletter, og selvom fordybningerne 
synes næsten umærkelige, har de dog gennem årtier, måske 
i århundreder, været samleplads for det visne, sammenblæ
ste lØv. Her får man også slette bØgeformer. Andre steder 
har man været tilbØjelig til at søge årsagen til slet form i 

forårsnattefrosten, men den går ikke her. Der er simpelthen 
tale om kvælstofoverernæring. Planterne får for gejl vækst, 
gror for længe om efteråret, skuddene modner for sent, og 
vinterfrosten dræber skuddene. Træerne, der får stor tyk
kelse, blive buskede og forvredne. Det kunne måske hjælpe 
at give fosforgØdningstilskud, men vi vælger på sådanne 
pletter at stikke egeprikling ind i stedet for bØg. (Se fig. 
3 og 4). 

Fig. 4. 30 meter fra det sted, hvor billede flg . 3 er taget. er der 
en ubetydelig sænkning, hvor de samme bøgeplanter alle er ble
vet kvælstofprægede : Korte, tykke, grove og buskede. Der har 

ikke været forårsnattefrost. 

For sent lærte vi ulemperne ved kvælstofoverernæring at 
kende. Det har haft smertelige fØlger efter gran. Da vi ikke 
frygter forårsnattefrost, valgte vi renafdrift i gran, idet vi 
så blev skånet for stormknæk i overstandere samt fæld-

7 
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ningsskade. Men det var en stor fejltagelse. Affaldslaget fik 
pludselig fuldt lys og gik i omsætning, og den uheldige virk
ning af kvælstofoverernæringen forfulgte bØgene i mange, 
mange år, men heldigvis dog med aftagende intensitet. En 
granskærm mildner overgangen. 

I Horse Skov på et forholdsvis hØjt bakkeplateau har for
søgsvæsenet bØgeproveniensforsØg. Der er 500 m ret syd
udkant, og 30 meter fra denne udkant går et med skovdiget 
paralleltlØbende spor. Parcellerne har længderetning i nord
syd, så bØgeracerne findes både nord og syd for sporet. Det 
var kvælstofoverernæret jord. Med forundring lagde jeg 
mærke til, at bØgeformerne var bedre i den smalle stribe 
mellem spor og den sydlige udkant end længere inde, indtil 
jeg kom i tanker om, at det da var noget ret selvfØlgeligt, 
for det skyldtes naturligvis, at sydsolen har skinnet ind 
mellem den tidligere generations stammer og afblusset kvæl
stoffet i takt med dets dannelse. På områdets meget stejle 
Østskråning, hvis fald fortsættes videre ned i en askelavning, 
opnåes den smukkeste form trods renafdreven forfrugt af 
gran . Man må forklare det på den måde, at nedbØren op
slemmer kvælstoffet og fØrer det ned i askelavningen, hvor 
en lille bæk fØrer det videre ud i stranden. 

Oppe på plateauet anlagde vi i 1934 en lille flyvende plan
teskole, hvori vi såede den af skovforeningen importerede 
fine bog. Det tilstØdende areal blev tilpriklet 1936, og er al
deles misdannet, til trods for, at planterne har givet fine 
bevoksninger andetsteds . Men i den flyvende planteskole, 
hvor der blev efterladt måske tidobbelt planteantal, er for
men upåklagelig. Iagttagelsen synes at sige, at prikleplante
antallet (0,33 X 1,00 m) under sådanne omstændigheder er 
ganske utilstrækkelig, men at en såning kan klare sig. Over
holdelse af gran-overstandere er en endnu bedre lØsning. 

Vi foretrækker hollandske agern og såning af eg på selve 
kulturarealet (400 kg = 570 liter pr. ha, eller 1 liter på 
14 m). Kulturarbejdet udfØres billigt, idet vi i den plØjede 
og grubbede rille laver en fure med en på en tandfri rad-
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ORFOB..JQ-BU !l1 
1VICYr<)~..A..~ ? 

