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OM SKOVDYRKNINGENS BIOLOGI 
Af forstander, dr. agro. ERIK HOLMSGAARD 

Forelæsning holdt den 30. september 1957 som 
introduktion til en forelæsningsrække i »Foun
dations of Silviculture« på State University of 
New York, College of Forestry, Syracuse. 

I skovbruget gælder de samme generelle vækstlove som 
landbrug og havebrug. I land- og havebruget dyrker man 

dog oftest sine planter i renkultur på et ensartet nærings
substrat, og planteproduktionen i disse to jordbrug minder 
på flere måder mere om de renkulturer, som mikrobiolo
gerne arbejder med i Petri-skåle end om skovens plante
samfund. 

I alle de nævnte 3 former for planteproduktion er kend
skab til såvel de indre processer i planterne som kendskab 
til, hvorledes planterne reagerer på milieuændringer, af stor 
betydning for opnåelse af den størst mulige produktion. 
Medens man i land- og havebruget i ret høj grad ad me
kanisk vej skaber det milieu, som tiltaler planterne mest, 
går interessen for skovbrugeren snarere i retning af at ud
nytte de naturlige milieuforhold samt ved ganske små og 
billige foranstaltninger at ændre disse. Endvidere er skov
brugeren ofte særlig interesseret i et forhold, som ikke 
spiller en så dominerende rolle i land- og havebruget, nem
lig konkurrenceforholdel mellem individerne og arterne. 

De af Dem, der har været med til at passe en stor have, 
har sikkert oplevet, hvor vanskeligt det kan være at holde 
denne velplejet. Når man har haft en have i nogle år, lærer 
man et par ting, som letter arbejdet betydeligt. For det 
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første lærer man, at planterne ikke gror lige godt alle vegne 
i haven, men at nogle sætter pris på en solbeskinnet plads, 
andre på en skyggefuld plet. Man lærer, -at planterne ofte, 
når de først er bragt ind, kan så sig selv år efte'f år, hvis 
pladsen tiltaler dem" medens man på et andet sted i haven 
kan have et frygteligt besvær med at få dem til at lykkes, 
både fordi den pågældende art ikke trives særlig godt på 
denne plads og fordi ukrudtsplanterne her lelter'e tager 
overhånd. Det andet forhold, som man lærer som haveejer, 
er, at mart langt lettere får kulturerne til at lykkes, hvis 
disse :sås dIer plantes i ren jord og behandles sådan, at de 
får en flyvende start. 

I havebruget spiller konkurrenceforholdet mellem arterne 
derfor en vis rolle - men en mindre rolle jo mere inten
sivt havebruget er. Konkurrenceforholdene spiller en langt 

større rolle i skovbruget, fordi man i skovbruget af økono
miske grunde kun i få tilfælde ved kulturernes start kan 
benytte sig af den intensive bearbejdning og renholdelses
teknik, som man anvender i de andre jordbrug. I mang
foldige tilfælde, og da særlig i skovrige lande som U.S.A., 
er man endvidere henvist til at benytte det naturlige frø
fald fra den forhåndenværende plantevegetation som basis 
for den kommende træproduktion. 

Reguleringen af konkurrencen mellem arterne og det 
forhold, at træproduktionen ikke kan betale særlig store 
omkostning,er, bevirker, at et af de vigtigste arbejder for 
den praktiserende skovbruger består i at udvide og benytte 
sig af sin viden om, hvorledes man kan gribe ind i og ud
nytte milieuforholdene og da i særlig grad konkurrence
forholdene i skoven. 

Et andet forhold, som også på ret afgørende måde ad
skiller skovbruget fra havebrug og landbrug, er skovbrugets 
l.ange produktionstid. Hvis en landmand dyrker en gal af
grøde vil han kun have tab i et år - skovbrugeren vil 
måske have tab i 100 år, hvis han planter eller på anden 
måde fremels.ker en forkert træart. 
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Hvordan er det, vi kalder skovdyrkningslære, opstået? 
Ja, det er jo først og fremmest baseret på iagttagelser, og 
ud fra en sum af iagttagelser har der udkrystalliseret sig 
en praktisk erfaring. Er iagttagelser eller praktisk erfaring 
nu pålidelige kilder at øse af? Man kan vel sige, at man 
aldrig begår særlig store fejltagelser, når man støtter sig til 
den praktiske erfaring på et sted, og den m,and, der helt 
lader sig lede af den praktiske erfaring, løber heller ikke 
nogen større risiko for at miste sit job. På den anden side 
må man sige, at den årsagssammenhæng, som kan uddrages 
af iagttagels,er alene, ofte kan være meget tvivlsom, således 
at forklaringerne på iagttagelserne hyppigt ikke er rigtige. 
At man stræber imod at klarlægge, hvad der er årsag, og 
hvad der er virkning, er imidlertid hovedgrunden til, at 
man kan anse skovdyrkningslæren for at kunne placeres 
mellem naturvidenskaberne. 

Den græske filosof EPIKTETOS har engang udtrykt sig 
således: »Hvis du ser nogen vaske s,ig hurtigt, så sig ikke 
- »Han vasker sig dårligt,« men sig - »Han vasker sig 
hurtigt.« Ser du en drikke meget vin, så sig ikke - »Han 
drikker altfor meget vin,« men sig - »Han drikker meget 
vin.« Thi hvordan kan du vide, at han handler uhensigts
mæssigt, hvis du ,ikke kender årsagen til hans handlemåde. 
Hvis du husker det, så undgår du at seeen ting og at gøre 
dig til dommer over en anden.« 

EPIKTETOS har med denne udtalelse vel kun tænkt på, 
hvor forsigtig man bør være, når man udtaler sig om men
neskelige forhold og reaktioner - men noget tilsvarende 
gør sig gældende, når man skal afgøre, hvad årsagerne er 
til handlingsforløbet i naturen. En rigtig udlægning af dette 
forløb, hvad enten det nu er baseret på enkelte iagttagelser 
eller på det m,an kalder ,den forstlige erfaring, kan kun op
nås, når man har kendskab til mange omstændigheder. 

Vi har ikke tilstrækkelig kendskab til alle forhold ved 
skovplanternes liv, og det kan derfor ikke undgås, at vi. 
når vi søger at klargøre os, hvorfor planterne reagerer som 
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de gør, da af og til vil begå fejltagelser. Når jeg nu skal 
fungere som Deres lærer i dette fag, så må De være ind
stillet på, at jeg også vil begå fejltagelser. Hvis De opdager 
sådanne, vE jeg bede Dem gøre vrøvl; og De må være klar 
over, at hvis De senere husker noget af, hvad jeg har fortalt 
Dem, så må De være indstillet på, at De kan komme til at 
revidere et og andet. Skovdyrkningslæren er en ung viden
skab og derfor på mange punkter endnu svagt funderet. 

Skbvdyrkningslæren er i den form, hvori der undervises 
på "et universitet, et produkt af mange vidensk,aber. En af de 
grundlæggende er læren om planterne-s livsfunktioner: 
plantefysi'Ologien. Det er måske rimeligt at e-rindre om, 'at 
det 'ikke er mere end 3-400 år siden, at man med ARISTOTE
LES anså, at jorden udgjorde planternes energIkilde, og at 
planterne optog deres næring tilberedt fra jorden. VAN 
HELMONT viste ved dyrkningsforsøg oa. 1610, at dette ikke 
kunne være rigtigt, fordi jordmassen i et lerkar holdt sig 
konstant, selvom der voksede et piletræ op af karreL VAN 
HEL"l\'IONT tydede dog sit forsøg således, at vandet da måtte 
udgøre planternes nær:ingskilde. 

Først ved PRIESTLEY'S, INGEN-Housz' og SAUSSURE'S under
søgelser for mindre end 200 år siden, blev det opdaget, at 
lyset eller solenergien er planternes energikilde, og at bygge~ 
stenen for planteproduktionen er luftens indhold af kul
dioxyd. ARISTOTELES humusteori vedblev im'idlertid at være 
den herskende teori længe efter dis.se opdagelser. Denne 
teori, der gik ud på, at planterne væsentligst ernærede sig 
af jordens døde organiske bestanddele, fandt stor tilslut
ning blandt jorddyrkningens praktikere, der så, hvorledes 
tilførsel af organisk gødning fremmede planteproduktionen. 
Først ved LIEBIG'S bog: »Die Chemi'e in ihrer Anwendung 
auf Agricultur und Physiologie«, 1840, led humusteorien sit 
endelige nederlag (BOYSEN JENSEN 1938). 

