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ALBERT RICHARD HANSEN 

Skovrider og godsforvalter på Halsted Kloster, forstkandi
dat A. R. Hansen omkom den 24. september 1960 ved en bil
ulykke, kun 45 år gammel. 

A. R. Hansen havde gennemgået en grundig forstlig ud
dannelse. I 1953 bestod han skovfogedeksamen og i 1941 
skovbrugseksamen. Samme år, som han blev forstkandidat, 
blev han ansat som forstassistent på Halsted Kloster skov
distrikt. I 1946 udnævntes han til godsforvalter samme sted, 
og i 1958 overtog han ledelsen af godsets skovbrug efter 
skovrider A. Brandt. 

Skovrider Hansen var en udpræget enspændernatur, som 
udadtil kunne virke kantet, ja undertiden vel endog lidt 
hård. Den, der lærte ham nærmere at kende, opdagede dog 
snart, at der bag det tilknappede ydre lå et varmt og men
neskeligt sind. Hans trofasthed og loyalitet overfor venner 
og arbejdsgiver var ubegrænset. Han stillede store krav til 
sine medarbejdere, men endnu større krav til sig selv. Hans 
arbejdsevne og -lyst syntes uudtømmelig. 
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Hovedparten af A. R. Hansens arbejde faldt inden for 
godsadministration og regnskabsvæsen. Under den omfat
tende rationalisering, nu afdøde lensgreve N. Frijs fore
tog på sine gårde i årene efter krigen, var han en iderig og 
uhyre effektiv medarbejder, som lensgreven med rette værd
satte højt. 

I sin skovdrift arbej dede han efter de samme principper 
som i godsadministrationen. Skovbruget skulle være en ra
tionel, erhvervsøkonomisk virksomhed underlagt et regn
skabs- og driftskontrolsystem, der muliggjorde driftskri
tiske analyser. Det var afgørende for A. R. Hansen at sikre 
godsets økonomi gennem produktivitetsøgning og konsolide
ring på længere sigt. 

For Halsted Kloster gods er hans alt for tidlige død et 
stort tab, og for dansk skovbrug er det et tab, at en af fagets 
mest moderne, økonomisk indstillede udøvere er blevet revet 
bort ved begyndelsen af en manddomsgerning, der lovede så 
godt for fagets udvikling. 

P.M. 



FLERÅRIG OPBEVARING AF B0GEOLDEN 
Af planleskolebeslyrer I. NVHOLM 

I de senere årtier er forståelsen af og interessen for at 
anvende arvelighedsmæssigt godt frø forøget betydeligt. 
Mange skovtræer bærer imidlertid ikke frø hvert år, og det 
er derfor nødvendigt, at man sikrer sig frø i de frørige år 
til brug i de frøfattige. For nåletræfrø og for det meste løv
træfrøs vedkommende er opbevaringsproblemet på det aller
nærmeste løst. Bøgeoldens spiringsforhold og opbevarings
muligheder har indtil for ca. 10 år siden derimod ikke haft 
forskernes store interesse. Man var kun klar over, at det var 
et problem at opbevare frøet rigtigt fra høsten til såning det 
følgende forår. Da der imidlertid ofte går 2- 5 år mellem 
hvert godt oldenår, og da bøg bruges til skovplantning i 
anselige antal, er det blevet aktuelt at finde frem til en 
metode, ved hvilken det lader sig gøre at opbevare frøet 
over en kortere årrække, uden at spireevnen forringes. 

Fra faglitteraturen foreligger følgende om bøgeoldens spi
ringsforhold og opbevaringsmulighed : 

I tyske faglige tidsskrifter fra 1880' erne anbefales det 
at blande frøet med halvtørt sand, indtil såning finder 
sted. - VIGGO MØLLER (1) opgiver i 1890, at efterårssåning 
af bøg giver det bedste resultat, men man opnåede dog 
omtrent det samme, ved at opbevare frøet, dækket med 
halm, på et loft indtil såning om foråret. - L. A. HAUCH 