Fordi jO-BU 93 har største skæ
reevne, idet kædehastigheden 

er gearet til største effekt. 
jO-BU 93 har »SAFE«-sikker
hedskobling - d.v.s. centrifugal

kobling, der kan sættes ud af 

funktion med hånden. jO-B U 93 har flyvekarburator, der giver den rig
tige benzintilførsel ved enhver belastning. Desuden har jO-BU 93 ori
ginale forchromede skovltandskæder, automatisk kædesmøring, auto
matisk smøring af hovedlejer og dobbelt filter. 

Eller den nye ........... . 

en kraftigere udgave af den 

tidligere JUNIOR. 

Motor 93 ccm med forchromet cylinder. 
Håndbetjent lamelkobling. Vægt 10,5 kg. 

Automatisk kædesmøring. Forchromet 

kæde. 

Pris for SUPER JUNIOR komplet med 
18" sværd og kæde kr. 1260,00 

Serviceafdelinger på Sjælland og jylland 
med komplette reservedelslagre. 

VENDITOR MASKINER A/S 
ØSTMARKEN 6 . SØBORG. Telefon (01) 691500 



DANSK SKOVFORENINGS FRØUDVALG 

Bøge i afd. 19, Sihlwald ved Ziirich. 

Bedre race .. bedre skov 

SPØRG ALTID FØRST 
om der er frø eller planter af godkendt avl at få I 

Også i udlandet vil der i kommende {røår blive indsamlel 

{rø lil Danmark iD. S. F. godk. bevoksninger. 
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Fig. 5 

renser midtstillet fureoptrækker, der dog støttes af færdsels
hjul (fig. 5). Efter at agerne er sået, fØlger en anden rad
renser (fig. 6), der har færdselshjul, to skråtstillede tallerk
ner til at dække frØene og bagerst en lille midtstillet tromle 
til sammentrykning af dæklaget. 

Fig. B 
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Ask og ær plantes på 1,25 X 1,25 m og helst efter plov. 
Gran plantes på 1,10 X 1,10 m, d. v. s. 8000 pr. ha. Vi an

vender sitkagran i ret stor udstrækning, og har også brugt 
blandingskulturer med hver fjerde sitkagran. Ved sådanne 
ser man det mærkelige, at sitkagran slet ikke kan fØlge med 
i agermarkskulturer, hvor de helt forsvinder, medens den 
på gammel skovjord er tilbØjelig til at lØbe fra rØdgranerne. 

I foråret 1959 har vi haft fØlgende kulturarealer, hvorpå 
der er anvendt fØlgende nykulturudgifter - uden medtag
ning af plante- og frØværdi eller kulturrensningsomkostnin
ger : 

Antal ialt pr. ha 
timer a kr. kr . timer kr. 

BØg - 1,90 ha 

PlØjning og grubning 40 7,50 300 21 160 
Prikling 2/ 0 bØg .. ........ . .. .. 308Y2 4,00 1234 162 649 

----
lait .. . 1534 809 

Eg - 9,10 ha deraf 3,64 ha 
agermark 

PlØjning og grubning .. .... ... 2381f2 7,50 1788,75 26 195 
Opfuring og dækning . . . . . . .. . 354,38 39 
Såning af agern .. ... ..... . . .... . . 393 1h 3,75 1443,63 } 75 286 Såning af agern ...... ..... ... 287 4,00 1148,00 

laIt . . . 4734,76 520 

Ær og ask - 2,37 ha 

Hullegravning og plantning 
på 1,37 ha . .............. .. ...... . 263 4,00 1052,00 191 768 
PlØjning, grubning og 
plantning på 1,00 ha ......... 568,00 568 

-- -
Gennemsnit pr. ha .. . 686 

Gran - 2,70 ha 

PlØjning og grubning 68 7,50 510,00 25 190 
Plantning .... . ... ......... .. .... 225 4,00 900,00 85 333 

lait ... 1410,00 523 
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De samlede nykulturarbejdsudgifter på 16,07 ha 
har været . ... ... . ... . ... .. ...... .. .... . ... . ............. .. ....... . 
eller pr. ha ................................... . .... ............. . 