Opdagelsen af et så grundlæggende forhold s.om plan
ternes fotosyntese er altså mindre end 200 år gammel og 
den rigtige sammenhæng blev først -almindelig anerkendt 
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for ca. 100 år siden. Når man eri.ndrer, hvor mange revi
sioner, der har fundet sted indenfor l.angt ældre videnskaber 
som fysikken og filosofioen, så er det klart, at vi også må 
forudse, at vore plantefysiologiske forestillinger kan komme 
til at undergå betydelige ændringer. - Økologien, som skov
dyrkningslæren har så megen tilknytning til, er som selv
stændig lærebygning en endnu yngre videnskab end plante
fysiologien. 

Da det blev klart, at lys'et v,ar den vigtigste 'energikilde, 
vendte forstmændene også i høj grad deres øjne mod lyset 
som vækstfaktor. Det er almindeligt at tale om, at visse 
skovtræer er skyggetålende (tolerante), andre lystræer 
('intolerante). At henføre en træart til een af disse to grup
per eller til en 'intermediær gruppe alt efter under hvilke 
lysforhold, den er i stand til at klare s'ig i skoven, kan dog 
nok give anledning til nogen betænkelighed. Thi når m'an 
taler om, at en plante er i stand til at leve i skygge, så vil 
det sige,at denne plante ikke alene tåler skygge. Det vil 
også sige, ,at den tåler den konkurrenc'e om v,and og nærings
stoffer, som foregår i jor,den på de sieder, hvor der hersker 
dyb skygge, hvilket jo i naturen kun forekommer under en 
gammel sluttet bevoksning. Hvor stor ·en rolle skyggetålings
evnen (betragtet som eet fænomen) og evnen til at tåle 
konkurrencen om vand og næringsstoffer (betragtet som et 
andet fæno'm'en) spiller for, 'at vi henregner den pågældende 
træarl til de skyggetålende, kan man ikke uden videre af
gøre. Det må afgøres ved eksperim.enter. Man kan f. eks. 
grave en grøft omkring nogle unge planler,således at de 
gamle træers rødder hugges over, og rodkonkurrencen der
ved elimineres fra det 'indgrøftede areal. Man vil da i mange 
tilfælde se, at planterne på det isolerede ·areal gror langt 
bedre efter isolationen, og at konkurrencen spiller en af
gørende rolle for, hvordan forskellige arter udvikler sig i 
skygge. Når man har isoleret .et sådant areal, må m·an på 
den anden side gøre sig klart, at de afhuggede rødder fra de 
gamle træer går i omsætning. Herved frigøres der nærings-



480 

stoffer, hvilket bevirkeT, at vækst'en på det rodisolerede 
areal foregår ved et højere næringsniveau. Dette høje næ
ringsniveau påvirker og øger småplanternes skyggetålings
evne. En helt entydig redegørelse for den enkelte vækst
faktors indflydelse er derfor vanskelig i et sådant forsøg. 
Hvis man vil nå de helt kl,are resultater, må eksperimentet 
laves ved hjælp af en kunstig skyggegiver eller under la
boratoriemæssige forhold. 

Det gælder i det hele taget, at det er vanskeligt, når man 
laver eksperimenter ude i naturen, at give helt entydige 
forklaringer. Skovbruget er i denne henseende særlig ugun
stigt stillet, fordi træerne er så store, at vi ikke k,an sætte 
dem i bur eller ,dyrke dem i potter. 

Selvom det er et vanskeligt og ofte langsommeligt ar
bejde, er det dog nødvendigt , hvis m,an skal komme længere 
i skovbruget og skovdyrkningslæren, at vi i stigende grad 
baserer vor viden på eksperimenter, således at vi her igen
nem får klarlagt de grundlæggende problemer. 

Eksperimen ter vil imidlertid aldrig gøre den omhyggelige 
iagttagelse overflødig, fordi forhol,dene varierer så meget i 
naturen. Den enkelte forstmand må derfor gøre iagttagelser 
indenfor sit område og ud fra disse afgøre, hvorledes de 
generelle love skal tillempe,s på hans arbej.dsplads, således 
at han med den mindst mulige inds,atsaf arbejde 'og penge, 
og ved hjælp af naturens medvirken, opnår det resultat, 
han stræber imod. 

Vi s,kal nu i disse forelæsninger beskæftige os med, hvad 
der i studieplanen kaldes »skovdyrkningslærens grundlag«, 
men som vi også kunne kalde »skov,dyrkningslærens biologi« 
eller blot »'skovbiologi«l). Dette fag omhandler de almene 
love for, hvorledes træerne og skovsamfundet udvikler sig 
under indflydelse af sit milieu, og hvorledes skoven påvirker 
milieuet. Som De vil forstå, er grunden til at dette kursus 
indgår i studieplanen ikke den, at De her skal have anvis-

1) Et i Amerika alm. accepteret udtryk for dette fagomr åde er 
»Silvics«. 
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ninger på, hvad De skal gøre i den enkelte situation i 
skoven; men formålet med dette kursus skulle være, at vi 
samm'en skal arbejde på at udvide Deres kendskab til de 
generelle vækstlove, således at De, når De kommer ud i 
praksis, i den enkelte foreliggende situation ikke overser 
væsentlige om:stændigheder og derfor dømmer forkert. 

Jeg må bede Dem undskylde mig, at j eg kender så lidt 
til amerikanske skovbrugsforhold og til de amerikanske 
træarter, at jeg formentlig i højere grad, "end det er sæd-

. vanligt ved denne forelæsningsrække, vil benytte mig af 
eksempler fra europæiske træarter. Jeg håber, at det ikke 
vil blive til nogen større ulempe for Dem, netop fordi de 
problemer, vi sk'al beskæftige os med, er de generelle pro
blemer. 

løvrigt må jeg sige, at jeg blev lidt befioliget, da jeg fik 
TOUMEY'S og KORSTIANS lærebog" idet jeg - hvad jeg ofte gør 
- kiggede efter, hvordan bogen sluttede. Den allersidste 
sætning lyder således: However, folIowing amelioration of 
the unfavof'able soil conditions many of the Danish heaths 
ean be reforested successfully.« De vil forstå, at jeg da næ
sten følte mig på hjemmehane. 

Men det er ingen god ide, at fortsætte med at læse bagfra, 
og vi vil derfor begynde m,ed begyndelsen, og TOUMEyog 
KORSTIAN begynder med at definere, hvad skovdyrknings
lære eT. De siger omtrent følgende: 

Skovdyrkningslæren er den del af skovbrugslæren, der 
omhandler etablering, udvikling og pleje 'af bevoksninger 
med det formål at opreiholdeen vedv.arende produktion af 
træ. Skovdyrkningslæren kan naturligt deles i 2 områder: 

1. Skovdyrkningslærens grundlag - den videnskabelige 
basis. 

2. Skovdyrkningslærens praksis eller anvendelsen af det 
videnskabelige grundlag. 

Dette er en meget kort definition af, hvad skovdyrknings,
lærens grundlag 'eller skovbi'ologien omfatter, og måske 
skulle vi søge at gøre definitionen lidt bredere. 

49 
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Som jeg allerede har antydet, er skovbiologien det fag
område, der beskæftiger sig med de almindelige love om 
træers, bevoksningers og hele skoves liv samt med læren 
om, hvordan træer og skove påvirkes af deres omgivelser, og 
hvorledes disse omgivelser - som jord, dyreliv og klima på 
deres side påvirkes af skovvegetationen. Kundskaben om 
træernes liv og om, hvordan skoven på\nirkes af sine om
givelser, er opnået dels gennem observationer ,af forholdene 
i naturen, dels gennem eksperimenter. Først når denne 
kundskab ordnes og inddeles, kan ,den danne basis for skov
dyrkningens praksis. 

I skovhiologien betragter vi skoven som et samfund be
stående af en uendelighed af levende væsener, der påvirker 
hinanden. Måske bemærkede De, at jeg i definitionen på, 
hvadskovbiologi er, ikke kun talte om, træer - men om 
skov, og herved bør der altså forstås det hele samfund af 
levende væsener, som. udgør en skov. 

I skovbiologien accepterer vi også den kendsgerning, at 
2 skovsamfund aldrig er ens, fordi jordbundsfaktorer, 
klimaforhold m .. v. kan kombineres på et uendeligt antal 
forskellige måder. 

I skovhiologienskulle De finde svarene på hvorfor? I 
f.aget skovdyrkningslærens praksis (eller skovdyrknings
lærens teknik 'som det kaldes i nogle lande), hvor de øko
nomiske betingelser udgør et lige så vigtigt fundament som 
de biologiske forhold, vil De få svarene (eller nogle svar) 
på: hvordan? Sv/ar på sådanne spørgsmål som 

H vordan skal man høste frø? 
Hvordan skal man opnå en god naturlig foryngelse? 
Hvordan skal mian plante? 
Hvordan skal mian hugge ud? 
o. s. v. 