og A. OPPERMANN (la, 1902) anbefaler efterårssåning, hvor 
frøet ikke er stærkt udsat for at rådne i jorden, og hvor faren 
for nattefrost er ringe, og hvis man mangler et passende 
opbevaringssted. Som opbevaringssted anbefales et luftigt, 
køligt, nogenlunde frostfrit rum, der hverken er for tørt eller 
for fugtigt. Stråtag bør foretrækkes frem for tegl og skifer. 
Gulvet bør være kold, sandet jord. Stærk træk kan gøre 
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skade. En såkaldt agernhytte er ideel. Frøet bør tit om
skovles, i tørre perioder dog kun een gang om ugen. Er frøet 
blevet for tørt, overvandes det og omskovles indtil, det er 
tørt udvendigt. Frøet må ikke tabe sin brune, kraftige farve 
under opbevaringen. - 1920 offentliggør w. JOHANNSEN (2) 
nogle resultater med opbevaring af agern og bøgeolden . Det 
fremgår heraf, at bøgeolden (under visse forhold - sand
synligvis når frøet har et bestemt vandindhold) lader sig 
opbevare ved en temperatur på 1 °_2 ° i 16 mdr., uden at 
spiringsprocenten forringes væsentligt (45 %). - \VERNER 
SCHMIDT (3) nævner i 1933, at den bedste opbevaring af 
bøgeolden fra høst til såning om foråret er: blandet med 
sand eller dækket med nålemuld. - PO UL KACHE (4) op
lyser 1938, at bøgeolden ikke må opbevares for tørt. Ofte 
bruges det at udbløde frøet i vand, blande det med sand 
og udså det, når spiringen begynder. 

I Boomzaden 1946 (5) anbefales det at sprede frøet ud på 
en luftig plads i 10 cm's tykkelse umiddelbart efter høsten. 
Jævnlig omskovling. Derefter omtales flere metoder til op
bevaring indtil såning, alle gående ud på at bevare frøets 
vandindhold. - I Woody Plant Seed Manual 1948 (6) kan 
man læse, at bøg spirer godt ved forårssåning, efter forud
gående stratificering ved 5 ° i 2- 3 måneder. - 1950 og 1951 
hævder ROH MEDER (7 og 8), at kunstig tørring af bøgeolden 
gør frøet helt eller delvis uspiredygtigt. Frø der efter høsten 
opbevares i kølerum (ca. 4 °) og holdes fugtigt, enten ved 
jævnlig overbrusning eller ved stratificering i fugtigt sand, 
bevarer spireevnen uforandret til såningen om foråret. I 
laboratoriet l,an alle spiredygtige frø bringes til spiring ved 
4 ° på 4-8 uger. Spiringen begynder efter 2 uger. 

Ved i juni måned at opgrave og spireprøve uspiret bøge
olden, sået i en planteskole om foråret, påviste I. NYH OLM (9) 
1951, at frøet havde været i stand til at spire, hvis det før 
såningen var blevet stratificeret ved 5 ° i 12 uger (eller 
mindre). Frøet har rimeligvis været kunstigt tørret og derfor 
krævet en lang eftermodningsperiode. 1954 konstaterede 
samme (10) ved en række rutineundersøgelser, at bøgeol-
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dens vandindhold efter vejringen ligger på ca. 22 % (max. 
27 %). Frø, der har et vandindhold på 18 % og derover, 
spirer udmærket ved 15 °_20 °. Når vandindholdet er 13-
15 % kan frøet ikke eftermodne, der må først tilføres vand. 
Frø opbevaret ved -..:- 15 ° (vandindhold ved starten 21,1 % 
faldende til 10,1 % efter 17 måneder) havde efter 17 mdr. 
en spiringsprocent på 13. Det formodes, at opbevaring i 
længere tid rimeligvis kan lade sig gøre, når frøet nedtørres 
hurtigt til 16- 11 %. Nedtørringstidspunkt og -metode er 
uden tvivl afgørende for resultatet. 

HEINRICH \VINKLER 1955 (11) oplyser, at bøgeoldens vand
indhold ved høsten er 24-30 %. - Spiringsjvandindholds
grænsen ligger ved ca. 17 %, og kommer vandindholdet 
herunder, tabes spireevnen. Det er vigtigt, at frøet har et 
gunstigt vandindhold fra høst til såning om foråret. Over
vintringen går derfor ud på, at vandindholdet bibeholdes, 
og til opbevaring anbefales jordkuler, en kølig, gennemluftet 
kælder og »den Alemannske hytte«. 

HOLMES og BUSZEWICZ 1958 (12) anfører, at opbevaring 
over et år ikke er undersøgt tilstrækkeligt, men at der ikke 
er tvivl om, at temperaturen 0 °_5 ° er fordelagtig. Det for
modes, at temperaturer under frysepunktet er anvendelige. 