9298,76 kr. 
579,00 » 

Kulturpladsrensningsomkostningerne har været: 

timer kr. timer kr. 
Efter bøgeskov. 7,30 ha til 682 og 2569,35,der pr. ha er 93% 353 
Eft. and. lØvtræ 2,37 - - 312 1 / 2 - 1171,88 - - - - 132 494 
Efter gran .. .... 2,76 - - 425% - 1595,63 - - - - 154 578 

Såfremt vi sparer på kulturpladsrensning, bliver omkost
ningerne ved senere kulturrensning fordyret meget mere end 
besparelsen. 

Vi har et par gange forsØgt os med noget, som man måske 
ville tro var en slags tilstræbt billiggørelse, men som kun 
skyldtes planternangel. 

I 1949 manglede vi således rØdgranplanter, og derfor brug
te vi 2/0 planter på 0,30 ha i afd. XI 19 og på 0,50 ha i afd. 
XI 10. Der blev brugt det dobbelte af normalt planteantal, og 
planterne blev priklede i striber, der var plØjede og grub
bede med Smiths plove. Desværre er driftsbogsoplysningerne 
sammenrodet med andre kuIturarbejder for så vidt angår 
pløje- og plantningsarbejder i afd. 10 og rensningsarbejder 
i afd. 19, men det er muligt at fastslå pløje- og plantnings
omkostningerne i afd. 19 og rensningsomkostningerne i afd. 
IO, og sammenholdes disse tal, kan de sammenlignes med 
omkostningerne i f. eks. afd. XI 42, som i efteråret 1953 
blev tilplantet med 2/2 rØdgran. Plantepriserne er fra en 
salgsplanteskoles katalog fra 1959. 

2/0 planter i afd. 19 og 10 (forår 1949) 
PlØjn., grubn. og plantn. pr. ha 420 mandst. il 4 kr. 1680 kr. 
Rensning 1949/50 »» 100 

do. 1950/51 »» 192 
do. 1951/52 » » 176 
do. 1952/53 »» 1 08 
do. 1953/54 »» 138 
do. 1954/55 » » 58 

772 » il 4» 3088 » 
16.000 2/0 plantet" il 50 kr. 800 » 

laIt udgift pr. ha .. . 5568 kr. 
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2/2 planter i afd. 42 (efterår 1953) 

PlØj n., grubn. og plantn. pr. ha 143 mandst. a 4 kr. 572 kr. 
Rensning 1954/55 » » 7& 

do. 1955/56 » » 86 
do. 1956/57 » » 34 

196 » a4» 784» 
8.0002/2 planter a 140 kr .. .. ..................... ..... .......... 1120 » 

laIt udgift pr. ha ... 2476 kr. 

I afd. 42 benyttede vi dobbeltploven for fØrste gang. Det 
mindre areal er relativt dyrere at plØje end det store, men vi 
har erfaring for, at dobbeltploven billiggØr kulturarbejdet 
væsentligt, og vi er i år som fØlge af større Øvelse nede på 
131 mandstimer mod de 140 i 1953. Det, man især har grund 
til at sammenligne, er summen for plantepris og rensning, 
der for 2/0 planter med timelØn 4 kr. er 3880 kr. pr. ha, me
dens tallet for 2/2 planter kun er 1904 kr. 

Men dertil kommer, at de to 2/0 kulturer har groet meget 
dårligt, især i afd. 10. I afd. 19 er gennemsnitshØjden nu i 12 
års alderen knap 4V2 m, svarende til en svag bon. 2. Kultu
ren stØder i nord og syd op til en 2/2 plantning fra 1948, som 
nu i 15 års alderen har en hØjde på 9 m, svarende til en bo
nitet O. 