I sit indledende kapitel taler TUOMEY om urskoven og 
dens betydning for skovbruget - og det er rigtigt, som 
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TOUMEY siger, at den uberørte skov har betydet meget for 
skovbrugerne's forståelse af skovens udviklingsstadier og 
reaktioner. Desværre er helt uberørt skov v,anskelig eller 
umul-igat finde i mange områder af Verden. Ofte tror man, 
at hvad m·an har foran sig må være et stykke urskov, men 
når man så begynder at gå i detailler, viser det sig, at sko
ven måske har været benyttet til kreaturgræsning:, eller der 
har været hugget langt tilbage i Uden, måske med det for
mål 'at brænde trækul eller potaske, 'som det 'så ofte har 
været tilfældet i de store nåletræskove i det nordlige Skan
dinavien. 

En naturskov er et plantes·amfund, der har været under
givet forandring. Når et areal ligger hen åbent og vegeta
tionsløst - hvad enten dette nu skyldes, at gletscheren lige 
har forladt det, eller 'at en brand er gået hen over det -
så vil vegetationens udvikling på et 'sådant areal ifølge 
vV ARNIING (1895) 'almindeligvis ske efter følgende mønster: 

»1. Den første P!'antevæxt vil være ,aaben; der gaaer altid 
nogen Tid, førend et sammenhængende Veget'ations,dække 
danner sig; Individerne staa i Begyndelsen meget spredt. 

2. Artsanlallet vil efter en vis Tids Forløb være større 
end senere, idet mange Arter i Begyndelsen finde en gunstig 
Plads, men senere fortrænges, naar Dækket lukker sig, og 
naar mere tyranniske Arter have indfundet s,ig. Forskjellige 
Dele af det nybevoxede Terræn vil ofte være meget uens
artede i Bevoxning. Ve'getationen bliver efterhaanden mere 
ens'artet. 

3. Oftest vil en- og toaarige Arter først være meget tal
rigere end senere, idet de finde gunstigere Vilkaar paa det 
aabne Terræn end paa det dækkede. Mange ville høre til 
Egnens Ukrudtsflora. Senere blive de fler'a'arige Urter eller 
de træagtige Planter overvejende. 

4. De først indvandrende Arter ville være de, der have 
de bedste Spre,dningsmidler (ved Vinden elleT ved Fuglene). 

49 * 



484 

5. Drejer det ,sig om indvandring af Træer, ville Lys
træerne ofte komme før de skyggetaalende - det omvendte 
kan ikke finde Sted.« 

De første træer, ,der indvandrer, er hvad ,skovbrugere 
kalder pionertræer. Disse er i reglen karakteriseret ved 

1) At de tidligt producerer frø li 'store mængder 
2) At frøene er lette og spredes let 
3) At de har en hurtig ungdomsvæk'st 
4) At de er lystræer. 

I Skandinavien er det meget almindeligt, 'at birken er 
det ltræ, deT indfinder sig på åben jord. Når birkene har 
nået en vis udvikling, vil gr:anen koloni'sere under dem, og 
til slut vil granerne vokse ovenud af birkene og overtage 
vokseplads,en. Man finder ,en ganske lignende succession i 
New Engl,and, hvor papirbirk - ofte i blanding med 'asp 
koloniserer afbrændte arealer eller opgivne :agerjorder og 
på dis,se danneT en næsten ensaldrende bevoksning, hvor
under mere skyggetålende Picea-arter, hal slam-gran, Wey
mouths fyr eller skyggetålende løvtræer sår sig og til slut 
udkonkurrerer birken og 'aspen. (CHEYNEY 1942). Her i New 
York er Weymouthsfyr i dele af 'staten en 'almindeligt fore
kommende art på opgivne agerjorder, og skovbrugeren 
fremstiller tilsvarende skovtyper ved plantning af fyrrearter 
på gam,mel agerjord. Di,sseagerjordstyper bliver i reglen 
ret hurtigt invaderet af løvtræarter og vil derfor med tiden 
gå over til at blive til løvskov -med mindre mennesket 
griher ind med mere radikale midler til at ftasrlholde nåle
skoven, end man nu er i besiddelse af. 

I Alaska har CROCKERog MAJOR (1955) beskrevet, hvor
ledes plantesamfundene ,afløser hinanden, når en gletscher 
trækker sig tilbage. NårdeUe indtræffer, indfinder der sig 
på den bare jord en vegetation af mos'ser, Dryas og forskel
lige pilearter. Adskillige år Isenere indfinder Alnus crispa sig, 
Dg en buskvegetation af æl vil blive mere og mere domine-
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rende, ·således at der 30- 40 år efter, 'at gletscheren er for
svundet, findes et ensartet ællekrat. Derefter begynder sitka
granen at kolonisere under ællene. Granerne kvæler disse, 
og der fremkom.mer rene sitkagranbevoksninger. Senere vil 
Tsuga heterophylla og Tsuga mertensiana ,indfinde sig og 
bl'ande sig ind i sitkagranskoven. 

De nævnte eksempler på forandringer i 'skovvegetationen 
drejede sig om store og let iagttagelige forandringer; men 
enhver skov, der overlades til sig selv, gennemløber en ud
vikling, der bringer den i bedre balance med voksepladsenl). 
Når skoven ændrer sig, påvirker den derved lokaliteten og 
voksebetlngelserne, og dette er grunden til, at voksepladsen 
og skoven altid er på vej imod et nyt tigevægtspunkt. 

Når mennesket griber ind i en skovs udvikling ved ud
hugning eller renafdrifter, så ødelæg.ges eller påvirkes der
ved den naturlige udvikling. Ofte er 'skovbrugeren slet ikke 
interesseret i ,ane de st'adier, som en naturskov gennemløber. 
Han er måske kun interes'seret i at l'ade 1 eller 2 træarter 
komme til udvikling, og det stemmer end ikke med hans 
økonomiske formål at lade disse arter vokse sig så gamle, 
som de ville i en naturskov. Af den grund er det ofte vanske
ligt i tætbefolkede lande, hvor skovenes tittstand er påvirket 
af m:ennesket, at få ·et klart billede laf, i hvilken retning 
skoven ville udvikle sig, hvis den blev overladt til sig selv. 
Derfor kan vi lære meget af virkelige naturskove. 

Mange skovbruge're, og også mange vi'den s.k,absmænd , er 
af den opfattelse, at vi burde prøve at gøre de menneske
påvirkede ·skove så lig de naturlige skove som muligt. Nu 
og ,da dukker der en bevægelse op 'af den 'art, og en ny 
bevægelse har set lyset i Europa i de senere år. Et af hoved
synspunkterne for denne opfattelse er åbenbart, ·at alt hvad 

1) Man misund-er de engelsktalende nationer ordet »site«. Site = 
et areal betragtet med hensyn til dets 'Økologiske faktorer og dels evne 
til at frembringe skov eller anden vegetation; kombinationen af de 

biotiske, klimatiske og jordbundsmæssige betingelser for et areal. 
(Forestry Terminology 3. ed. 1958). 
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der er naturligt er godt, hvilket udlagt vil sige, 'at når n·a
turen frembringer uens'aldrede blandingsbevoksninger i et 
givet område, så burde skovbrugeren g.øre det samme, og 
ligelede's burde skovbrugeren holde sig fra at plante træ
arter, som ikke er naturligt hjemmehørende i området. Jeg 
deler ikke denne opfattelse; måske fordi jeg er voks.et op i 
et l,and, hvor praktisk taget al jord dyrkes på den ene eller 
den anden måde. J eg mener, ,at skovbrugeren bør bruge sin 
jord til ,at frembringe en 'afg'røde på en sådan måde, at denne 
afgrøde giver ham .den fordelagtig,st mulige økonomi på 
langt sigt. Det betyder, at skovbrugeren ikke kun bør se på 
den donar, han tjener i dag eller i morgen - men han må 
også overveje, om hans metoder f. eks. ødelægger jorden -
en af de primære produktionsfaktorer. Under nogle forhold 
kan ·det bedste økonomiske udbytte opnås ved 'anvendelse 
af bevoksningstyper, der ligner naturskovens ; under andre 
forhold vil bevoksningstyper, so'm er helt forskellige fra 
naturskovens, give det bedste økonomiske udbytte - ogs,å 
i det lange løb. 