A. SCHONBORN (13) refererer et forsøg startet 1957: To 
frøpartier opbevares ved -..:- 16 0 , -..:-4 0 , -..:-1 ° og + 1 ° i plastic
beholdere, polyæthylensække og lærredssække med føl
gende vandindholdsprocent: 32, 29, 27, 24, 22, 20, 17, 15, 
12 og 11, og finder, at -..:- 4° er den bedste opbevarings
temperatur, idet der efter 15 mdr.s opbevaring opnåedes 
42- 61 % spiring (spiring = stratificering ved 4 ° og overflyt
ning til stuetemperatur ved begyndende spiring). De øvrige 
temperaturer synes ikke at være anvendelige, kun -..:-15 0 , 

når vandindholdet er under 15 %. Det lader sig ikke på 
grundlag af forsøget afgøre, hvilket vandindhold, der skal 
foretrækkes ved opbevaring ved -..:- 4°. - Det frø, der er 
opbevaret ved + 1 0, spirer under opbevaringen allerede 
forår 1957. Det fastslås, at der endnu står tilbage at ud
finde: 1) Det bedst egnede indsætningstidspunkt (af hensyn 
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til eftermodningen) 2) Ved dybfrysning må nærmere under
søges frøets reaktion overfor optøning 3) Den bedste forbe
handling af opbevaret frø før udsåningen, specielt for frø 
med lavi vandindhold. 

Samme forfatter skriver 1959 (14), at en optimal kombi
nation af opbevaringstemperatur og frøets vandindhold er 
vigtigere jo længere man ønsker at opbevare frøet. Der refe
reres til før omtalte forsøg, hvor frøet efter to vintres opbe
varing ved --:- 4 o bevarede spireevnen nogenlunde - uaf
hængigt af frøets vandindhold . Frø med 11 % vandindhold 
kan ligge tredje vinter over uden at miste spireevnen. Også 
det frø, der var opbevaret ved --:- 16 0 og med vandindhold 
11 %, bevarede spireevnen over 3 vintre. Ved denne tempe
ratur har alle prøver med højere vandindhold hurtigt mistet 
spireevnen. Plasticbeholdere af polysterol hævdes at være 
bedst, men også polyæthylensække var tilfredsstillende. Åben 
opbevaring med ikke regulerbar luftfugtighed er ikke an
vendelig. 

H. MESSER 1959 (15) undrer sig over, at det trods artikler 
i fagpressen ikke synes tilstrækkeligt bekendt, at bøg ved 
stratificering ved 5 o i nogle uger kan bringes til spiring. Er 
vandindholdet højt, er 4 uger tilstrækkeligt, er det lavt, be
høves mere tid. Stratificering af bøg har den fordel, at man 
kan få indflydelse på det tidspunkt, bøgen spirer, hvorved 
man f .eks. kan undgå ødelæggelse af kimplanterne af den 
sene forårsfrost. 

På opfordring af overførster O. FABRICIUS, Vallø blev 
der eftersommeren 1954 afholdt et møde mellem overførster 
O . FABRICIUS, skovrider H. BARNER, Statsskovenes Plante
avlsstation og J. NYH OLM, Hedeselskabets Centralplanteskole . 
Det blev vedtaget at man, da det tegnede til at blive et St01·t 
oldenår, skulle iværksætte opbevaringsforsøg med betragte
lige mængder af bøgeolden. 

Planlægning af forsøget 
Man formodede, at en kombination af den rette opbeva

ringstemperatur og det rette vandindhold måtte kunne fin-
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des, hvis man nedtørrede frøet til forskellige vandindholds
procenter, og man benyttede så mange temperaturer som 
muligt. Man var på det tidspunkt af den opfattelse, at en 
opbevaring over 0 ° måtte være mest formålstjenlig . 

Hver af de tre forsøgsdeltagere skulle sørge for indsam
ling af et parti bøgeolden (der blev iaH 4 partier), som om
gående skulle lægges til vejring 1-2 mdr., derefter afsvam
pes med tillantin og endelig nedtørres ved 15- 20 0 , idet man 
mente, at en lempelig tørring var at foretrækk e. 

Portioner af frøet skulle udtages før nedtørringen, på 
hvilket tidspunkt man måtte antage, at vandindholdet var 
20- 30 %, og efter nedtørring til ca . 15 % og ca. 12 %. På 
den måde indgik hvert frøparti i forsøget med tre forskel
lige vandindhold: et med fuldt vandindhold, hvilket vil 
sige, at frøet formodentlig indeholdt tilstrækkeligt vand til, 
at frøet kunne eftermodne, et parti der var nedtørret til lidt 
under det (formodede) vanskelige punkt: 17- 18 % vand
indhold og endelig et der var nedtørret til et konstant lavt 
vandindhold . Nedtørringen foregik for partierne A og B 
eksempelvis således: 