Langt mere kval har vi dog haft af bØgekulturer med for 
få planter. Den 9. juli 1931 havde vi stormfald i gran, og 
hullerne blev i foråret 1932 tilplantet med 1/2 gode ungar
ske bØgeplanter, kØbt i salgs planteskole for 35 kr. pr. tu
sinde. Planteafstanden var 1 X 1 m. I den ene afdeling, afd. 
XX 5, hvor klllturarealet var 0,50 ha, er driftsbogsoplysnin
gerne om kultur- og rensningsomkostningerne rene, idet der 
ikke i en række år fØr og efter kulturarbejdet har været an
dre kulturarealer, hvis tal har umuliggjort den nøj agtige 
opgØrelse. For at opgøre, hvad man »sparer« ved at bruge 
så få planter, kan en sammenligning være nyttig, og i det 
Øjemed har jeg udtaget vor besværligste og dyreste bØgekul
tur, der er lavet på normal måde. Det drejer sig om afd. XI 
35, hvis 2,73 ha blev tilkultiveret i foråret 1947. Den fØlgen-
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de sommer blev meget tør, med alvorligt luseangreb og en 
del dØdelighed, så der senere måtte nogen efterbedring til, 
hvilket ikke var nØdvendigt i XX 5. Omkostningerne har væ
ret fØlgende, idet jeg omsætter plantepris og mandsarbejds
timer til nutidspris : 

Afd. XX 5, 0,50 ha 1}2 ungarske bøge plantet på 1 X 1 ID i gr. huller 
Rensningsomkostninger m. v. 

1932-33 
33-34 
34-35 
35-36 
37- 38 
38-39 
39-40 

TimelØn Mandst. 

43,25 kr. pr. ha 86,50 kr. 0,55 157 
126,00 » » » 252,00» 53 475 

49,35 » » » 98,70» 53 186 
35,70 » » » 71,40» 60 120 
66,40 » » » 132,80» 60 220 
41,50 » » » 83,00» 65 127 
37,80 » » » 75,60» 73 103 

1388 å 4 kr. 5552 kr. 

Pladsrensning og kulturarbejde 1932: 

1932 .. . 192,72 kr. pr. ha 385,44 kr. 0,55 700 å 4 kr. 2800 kr. 
Planteværdi: 4520X2, 9040 planter å 100 kr. pr. 1000... 904» 

Samlede omkostninger pr. ha ... 9256 kr. 

Afd. XI 35, 2,73 ha, 2 /0 Lundsgd. bøge pI. på 0,33 X 1 m i plØj. hull. 
Rensningsomkoslninger, efterbdr. m. v. 

1947-48 411,02 kr. pr. ha 150,00 kr. 
48- 49 534,40 » » » 200,00 » 
49- 50 917,08 » » » 335,00 » 
50- 51 557,74 » » » 200,00 » 
51-52 487,36 » » » 180,00 » 
52- 53 ... 1064,84 » » » 390,00 » 

Pladsrensning og kulturarbejde 1947: 
Planteværdi: 22.000 planter å 100 kr. 

1,85 
1,92 
1,96 
2,26 
2,42 
2,55 

81 
104 
170 

88 
74 

152 

669 å 4 kr. 

313 å 4 » 

2676 kr. 

1252 » 

2200 » 
--------------------

Samlede omkostninger pr. ha ... 6128 kr. 

Også et par mindre huller i Tvede Skov blev samtidig til
plantede på samme måde, men alle tre steder blev bØgene 
meget slette med alt for stor spredning, hvilket i nogen grad 
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kan begrundes med kvælstoffrigØrelsen i nåleaffaldslaget. 
Den gang var jeg ikke klar over kvælstofoverernæringen ef
ter gran. 

Det var jeg imidlertid i 1940. Da vi havde 6000 3/0 czeki
ske bØgeplanter (Kakasovce) for meget efter endt kultur-

Fig. 7. Fig. 7 og 8 viser typiske bøgeformer 
fra vid plantning af 2/0 bøg. der ligesom plan
terne på fig. 2 tv. er opgravede i afd. III, 12, 
men her plantet under let birkeskærm på 

1 x l m. De har kun opnået halv højde. 