M,an bør dog ikke glemm.e, at når mennesketskiaber en 
skov, der afviger meget fra de naturlige skove, så er det 
vigtigt, at disse nye skove er i harmoni med omgivelserne. 
Nogle af de støfiste fejltagelser indenfor skovbruget skyldes 
manglende harmoni mellem træer og vokseplads. I Europa 
så vel som i Amerika er store lan~aler blevet til kultiveret 
med fremmede træarter, og skove frembragt på den m.åde 
er naturligvis meget »unaturlige«. Men hvis e:gnede prove
nienser er blevet 'anvendt ved tilkultiveringen, kan sådanne 
skove meget vel udvikle sig i harmoni med naturen. Hvis 
man har plantet uegnede provenienser, ,som ikke er i har
moni med lONaliteten, så kan man bringe sig 'selv i vanske
ligheder, hvorved man ris'ikerer, at ,alle anstrengelser og 
omkostninger har været forgæves i den forstand, at de ikke 
giver noget økonomisk udbytte. 

Men dette er nærmest et problem for skovdyrkningslærens 
praksis. Fra det skovbioTogiske synspunkt, som vi vil an-
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lægge i disse forelæsninger, er ·det praktiske skovbrugs for
mål ,metoder og økonomi os temmelig ligegyldigt. Vi vil 
her alene beskæftige os med at prøve at bes.vare biologiske 
s.pørgsmål om hvorfor. 

Hvorfor er skoven forskellig på nordsiden og 'sydsiden 
af et bjerg? 

Hvorfor optræder nogle træarter naturligt i ensaldrende 
rene bestande - andre iblandskov? 

Hvorfor dannes der muld under nogle forhold; mor under 
andre? 

Hvorfor er :alderen og højden af de herskende og med
herskende træer den me'st anvendte basi,s for 'site-index!)? 

Jeg håber, det vil lykkes os at besvare en række af så
danne spørgs.mål. Men vi kan lige så godt med det samme 
gøre os kl'art, at der er mangfoldige betydningsfulde og 
interess·ante spørgsmål inden f'or skovbiologien, som der 
ikke kan gives noget fornuftligt 'svar på. Vi kommer sikkert 
også ud for tilfælde, hvor vi synes, at vi har givet en til
fredsstillende forklaring på et ener andet fænomen , men 
hvor en nærmere granskning af denne forklaring vil vise, 
at vort primære spørgsmål i virkeligheden har rejst nye 
spørgsmål, der ikke kan besvares. 
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MAGNESIUMMANGEL HOS RØDGRAN 

I EN PLANTESKOLE 

af forstkandidat H. HOLSTENER-JØRGENSEN 

Kort meddelelse fra Statens forstlige Forsøgsvæsen nr. 29 

Magnesium (Mg) er et vigtigt plantenæringsstof, som i de 
senere år har tiltrukket sig en stigende opmærksomhed også 
her i landet (se f. eks. WEBER 1955). Det skyldes først og 
fremmest, at man efterhånden er blevet klar over, at mag
nesiummangel forekommer ret hyppigt, dels fordi en del 
jorder er magnesium fattige, dels fordi man let på relativt 
magnesium fattige jorder kan fremkalde en »induceret« mag
nesiummangel ved stærk gødskning f. eks. med kalium 
(antagonisme) . 

Magnesiums største betydning for de klorofylholdige plan
ter er vel nok, at der i hvert molekyle klorofyl indgår et 
magnesiumatom. Desuden indgår magnesium som byggestof 
i forskellige fermenter og som frie ioner iceIlesaften. 

Uden iøvrigt at give en fuldstændig redegørelse for pro
blemerne om den såkaldte ionantagonisme, skal opmærk
somheden henledes på, at magnesium er et af de plante
næringsstoffer, som virker og påvirkes antagonistisk. Popu
lært kan det udtrykkes på følgende måde: Antagonisme 
mellem næringsioner betyder, at de pågældende ioner gen
sidigt hemmer hinandens optagelighed. For at planterne skal 
kunne optage de nødvendige mængder af sådanne ioner, må 
der følgelig være en bestemt koncentrationsbalance imellem 
dem. 

Kalcium, kalium og magnesium virker alle indbyrdes 
antagonistisk. I praksis ser det foreløbig ud til, at det er 
antagonistvirkningen mellem kalium og magnesium, som 
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er af størst betydning, idet det ofte er sådan, at man, som 
ovenfor nævnt, fremkalder en induceret magnesiummangel 
ved at gøde stærkt med kalium. Endelig kan det nævnes, 
at lettere tilfælde af magnesiummangel synes at kunne mod
virkes ved en øget tilførsel af nitratkvælstof. 

o 

o 

8 
o 

o O 

o 

5,0 6.0 7,0 8,0 pH 
Figur 1. Sammenhængen mellem jordens indhold af iladebunden magnes:um 

(TMg) og dens pH. Jordprøverne er fra Egelund planteskole. 

Fig. 1. Correlation belween Ihe soil's conleni of exchangeable magnesium (TMg) 

and ils pH. Soil samples are from Ihe Egelund Nurseries . 

Mange mineraler er magnesiumholdige (magnesiagJim
mer, hornblende, granat, klorit m. fl.), og der vil derfor i 
almindelighed være en reserve i jorden, hvorfra magnesium 
tid efter anden frigøres ved forvitring. Magnesiumioner 
fladebindes til jordens kolloide bestanddele i lighed med 
kalcium, kalium mJI.. Magnesiumioner udbyttes forholdsvis 
let med hydrogenioner. Med faldende pH (stigende koncen
tration af hydrogenioner ) udvaskes jorden for magnesium
ioner. Figur 1 viser sammenhængen mellem jordens indhold 
af fladebundne magnesiumioner udtrykt ved TMg og jor-
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dens pH i Egelund planteskole. Denne sammenhæng mellem 
fladebunden magnesium (T Mg) og pH betyder: 

l) at man desto lettere vil inducere en magnesiummangel 
ved kaliumgødskning jo surere jorden er, 

2) at tilført magnesium hurtigt vil udvaskes på en sur 
jord. 

Mangel på et næringsstof giver sig som regel udslag i et 
eller andet mangelsymptom. Magnesiummangel hos rødgran 
viser sig ved, at nålene på de yngste skud først får gule 
spidser (ca. 1/5 af nålelængden) , der senere bliver brune 
(jfr. JESSEN 1939). I svære magnesiummangeltilfælde bliver 
hele nålen brun i vinterens løb. 

Det må understreges, at mangelsymptomerne først op
træder på de unge skud. På andre plantearter (korn f. eks.) 
optræder magnesiummangel først på de ældste blade, hvilket 
tyder på en vandring af magnesium fra ældre skuddele til 
yngre (SCHEFFER og \VELTE, 1955). En sådan vandring synes 
ikke at foregå hos rødgran. 

I Egelund planteskole har der i de seneste år pletvis vist 
sig en del tilfælde af magnesium-mangel i bede med rødgran. 
Efter at det var konstateret, at der var tale om magnesium
mangel, blev der foretaget jordbundsanalyser i hele plante
skolen. Det viste sig, at magnesiummangelen kun forekom 
i afdelinger, hvor magnesiumtallet (T Mg) var lavt, og at 
dette var tilfældet, hvor pH-værdierne var lave. 

Sammenhængen mellem T Mg og pH i figur 1 viser, at den 
kritiske pH-værdi ligger omkring 5,0 på den pågældende jord. 

For at få sagen noget nærmere belyst, blev der i efteråret 
1956 anlagt et gødningsforsøg i en afdeling med temmelig 
store magnesillmmanglende partier. 5 bede, som er ca. 90 m 
lange og l m brede, blev gødet efter følgende plan: 

Bed l: N + P + Mg 
» 2:N+P+K 
» 3: N + P + K + Mg 
» 4: N + K + Mg 
» 5: P + K + Mg 



Bed 

Bed 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Tabel 1. 
% plan-
ter med 

Tilført Reak- Fos for- Kalium Magne- Mg-man- Samlet Skud-
gødning tions- syretal tal siumtal gel plante- længde 

tal Ft TK TMg TMg/TK Percen-
tal 1957 

Fer- pH Phospho-, Potas- Magne- I tage of Total 
tilizer Length 

applied pH 
ric acid sium fi- sium fi- plants number 

of shoots 
figure 

I 

gure gure withMg of plants 
defi-

I I ciency 

N P Mg 5,0 I 8,5 I 2,9 I 0,8 0,27 I 6,9 3150 I 9,9 
1 

NPK 4,9 6,1 9,2 0,7 0,08 98,0 3050 7,1 

NPKMg 4,9 7,3 8,7 0,6 0,07 31,6 3350 12,9 

N K Mg 4,9 4,0 8,1 1,9 0,23 14,1 3500 11,4 

p K Mg l 4,8 8,6 I 7,2 3,2 l 0,45 6,9 I 3700 9,6 

hvor N = 500 kg kalksalpeter pr. ha udbr. d. 30/4 ·1957, 
P = 1000 kg superfosfat pr. ha udbr. d. 18/12 1956, 
K = 500 kg svovlsur kalium pr. ha udbr. d. 18/12 1956, 

Mg = 1000 kg magnesiumsulfat pr.ha udbr.d. 18/12 1956. 

I løbet af sommeren og efteråret 1957 blev udslaget i 
farver meget stort. Magnesiummangelen var meget udtalt 
i nogle af bedene og bed 5 var klart lysere end de øvrige, 
fordi bedet ikke havde fået kvælstofgødning. 

Den 7/10 1957 opgjordes, hvor mange af planterne i de 
enkelte bede, der led af magnesiummangel. Resultaterne af 
denne opgørelse er samlet i tabell. 

Det fremgår, at magnesiummangelen kan afhjælpes ved 
tilførsel af magnesiumsulfat og forstærkes ved kalium
gødskning. Nitratkvælstof har derimod ikke haft nogen på
viselig virkning i det foreliggende tilfælde. 

Ved samme lejlighed udtoges jordprøver til bestemmelse 
af: 1) Reaktionstal (pH), 2) Fosforsyretal (Ft ), 3) Kalium
tal (TK ) og 4) Magnesiumtal (T Mg). 

Analyseresultaterne er samlet i tabel 1. Her findes også 
forholdstaJlet T Mg!T K' 



492 

pH-værdierne ligger alle omkring den kritiske værdi (jfr. 
figur 1). Det fremgår ligeledes, at såvel tilførselen af super
fosfat som kalium tilførselen har givet klare udslag i analyse
værdierne. Derimod er der ingen klar reaktion i analyse
værdierne for magnesiumtilførselen. Det kan skyldes, 1) at 
planternes forbrug mere eller mindre har udjævnet analyse
værdierne, eller 2) at en hel del af den tilførte magnesium er 
udvasket på grund af efterårsudbringningen. 3) Endelig kan 
forskellen i de aktuelle analyseværdier hænge sammen med 
en oprindelig variation på arealet. For den sidste begrundelse 
taler, at magnesiummangel oftest optræder pletvis. 

Det fremgår umiddelbart, at T Mg ITK samvarierer med 
procenttallene for magnesiummangel. Jo større brøken er 
desto mindre magnesiummangel forekommer der. Forsøget 
viser altså, at det er vigtigt, at der er det rette forhold mellem 
magnesiumioner og kaliumioner i jorden. Det er ikke fuldt 
opnået i nogen af forsøgsleddene. 

I foråret 1958 er planterne taget op og fordelt til tre kul
turarealer for at følge eftervirkningen af magnesiumman
gelen i nogle år. Der blev ikke foretaget nogen sortering 
udover frasortering af døde planter. Det samlede planteantal 
i hverLbed.er anført i tabel 1. Planteantallet svinger en del 
fra bed til bed. Der kan ikke siges noget sikkert om, hvorvidt 
planteantallets variation skyldes magnesiummangel, eller 
gødningsvirkning, eller en oprindelig variation på grund af 
forskellig prikletæthed. Det må dog bemærkes, at bed 2 
både har det laveste planteantal og de stærkeste magnesium
mangelsymptomer. Det er på linie med, at ved stærk mag
nesiummangel bliver nålene brune og falder af i det tidlige 
forår, så planten i de fleste tilfælde dør. 

Den 7/10 1957 blev der også målt topskud på 100 tilfæl
digt udvalgte planter i hvert bed. Middeltopskudslængden er 
anført i tabel 1. Heller ikke i dette tilfælde er der sikre ud
slag, men det er bemærkelsesværdigt, at bed 2 også har 
den mindste middeltopskudslængde. 
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Dette ekstensive forsøg har altså vist: 
1) De mangelsymptomer, der el' diagnosticeret som mag

nesiummangelsymptomer, er virkelig sådanne, idet 
magnesiumtilførsel delvis har kunnet ophæve dem. 

2) Det er vigtigt, at man skaber den rigtige balance mel
lem kalium og magnesium i jorden. 

3) Magnesiummangel i planteskoler kan muligvis give en 
mindre planteprocent og muligvis fol' små planter. 

For at undgå magnesiummangel er det sandsynligt, at man 
først og fremmest må stræbe efter at bevare et passende 
pH i jorden (5,5-6,0 ved nåletrækulturer ). I modsat fald 
vil magnesiumtilførsel kun have kortvarig betydning på 
grund af den hurtige udvaskning. 

Derudover er det vigtigt, at man ikke gøder stærkere med 
kalium end absolut nødvendigt. 

Til slut skal der lige peges på, at gødnings forsøg i hede
plantager oftest ikke giver udslag for kaliumtilførsel. På de 
stærkt sure jorder, som der i disse tilfælde er tale om, kan 
det tænkes, at man ved kaliumtilførsel inducerer en mag
nesiummangel, som i virkeligheden er ansvarlig for det 
manglende udslag. Interessant er i denne forbindelse nogle 
undersøgelser i U.S.A. (STONE 1953), som har vist, at man 
på lette jorder kan have både magnesiummangel og kalium
mangel hos nåletræer. I to tilfælde gav magnesiumtilførsel 
en yderligere mertilvækst efter en kaliumtilførsel,som alene 
gav øget tilvækst. 

Det må derfor anbefales, at man i gødningsforsøg med 
kalium på hedejorder sikrer sig, at der ikke fremkaldes 
magnesiummangel. 

SUMMARY 

In the nurseries of the Danish Forest Experiment Station, Mg 
deficiency occurs in Norway spruce at low magnesium contents 
in the soil. The magnesium content decreas,es with decreasing pH 
(Fig. 1). The magnesium deficiency symptoms are the same as 
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those previously descr,ibed by J ESSEN (1939). A fertilizer trial 
was established wi,th nitrogen (500 kg calcium nitrate/hectare 
applied on March 30, 1957) , phosphate (1,000 kg superphosphate 
/hectare applied on Dec. 18, 1956), potassium (500 kg potassium 
sulphate/hectare appliedon Dec. 18, 1956) , and magnesium (1,000 
kg magnesium sulphate/hectare applied on Uec. 18, 1956). The 
fertilizers were added to .5 beds. In Table 1 the principal resuHs 
are assembled. It appears that 

1) pH in all 5 beds is at the criHcal level (pH 5.0); 
2) addition to the soil of P and K has affected the soil analysis 

values; 
3) the a.ddition of Mg has not been demonstrably reflected in 

the soil analyses; 
4) the addition of Mg has resulted in fewer plants with mag

nesium deficiency; 
5) the addi.tion of K without simultaneous addition of lVlg 

results in increased Mg deficiency (antagonism); 
6) there is a negative correlation between TMg/TK and the 

number of plants with Mg deficiency in the individual beds; 
7) heavy Mg deficiency possibly gives fewer surviving plants 

per bed and shorter length of top shoots. The differences, 
however, are not significant in the experimeat. 

The conclusion drawn i,s that jt should be endeavoured to keep 
pH at about 5.5-6.0 for purposes of Norway spruce cultivation 
in these nurse ries, if :Mg deficiency is to be avoided. Further, 
that K should not be over-applied. 
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OM ABIES-ARTERNES VÆKST 
Kort meddelelse fra Statens forstlige Forsøgsvæsen. Nr. 30. 

En omtale af Forsøgsvæsenets beretning nr. 188 (H. A. 
HENRIKSEN : Forsøgsvæsenets prøveflader i Abies-arter). 

Af afdelingsleder, dr. agro H. A. HENRIKSEN 

Ædelgranens vækstmuligheder forekommer ret uberegne
lige. Bedst udvikler den sig vel langs den jyske vestkyst og 
nord for Limfjorden, fortrinsvis i grusede moræner. Hertil 
kommer visse andre grusede morænestrøg, såsom Roldskov 
og Wedellsborg Banker. 

I mange af landets andre egne ser man ofte, at ædelgranen 
hensygner - det i Tyskland velkendte begreb »Tannen
sterbe«. De typiske ·symptomer er i mellem,aldrende og ældre 
skov nåletab med døde kviste samt ofte fugtig, abnormt 
mørk kerne. Forskellige patogener er velkendte - råd
svampe, lus - men -det er tvi'vlsomt, om det er andet end 
leds,agesym ptomer. 