arbejde, vovede vi at underplante en birkeskærm fra 1922 
i afd. XI 20 på afstand 1 X l m. I 1944 blev en del af arealet 
suppleret med 2/0 Lundsgård bØg på sædvanlig afstand. 
Disse·tegner g<?dt, men de første ser rædselsfulde ud (se fig. 
7, 8 og 9). De har ikke kunnet tåle den store planteaf
stand. De synes forØvrigt heller ikke at have haft gavn af 
skyggen under birkene. I 1956 måltes lysstyrken under bir-



81 

keskærmen med foto-elektrisk lysmåler, og den fandtes at 
være 50 % af fuldt dagslys. Efter BUHLER (D.S.T. 1921, side 
312) skulle man vente 100 % hØjdevækst, og på BUHLER'S 

udtalelse har man baseret mange af sine Dauerwald-forvent
ninger. Den er let at lokke, som gerne vil hoppe, og man 

Fig. 8 

godtager straks en sådan tremmekasselysmåling som et 
dogme, og maser videre i sine betragtninger. Det er blot et 
spØrgsmål, om påstanden passer. I hvert tilfælde var bØ
gene under birkeskærmen i 1956 kun 4,0 m hØje, medens 
deres sØskende, som blev plantede samtidigt i fuldt lys i ud-
kantsafdeling, var 8,5 m hØje. • 

Hvad der gælder for Tåsinge, hyor "i sjældent plages af 
forårsnattefrost, gælder jo ikke på god jord under barskere 
himmelstrØg for slet ikke at tale om de lettere jorder, men 
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Fig. 9 

Afd. IH, 12, hvor planterne på fig. 1,3,1,7 og 8 
er opgravede. 

Stribesåning 1937 efter Smiths plov. 1 kg Ka-
kasovce-bog pr. 16 m . 

Kulturudg;fi pr. ha: 
Pløjning, grubning, såning. .. 247 Kr. 
500 kg olden ..... . ...... . . 500» 747 Kr. 
Pladsrensn. - kvassaJg. . . . . . . . . . . 50» 

Anlægsomk. .. . . . . . . . . . . .. 797 » 
Renholdelse, musegift . . . . . . . . . . .. 457 » 

Talt kulturudgift ......... . . 1154 » 

Måling 1959: C.M .M. bon 1 
Alder, år ... . .. . ..... . 22 22 
Stamtal ... . . . ... . ... . 3520 3521 
Diameter, cm ......... . 7,4 7,7 
Grundfl., m 2 ..•.• • •..• 15,1 16,5 
Højde, m . . .... . . .. .. . 10,5 8,9 
T,m' ..... . ...... . .. . 114 107 

det er min opfattelse, at den hurtige start ved kunstig kultur 
uden bØgeoverstandere må tilstræbes. Hvis vi havde naUe-



MUSTEX 
det sikkert virkende endrinholdige blandingspræparat mod: 

Mosegrise og mus i skove og plantager 

Een enkelt besprøjtning af bundvegetationen er tilstrække-

lig til at sikre en fuldstændig bekæmpelse. 

Holger Andreasen . Islands Brygge 41 . København S .. ASta 1540 

Tel'.· Central 652 

H . C. Andersens Boulevard 18 

København V 

Nielsen & Lydiches Bogtrykkeri 

Fabriken ))TALPEX« Nakskov 
N. Børge Ludwigsen, cand. pharm., telefon 124 

kan levere samtlige midler til bekæmpelse af plantesygdom
me, som i øjeblikket forhandles her i landet. Forsendelse 
sker franko for beløb over 20 kr. og ekspeditionen sker 

samme dag ordrer er indgået. 



John Rolskov's Planteskole 
Sdr. Vissing Telf.53 

Vi anbefaler os med alle Arier 

Skovplanler i gode Provenienser 

Skovplantekulturerne staar under 
Provenienskontrol af Dansk Skov

forenings Frøudvalg 

Bøge-, Ege-, Aske-, Birke
og Grankævler købes. 