I et betydeligt arbejde - »Beitrag zur Frage der Rlick
gangigkeitserscheinungen der Weisstanne am Nordrand ihres 
Naturareals« (Archiv flir Forstwesen, 1957, hefte 10) -- har 
HERMANN MEYER (Tharandt) fundet en relation mellem 
kronestørrelse og sundhed, således at træerne med stor; dyb 
krone er -de sundeste. Herm-ann Meyer mener i ,denne for
bindelse, at årsagen til »Tannensterbe« ligger i en forkert 
driftsform, den ensaldrende højskovsdrift i modsætning til 
den uensaldrende blandingsskov, der ofte findes i ædel
granens hjemlande. Der er nok noget om det, men det for
klarer ikke det forhold, at ædelgranen vokser godt i visse 
egne af landet og ikke i andre, hvor man egentlig på forhånd 
måtte vente en ret god vækst. Det gælder for eksempel Nord-
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sjælland og Bornholm i de senere år. Vel at mærke i de se
nere år. For tidligere har man opnået god ædelgrandyrkning 
både i Nordsjælland og på Bornholm. Det fremgår af For
søgsvæsenets beretning nr. 188 (H. A. HENRIKSEN : Forsøgs
væsenets prøveflader i Abies-arter, - se nærmere i beret
ningen s. 292-293 og s. 301-305). 

Nu er det muligt, at man har lagt prøvefladerne i vækst
mæssigt utypiske bevoksninger, for hvem ved, hvoT megen 
ædelgran, der er blevet plantet, og som er mislykket? -
men det står dog fast, at under egnede forhold er ædelgran
dyrkningen lykkedes også i Nordsjælland og på Bornholm. 

Sådan er der adskillige detailler, man nok kan have ud
bytte af at studere i beretning nr. 188, selvom det ikke umid
delbart forekommer at være særlig spændende læsning. Det 
er heller ikke hensigten. Formålet har været at fremstille en 
tilvækstoversigt og give fyldig opiysning om grundlaget for 
denne tilvækstoversigt. 

Overfladisk set er alle tilvækstoversigter nogenlunde ens. 
De forskelle, man umiddelbart ser, er nærmest kun af for
mel art. Men i virkeligheden er der store og afgørende for
skelle, som det er absolut nødvendigt at kende for den, der 
vil anvende en tilvækstoversigt. Publikation af en tilvækst
oversigt uden kommentarer, bør man spare sig. 

Den foreliggende ti/vækstoversigt for ædelgran er empi

risk. Det vil sige, at den er udarbejdet i nøje - man kan 
næsten sige slavisk - afhængighed af grundmaterialet. Det 
har visse svagheder, fordi en sådan tilvækstoversigt nødven
digvis må være forældet allerede, når den udkommer, så
fremt der er sket ændringer i vækstforhold eller dyrknings
teknik i løbet af de undersøgte bevoksningers levetid. Og det 
skulle være mærkeligt, om det ikke er tilfældet. - Når man 
alligevel vælger at fremstille en tilvækstoversigt empirisk, 
er det af hensyn til objektiviteten, ædrueligheden. For næsten 
lige så sikkert, som gennemsnittet af 2 og 4 er 3, er det, hvil
ket resultat man kommer til ved fremstilling af en tilvækst-
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oversigt efter den empiriske metode ud fra et givet grund
materiale. - Dermed være ikke sagt, at resultatet er prin
cipielt rigtigt. I et foredrag holdt i Forstkandidatforeningen 
(D. S. T. 1956, s. 350 ff.) fremhævede forf., at selve denne 
komplicerede gennemsnitsdannelse, hvori fremstilling af en 
tilvækstoversigt består, egentlig er et ret tvivlsomt fore
tagende. Men under alle omstændigheder: Når gnzndmateri
alet er givet, er resultatet givet med ret stor sikkerhed, når 
man går frem efter den empiriske metode. 

Modsætningen til de empiriske tilvækstoversigter er de 
prognostiske (af prognose = forudsigelse), hvor man ind
skyder et led mellem grundmaterialet og resultatet, nemlig 
udledning af visse vækstlove, og på basis af disse vækstlove 
fremstiller man tilvækstoversigten. 

Hovedmotiveringen for anvendelse af den prognostiske 
metode er vel det nævnte forhold, at en empirisk tilvækst
oversigt er forældet, allerede når den fremkommer, fordi den 
beskriver, hvad der er sket for lange tider siden. Det er da 
naturligt at prøve på -- støttet på afledede vækstlove - at 
lave en tilvækstoversigt, der giver udtryk for den fremtidige 
rette dyrkningsteknik. Opfattet på denne måde - som et 
arbejdsprogram, et mål - fortjener den prognostiske til
vækstoversigt fuld anerkendelse. 

Dens svaghed består i det indskudte mellemled - de 
afledede vækstlove _o, fordi denne afledning ikke er noget 
eentydigt regnestykke, men ofte i betydelig grad beror på en 
tolkning af kendsgerningerne, en tolkning, der påvirkes af 
forfatterens psykiske struktur. Han er nødt til at tage et 
så tvivlsomt begreb som »den sunde dømmekraft« i anven
delse - en evne, man i reglen ser sig selv i besiddelse af i 
højere grad end omgivelserne. Alene dette siger noget om det 
blændværk, der ligger i dette begreb. 

Som eksempler på prognostiske tilvækstoversigter kan 
nævnes MOGENS ANDERSENS for japansk lærk (Forsøgsvæse
nets beretning nr. 160). I samme beretning foreligger des-
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uden en empirisk tilvækstoversigt. Endvidere kan nævnes 
J. A. LØVENGREENS tilvækstoversigt for eg på Bregentved 
(D. S. T. 1951, s. 161 ff.), som er empirisk indtil alderen 
ca. 60 år, derefter i hvert fald med et stærkt prognostisk 
islæt. 

Når det er fastslået, om en tilvækstoversigt er empirisk 
eller prognostisk, er det navnlig materialets art og størrelse, 
man interesserer sig for. Den foreliggende ædelgrantilvækst
oversigt er udelukkende baseret på langtidige iagttagelser 
fra faste prøveflader og ikke på eengangsiagttagelser. Det 
førstnævnte er givetvis af forskellige grunde det bedste. Her 
skal navnlig fremhæves, at fremstilling af en tilvækstoversigt 
på basis af eengangsiagttagelser består i sammenstykning af 
en række nutidige øjebliksbilleder, hvorved de bringes til at 
illudere en tidsmæssig udvikling. Men det er kun en illu
sion, og dette har væsentlig betydning, idet den lange forud
gående udvikling, der er baggrund for et foreliggende re
sultat, er aldeles ukendt. Eller sagt mere konkret: En til
vækstoversigt oplyser f. eks., at diameteren ved alderen 70 år 
er 45 cm, men hvorledes denne diameter er opnået, vides 
ikke. - Derfor er en sådan fremgangsmåde kun berettiget, 
hvor der ikke foreligger langtidige iagttagelser, thi kun en 
tilvækstoversigt baseret på langtidige iagttagelser, giver den 
virkelige tidsmæssige udvikling, hvis fremtidige gennemfør
lighed man kan være nogenlunde sikker på. Derfor må for
søgsanstalterne stadig lægge vægt på tilvejebringelse af de 
lange iagttagelsesrækker af faste prøveflader. 

Som nævnt er den foreliggende tilvækstoversigt for ædel
gran udelukkende baseret på lang,tidige iagttagelser på faste 
prøveflader. Men desværre er materialet kun lille - i Abies 
alba kun 13 prøveflader, som oven i købet er skævt fordelt 
over ~andet - i det -væsentlige på Frijsenborg, Nordsjælland 
og Bornholm. Dette må man altid erindre, i særdeleshed når 
tilvækstoversigten anvendes udenfor disse områder. 

Men hvad skal man da gøre, når man - som det givetvis 
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vil finde sted - anvender tilvækstoversigten i andre områ
der af landet? (det kan bemærkes, at man har anmodet om 
at måtte anvende den i Holland). 

De vækstmæssige afvigelser, der manifesterer sig i et af
vigende forløb af højdevækstkurven, er man i stand til at 
korrigere for. Denne korrektion kan baseres på anvendelse 
af EICHHORNS vækstlov, ,der siger,at totalproduktionen er den 
samme ved samme højde uanset alderen. Denne lov anven
des på tilvækstoversigten, som transformeres til et højde/ to
tal produktion-diagram. Ved kombination af det ved stamme
analyser konstaterede højdeforløb og nævnte diagram frem
stilles en tilvækstoversigt med lokal gyldighed. Efter forf.'s 
forslag er denne metode anvendt af professor P. MOLTESEN 
ved tilvækstansættelse for rødgran og bøg på Halsted Klo
ster Skovdistrikt - i hvert fald med godt resultat for rød
granens vedkommende. Metoden kræver ingen stor arbejds
indsats, men den er ikke helt enkel, og det må anbefales at 
søge sagkyndig bistand. 

Men så er der en anden form for afvigelser fra tilvækst
oversigterne, der skyldes, at masseiilvæksten ikke kan for
udsættes al være den samme endog forudsat samme højde
tilvækst. Der findes betydelige storregionale forskelle, der 
er kort omtalt i DS.T. 1955 s. 572-573. I store træk for
holder det sig vist sådan, at i jo højere grad klimaet er kon
tinentalt præget, jo mindre vil massetilvæksten være i for
hold til højdetilvæksten. Man kender lignende forskelle 
indenfor mindre områder - her i landet for sitkagran (For
søgsvæsenets beretning nr. 191 s. 213 ff.), idet man navnlig 
på de sandføgne jorder finder en mertilvækst på ca. 20 % 
på de undersøgte lokaliteter. Som nævnt i et foredrag i 
Forstkandidatforeningen (D.S.T. 1956 s. 350 ff.) er der -
at dømme efter de foreliggende prøveflademålinger - grund 
til at antage, at der også for bøgens vedkommende findes 
forskelle af samme art af størrelsesordenen 10--15 %, vist 
således at det er nogle sydjyske lokaliteter samt 'steder på de 
sydlige øer, der ligger højest. - For ædelgranens vedkom-
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mende kan der muligvis konstateres lignende forskelle, idet 
Nordsjælland/Bornholm-fladerne, som gennemsnitlig har 
boniteten 2,8, producerer mere end angivet i tilvækstover
sigten - i gennemsnit ca. 7 % - , medens Frijsenborg-prøve
fladerne alle producerer mindre - i gennemsnit ca. 11 %. 
Boniteten er i gennemsnit 1,8. Man vil måske indvende, at 
det er et hugststyrkeudslag, idet Frijsenborg-prøvefladerne 
er hugget meget stærkt - ca. 25~30 m 2 grundflade i bevoks
ningen -, medens Nordsjælland/Bomholm-prøvefladerne er 
hugget ret svagt - ca. 40-45 m 2 grundflade. Denne ind
vending kan ikke afvises, men man må blot erindre om, at i 
udhugningsforsøget i Vester Vandet Klitplantage (ved Thi
sted), beretning 188 s. 316-- 317, er der intet tilvækstmæs
sigt hugststyrkeudslag. 

Indtil videre må vi blot tage disse tilvækstafvigelser selv 
forudsat normal højdeudvikling til efterretning. Man må 
arbejde med en vis forsigtighed, d.v.s. med en boniterings
margen som beskrevet i beretning 188, s. 333-334, hvis man 
vil være på den sikre side. Det består blot i at gøre et fradrag 
i tilvækstansættelsen på f. eks. 10 %. 

Når man har gjort sig nøje bekendt med tilvækstoversig
tens natur og dermed navnlig dens svagheder, hvortil kan 
den da anvendes? 

For det første til tilvækstansættelse, hvor et bedre grund
lag mangler, og med de nævnte forbehold. Den anvendes 
enten direkte eller omarbejdet efter Eichhorns lov. 

For det andet til almindelig orientering. Man kan vanske
ligt få orden i sin forstlige forestillingsverden uden at kunne 
jævnføre sine iagttagelser med en tilvækstoversigt. 

For det tredie til orienterende driftsøkonomiske kalkuler 
vedrørende forrentningsmulighederne ved dyrkningen af den 
pågældende træart. 

Derimod må en tilvækstoversigt efter forf.'s opfattelse 
ikke opfattes som en forskrift fol' god skovdrift. Det gælder 
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i særdeleshed tidspunkterne for hugstindgrebene og disses 
styrke. I den omhandlede tilvækstoversigt for ædelgran er 
dette pointeret ved, at hugsttidspunkterne ikke er angivet, 
men hugsttallene er kun oplyst samlet for femårsperioder 
og over alderen 60 år kun for 10 års-perioder. Dette spørgs
mål - hvorvidt hugsttidspunkterne bør oplyses - er der 
ikke enighed om. Professor CARL MAR: MØLLER har den mod
satte opfattelse, og det må indrømmes, at der kan ligge en 
vis vejledende pædagogisk opgave i angivelse af hugsttids
punkterne. 

Den anførte hugststyrke er ret svag - ved 60 år 46-48 m 2 

grundflade pr. ha efter tynding - og anbefales af forf., hvis 
man lægger betydelig vægt på stabiliteten. Denne anbefaling 
sker ganske vist på et lidt tyndt grundlag, der er resumeret 
i D.S.T. 1955 s. 577 ff. Specielt for ædelgranen er det i hvert 
fald påfaldende, at de stærkt huggede ædelgran-prøveflader 
på Frijsenborg ikke har udvist nær så god stabilitet som de 
svagt huggede prøveflader på Bornholm og i Nordsjælland 
(beretning 188 s. 291-292). 

Lægger man ikke stor vægt på stabiliteten -- på et langt 

liv - er der ingen sikre holdepunkter for at antage, at 
hugststyrken skulle være af væsentlig betydning for ædel
granens vækst og sundhed. I beretning 188 s. 316-317 er 
anført måletallene for et hugstforsøg i Vester Vandet Klit
plantage (ved Thisted). Ved alderen 40 år var massefakto
rerne efter tynding: 

StamtaI, stk./ha ............. . 
Højde, m ................... . 
Diam., cm ................... . 

Grundfl., m 2/ha ............. . 
Masse, m 3/ha ............... . 

Moderat 

hugst 

1596 
14,8 

19,5 
47,41 

371,9 

Stærk 

hugst 

1087 
15,6 

20,5 
35,~91) 

292,8 

l) Grundfladen 35,89 m 2/ha må forekomme høj for en stærk hugst. Imidlertirt 
er kronetaget i betydelig grad brudt. 
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Fra alderen 30 år til 40 år var tilvæksterne følgende: 

Moderat 
hugst 

Grundflade, m 2jhajår . . . . . . . . . . . . 2,21 
Masse, m 3fhajår ............ . . . . 23,5 

Stærk 
hugst 

2,25 
23,6 

Resultatet må tages med forbehold. Fladerne ligger godt 
beskyttede mellem ret svagt huggede bevoksningsdele. Umid
delbart ser det ud, som om stærk hugst i de vindudsatte 
vesfkysiegne virker forringende på ædelgranens sundhed. 
Men det eksperimentelle bevis mangler. 
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LITTERATUR 

F. RICHARD, J. S. CHAUSSON und E. SURBER: Der Einfluss der Was
serbindung und der Bodenstruktur auf das Wachstum von 
Fichtenkeimlinge. Schweizenische Anstalt fUr das forstliche 
Versuchswesen, hd. 34, hf t. 1, 1958, s. 1-34. 

På svære jorder antages det, at iltmangel i jorden er begræn
sende faktor for rodvæksten. Der skal et veludviklet rodsystem 
til, for a t de overjordiske plan tedele kan udvikle sig godt, og det 
er derfor rimeligt at antage, at iltmangel i rodrummet også kan 
være begrænsende faktor for den overjordiske vækst. Det er en 
praktisk erfaring, at de fleste træarters rodsystemer er fladt
strygende på svære jorder, som ofte samtidig har højtstående 
grundvand. Når rødderne ikke går i dybden, lider skovtræ
bevoksninger f. eks. stærkt i tørkeperioder. HOLMSGAARD har 
således vist, at hos bøg og rødgran er diametertilvæksten mere 
nedbørsafhængig på Valløs lerjorder end på Gribskovs mere 
sandede jorder. Det er ligeledes en praktisk erfaring, at faren 
for stormfald (rodvæltere ) er størst på svære jorder. Det kan 
endvidere nævnes, at man ved kultur under skærm på lerjord 
har en del vanskeligheder forårsaget af skærmtræernes rodtryk, 
som er meget stort på grund af rodsystemernes overfladiske 
udvikling. 

Såfremt iltmangel i jordluften virkelig er en vækstbegrænsende 
faktor i naturen, ville det selvsagt være af stor betydning, hvis 
man kan forbedre rodvækstbetingelserne ved tekniske indgreb 
(afvan ding, jordbearbejdning, tilførsel af strukturforbedren de 
stoffer, anvendelse af strukturforbedrende træarter og andet). 
Der skrives og ikke mindst siges meget om disse problemer og 
deres løsning, til trods for at grundlaget er yderst spinkelt for 
en bedømmelse af, om der i det hele taget er et problem af 
pr,aktisk betydning. LEYTON har f. eks. ved eksperimenter med 
kimplanter vist, at nogle træarter kan leve med rødderne i et 
iltfrit substrat (pil), medens andre kræver høj iltspænding i 
rodomgivelserne (rødgran, skovfyr). Ellers har man i det store 
og hele ladet sig nøje med at drage slutninger (teleologiske) på 
basis af kvalitative iagttagelser i naturen. Man savner saledes 
målinger af jordluftens iltindhold under varierende betingelser 
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i marken. Sådanne målinger er teknisk vanskelige, men også 
tekniske vanskeligheder lader sig overvinde. Der kan f. eks. hen
vises til målinger publiceret af ROMELL i 1922. 