A/S K A G E R U P 

TRÆVAREFABRIK 
Kagerup 
Telefon: Helsinge 9 

SALLING PLANTESKOLE 
JEBJERG • TELEFON 13 

Sunde Planter 

leveres til Skov, Have og Mark 

* 
Forlang Prisliste eller Tilbud 

Kævler og snitgavn 

bøg, ask og eg 

købes af 

A/S ØRESØ FABRI K 
Svebølle • Telefon Viskinge 50 

SKOVPLANTER _o Ile Arter -

_o Ile Arter - HAVEPLANTER 
* Vi sender Dem gerne Prisliste og Tilbud 

HULKÆRHUS PLANTESKOLE 
TELEFON: ANS 25 R0DKÆRSBRO STATION 

Planteskolen staar under Kontrol af Dansk Skovforenings Frøudvalg 

Bøgekævler. 
Finer- og Plankekævler I og II 

Egekævler og 

Askekævler 
samt alle øvrige Løvtræsorter 

JØRGEN JØRGENSEN A/S 

Raadhuspladsen 3 . Aarhus. Telf. 28835 
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frost, kunne jeg tænke mig en samtidig indplantet poppel
skærm, eller, som vi med held har benyttet, sættestænger 
fra vore stynede popler, der straks ved deres 4- 5 m hØjde 
giver værn mod frost og en mild skygge, som synes at til
tale bØgene. 

Vort mål er at opnå den hurtigste og bedste udvikling for 
vore kulturer, dels fordi vi kun er håndværkere, dels fordi 
vi har erfaring for, at sådanne kulturer er billigere end de 
slette. 
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KRONIK 

Er der mange mus? 

I Tyskland har man nu i en årrække bekæmpet angreb af 
markmus i kulturerne med toxafen og med det herhjemme be
nyttede endrin. Resultaterne overfor markmus er udmærkede, 
og metodens ufarlighed viser sig måske allerede ved de meget 
dårlige resultater overfor rødmus. Den nye bekæmpelsesmetode 
bør imidlertid, ligesom de ældre, kun anvendes, når der er brug 
for den. Det har derfor betydelig interesse at kunne stille en 
prognose, at kunne forudsige om der kommer angreb. 

Dette har man beskæftiget sig en del med i USA og i Tysk
land, og jeg skal her kort referere de tyske resultater, senest 
offentliggjort i U. SCHINDLER'S artikel: Zur Erdmaus-Prognose 
(Anzeig, f. Schadlkund. 32: 101-106, 1959). 

Det har vist sig, at simple iagttagelser af sete mus, af muse
huller, museveksler o.s.v. ikke giver sikre holdepunkter. Det 
er nødvendigt at udsætte alm. smækfælder til konstatering af 
bestandens størrelse på udvalgte arealer. Fælderne nummereres 
fortløbende, udlægges på linie med to meter imellem, og linien 
må gerne bugte sig lid t, så forskellige bevoksningstyper bliver 
repræsenteret. På arealer over ca. 4 ha anvendes 100 fælder, og 
der fanges 2 nætter i følge . Som lokkemad kan f.eks . benyttes 
franskbrødsterninger ristet i fedt. 

Med denne metode er tyskerne kommet til følgende erfarings
tal : 

Markmus fanget på 2 Markmusbestand 
Bekæmpelse 

nætter, 100 fælder og ventet skade 

1-10 ringe unødvendig. 
11-20 middel kun i særtilfælde. 
21-30 stor ønskelig. 

over 30 meget stor ubetinget nødvendig. 

Det er vel tvivlsomt, om disse erfaringer uden videre kan 
overføres til danske forhold, men at metoden i princippet er 
anvendelig, synes troligt. Da man tillige opnår indblik i, hvor 
mange mus af de andre arter, der findes på arealet, kan man 
Iræffe sit valg af bekæmpelsesmetode herefter. 

Arbejdstiden til ,fældeudlægningen er ikke stor, Io mand kan 
lægge 100 fælder ud pr. time. En ulempe er det, at enkelte fugle 
kan gå med i løbet. 

Prognosen kan udføres kort før bekæmpelsen, men iøvrigt 
regnes der i de tyske arbejder ikke med vandringer af mus ind 
i skovene, hovedvægten lægges helt på den lokale bestand af 
markmus, måske fordi der ikke er dyrkede marker nær forsøgs-
arealerne. B. Beier Petersen. 



FORENINGEN 
DANSKE STAVEFABRIKERS 

. FÆLLESKONTOR 

AABOULEVARD 5 • KØBENHAVN V 

TELEF.: CENTRAL 14875 

TELEGRAM-ADR.: STAVKONTOR 

Gulvtræ og Snitgavn 
al bøg købes 

c. c. HANSEN A/S 
FIEDERKLEMMEFABRIK 

RIngstedvej 20, Roskilde, tlf. 299 

~. Graven's Planteskole 
Hanated pr. Horsens 

TIf. Hanated 46 

Skov-, Læ- og Hækplanter samt 
Planter til Vildtremiser 

SkovplantekuJtureme ItAt und~ Proveni ..... 
kontrol af Danak Skovforenmlll Frøudvall 

FARSTRUP SAVVÆRK 
& STOLEFABRIK A/S 

Grundl.1910 

FARSTRUP ST. 

Telefon Veflinge 28-48-128 

Er køber til kævler j eg og bøg 

?;2) /".1 ~/I ~/'l~~ /lA .nV' 

~~ 
Skovplanter 
i bedste provenienser 

prima kvaliteter Rødekre Teleln &2933* DODlluk 

Skovfrøet leveres af Statsskovenes Planteavlsstation. Plante
skolerne og salgskontoret står under kontrol af Dansk skov
forenings Frøudvalg • Vi giver Dem gerne tilbud på Deres 
forbrug skrifligt eller ved besøg. 

VI ER KØBERE TIL: 

Kævler og snitgavn 

et righoldigt sortiment 

store og sm~ partier. 

I BØG-EG OG ASK 

Hyllinge Træindustri ~/. 
TIr. Hyllinge 64 



I KLUPPE \ 

Stål-kluppe med forkrotnet 
nuUskinne Nr. 6+tÅ. 

Patentbesk. Forsynet m. indstillelig fjedcr>kydel'. 
Ved tryk på denne kan man med d~t sanune 
indstille kluppen. Mål.kinnen er inddelt i '/.
og I cm på de to sider og I cm på den øverste 
Iladc. 

RlIatlri stAlkluppe ir. Bjer.rud og Arne
.tad med indstilleligt håndtag og skyder med 
messingindJæg, så kluppen kan justeres. 

50 cm . • . . . . • • . . • . . . . . • kr. I lO,OO 

60 COl • • • • • . • • • • • . • • • .• kr. 125.00 

80 ctn ......•......... , kr. 150.00 

50 cn) .•••.••.••••.•..• 

60 enl . •.. . ...•.....••• 

80 cm .•..•.......•...• 
100 cm •. 

kr. 58.00 
kr. 62.50 
kr. 73.00 
kl'. 85.00 

Vi hal' også letm.etal .. kluPllc i 30, 40, Go, 80 og 
J 00 cm. Nærmere OplysDjD.!'er i vort "'lerk. 
",j.katalog. 80_ vi tiliiender p-ati •• 

FORST. OG JAGTHUSET 
Gl. Kongevd II9 . Kbhvll. V. Hilda 3°30 

Gennem mange år den foretrukne 
i skoven 

HOWARD GEM ROTAVATOR 
20"-24"-30" arbejdsbredde 

NU ~ til ,kov..en: 

FORLANG BROCHURER 

OG PRISER HOS 

HOWARD TRAKTOR ROTAVATOR 
Trepunktsophængt. 50" og 60" arbejdsbredde sikker
hedskobling beskytter overfor jordfaste genstande. 
SELECTATILTH gearkassen giver variabel hastighed på 
knivtromlen der på 2 min. ændres mellem 125 til 225 
omdr./min. hvilket giver større alsidighed og bedre 
økonomi. Side(orsat eller midtmonteret. 

LANGREUTERS 
GL. KONGEVEJ 3 . KØBENHAVN V . *HILDA 1090 