Den foreliggende afhandling giver et bidrag til løsning af 
problemerne omkring jordluftens betydning for rodvæksten. 
Forsøgsplanterne var rødgrankimplanter. I forsøget anvendtes 
tre jordtyper: 

1) En standardjord med et lerindhold på 38 %. 
2) Standardjorden med tilsætning af 0,2% af strukturforbed

ringsmidlet krilium. 
3) Standardj'Orden med tilsætning af 1,0% krilium. 

Ved tilsætning af krilium øges jordens grovporeindhold og 
dermed gennemluftningsmulighederne. De tre jordtyper havde 
følgende grovporeindhold ivolumenprocent: 1) = 19 % , 2) = 
51 %, 3) = 51 %. Kriliumtilsætningen ændrede jordtypernes 
plantetilgængelige vandkapacitet således, at denne i volumen
procen t var: 1) = 17,9 %, 2) = 11,4 %, 3) = 7,4 %. 

De citerede data viser, at efter danske erfaringer svarer jord
type 1) til svær lerjord, som man har det på Bregentved. Jord
type 3) har grovporer og plantetilgængelig vandkapacitet som 
danske sandjorder, medens jordtype 2) falder mellem de to 
andre. 

Forsøgskarrene var på 1 liter, og i hvert kar såedes 25 rød
gran frø. For hver af de tre jordtyper var der tre behandlinger: 

a) Vandindholdet holdtes konstant på et niveau svarende til, 
at jorden var i balance med et grundvandspejl i 20 cm's 
dybde. 

b) Vandindhold svarende til 'balance med et grundvandspejl 
i 80 cm's dybde. 

c) Vandindhold svarende til balance med et grundvandspejl 
i 160 cm' s dybde. 

Hvert forsøgsled var gentaget 4 gange (iaH 36 kar). De tre 
forskellige vandindhold giver forskellig fyldningsgrad af jordens 
porer. For jordtype 1) var f. eks. ved a): 12,8 volumenprocent, 
ved b): 17,0 volumenprocent og ved c): 19,2 volumenprocent af 
jorden luftfyldt. 

Spiringsprocenien var stærkt nedsat i forsøgsled (1, a), hvor 
den kun var 47 procent mod ellers omkring 90%. Kimplanie
dødeligheden var stærkt øget i det samme forsøgsled , hvor den 
var 58 % af de spirede plan ter mod ellers fra 10- 23 %. 
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Det er af større almen interesse, at der er fundet en snæver 
sammenhæng mellem sideroddannelsen hos kimplanterne og 
jordens luflindhold. Den samlede længde af siderødder steg med 
stigende luftindhold i forsøgsjorden. Der kunne ikke konstateres 
nogen tilsvarende sammenhæng mellem hovedrodens længde, 
altså hvor dybtgående den var, og jordens luftindhold, ligesom 
den overjordiske produktion (skudlængden) var uafhængig af 
rodudviklingen. Siderodlængden var mindre ved den største 
kriliumdose (1,0 %) end ved den mindre (0,2 %). Forskellen var 
sikker med 95%'s sandsynlighed. 

Forfatterne konkluderer, som naturligt er, at sammenhængen 
mellem sideroddannelsen og jordens luflindhold er en årsags
samm enhæng. 

Efter anmelderens mening ligger der dog ikke en fuldstændig 
bevisførelse i de gennemførte forsøg. Det fremgår nemlig af det 
fremlagte talmateriale, at sammenhængen mellem sideroddan
nelse og plantetilgængelig vandmængde i jorden er lige så god 
som sammenhængen mellem sideroddannelse og jordens luft
indhold. Sideroddannelsen er mindst i forsøgsleddene med den 
største plantetilgængelige v'andmængde (1, a, - 1,b - 1, c o.s.v.). 
Vandbevægelseshastigheden fra den omgivende jord til plante
røddernes umiddelbare omgivelser vokser med stigende vand
indhold og med stigende finporeindhold i jorden. Man kan derfor 
med nogen ret slutte, at planterne har kunnet optage den op
timale vandmængde uden sideroddannelse i forsøgsleddene med 
finporet jord og stort vandindhold. Jo mindre finporet jorden er 
og jo lavere vandindholdet er, des flere siderødder må der 
dannes for at den optimale vandoptagelse kan opretholdes. 

Det kan synes at være en strid om profetens skæg, men det 
fremførte støttes af, at man ved vandingsforsøg i land- og have
brug har konstateret, at rodsystemerne bliver mindst, når man 
ved vanding holder vandoptagelsesmulighederne så nær det 
optimale som muligt. Det synes urimeligt at udlægge dette som 
udslag af iltmangel. . 

Det må dog erkendes, at der i de svejtsiske forsøg ligger en 
indikation i retning af, at jordens luftindhold er af betydning 
for planternes rodudvikling. Man må med forventning imødese 
resultaterne af fortsat forsøgsarbejde. 

H. Holstener-Jørgensen. 
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Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole 1858- 1958. Kbh. 
1958. 360 s. ill. 

Festskriftet er en gave til Den kongelige Veterinær- og Landbo
højskole på hundredårsdagen fra Dansk Skovforening. 

Festskriftet indledes med et forord af rektor, professor N. 
THORKIL-JENSEN. Dette efterfølges af nogle mere almene afsnit 
om højskolen som helhed, hvorunder værkets hovedartikel »Den 
kgl. Veterinær- og Landbohøjskole gennem hundrede år« skrevet 
af prorektor, professor S. TOVBORG JENSEN. Artikelen, som er på 
62 sider giver en fyldig gennemgang af skolens oprettelse med 
tilkomsten af de forskellige discipliner,skolens vækst og udvidel
ser samt undervisningen. Endvidere giver forf. en oversigt over 
højskolens arbejde og resultater idag og til slut en prognose over 
fremtiden for højskolen: Højskolen i atomalderen. Dernæst følger 
et af'snit om »Højskolens ledelse« Caf N. THORKIL-JENSEN); Byg
ninger og arealer, statistiske oply,sninger laf A. PALUDAN); Bib
lioteket (af MAX LOBEDANZ) etc. 

Andet afsnit omhandler »Højskolens enkelte afdelinger«, og 
omfatter en gennemgang af de afdelinger, der hører ind under 
Grund- og hjælpevidenskaberne, d.v.s. i det store og hele de fag, 
der undervises i tilL del af eksamen. 

Endelig indeholder festskriftet en gennemgang af de forskellige 
studieretninger: Veterinærstudiet, landbrugsstudiet etc. 

Afsnittet: »Skovbrugsstudiet« er skrevet af professorerne CARL 
MAR: MØLLER, P. MOLTESEN og NIELS K. HERMANSEN. Det er af stor 
værdi et 'sted som her at have oplysninger om de ændringer og 
den udvikling i undervisningens tilrettelæggelse, der har fundet 
sted i de senere år. I et underafsnit »Et tilbageblik« gives -
formodentlig af den ældste af de 3 forfattere - et 'særdeles 
fornøjeligt tidsbillede af, hvorledes undervisningen formede sig 
kort efter århundredskiftet: primitivt på nogle punkter men til 
gengæld særdeles standsmæssigt på andre. Læseren præsenteres 
bl. a. for professorerne PRYTZ, OPPERMANN, BOAS og HELMS, per
sonligheder der hver for sig har sat dybe spor ikke blot for da
tiden men også for nutiden. 

Arboretforstander C. SYRACH LARSEN har skrevet et afsnit om 
»Arboretet og Forstbotanisk Have«. Doktoren fortæller om Den 
forstbotaniske Haves decimering i årene 1895 og 1924 af hensyn 
til jernbane- og vejudvidelser, og det deraf følgende ønske at få 
anlagt et arboret i Hørsholm. Den egentlige tilplantning i Arbo
retet kunne påbegyndes i foråret 1939. 

Artikelen indeholder oplysninger om de forskellige store for
ædlingsarbejder m. m. Arboretet i årenes løb har beskæftiget sig 
med samt om de forskellige virksomheder, som har ydet økono-
misk støtte til arbejdet. P. H. 
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