A: Dato (start 2' /,,) . 15 / 12 2B/ '2 3/, G/, " /, '3 /, 28 /, ' /. 
Vandindhold, % . 31,0 28,7 12,3 11,8 9,1 9,3 9,6 9,5 

B: Dato (start ' /,) .. 8/, ,O / , 'o /, 12 /, " /, 17 /, '9 /, 
Va ndindhold, % . 25,8 23,6 21,0 17,0 15,6 12,5 11,3 

Opbevaringstemperaturen var i forvejen bestemt af hvilke 
fryse- og kølerum, man disponerede over. I det ene til
fælde blev anvendt + 2 ° og --:-- 16 °, i det andet + 4 ° og --'- 4 ° 
og i det tredje + 2 ° og --:-- 5 °. (Da der landet over fandtes 
andelsfryserier og lign., hvor temperaturen holdtes på ca. 
--:-- 16 0 , blev denne temperatur medtaget i forsøget. Skulle 
denne temperatur vise sig at være anvendelig, var der såle
des en god mulighed for enhver til at opbevare frø til lokalt 
behov. Det har imidlertid senere vist sig, at fryserierne 
arbejder med noget uensartede temperaturer). 

Frøet skulle opbevares dels i lukkede dels i åbne behol-
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dere. Da man formodede, at åben opbevaring var ligeså 
fordelagtig som lukket, blev hovedparten af frøpartierne 
opbevaret i ikke for høje kasser med ståltrådsnet i bunden 
eller i jutesække. Af alle forsøgsled udtoges mindre prøver 
på t-l kg, der blev opbevaret i lukkede blikdunke med 
skruelåg (de til opbevaring af frø almindeligt anvendte) ved 
samme temperaturer som de åbent opbevarede. 

Undersøgelse af vandindhold og spireprocent blev fore
taget af I. NYHOLM på spiringslaboratoriet ved Hedeselska
bets Centralplanteskole og fandt sted for de to partiers ved
kommende 1, 4, 10, 16 og 28 måneder efter indsætning til 
opbevaring. De øvrige to partier undersøgtes henholdsvis 
efter 1, 7, 13 og 37 mdr. og efter 1, 5, 11, 17 og 3f mdr. 
(Det blev oprindelig vedtaget, at partierne skulle undersøges 
1. og 4. måned efter frøets indsætning, og derefter hver 1. 
oktober og 1. april, men da hensætningstidspunkterne ikke 
kom til at falde sammen, og undersøgelserne skulle fore
tages på samme tidspunkt, måtte der opstå variationer). -
Vandindholdet blev bestemt på en »Super-Beha«, et apparat 
fremstillet (af fa. E. Foss) specielt til måling af skovfrøs 
vandindhold. Apparatet måler i virkeligheden frøets dielek
tricitetskonstant, som varierer i forhold til den mængde 
vand, der er i frøet. 

Spiringen blev bestemt således: Frøet blev anbragt ved 
5 o , 15 o og 25 o efter blanding med fugtigt tørvestrøelse og 
ved forårsundersøgelserne tillige ved frilandssåning i de 
fleste tilfælde. Ved frilandssåning var spiringen afsluttet 
efter 9 uger, ved 5 o startede spiringen efter 3- 4 uger og 
var afsluttet efter 10 uger. Undersøgelserne ved 15 0 og 25° 
blev medtaget, fordi man kunne tænke sig, at opbevaringen 
ville påvirke frøet, så det blev i stand til at spire fuldt ud 
ved disse temperaturer. 

Til forsøget benyttedes frø fra Vallø Dyrehave (= parti 
A.), Vallø Nyhave ( = parti B.), Frederiksgave ( = parti C.) 
og Marselisborg ( = parti D.). De to første partier blev sat 
til opbevaring 111 1955, de to andre henholdsvis 1/3 og 
1/5 1955. 
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Resultater: 
Frøpartierne A og B (tabellog fig. 1) 

Sp. "f. 
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Fig. 1. Spiringens f orløb efter opbevaring ved + 2 0 (åben-lukket) og 
-+-16 0 (lukket) . Tal ved kurverne = frøets vandindhold . 

Spiringsundersøgelserne ved 25 o kan helt udelades. Ved 
15 o spirede frøet ret pænt, men kom slet ikke på højde med 
spiringen ved 5 o , som herefter benyttes, når resultatet skal 
vurderes. Der var pæn-fin relation mellem frilandsspiring 
og spiring ved 5 o , hvilket understreger, at stratificering ved 
5 o som spiringsmetode er rigtig. (Der var i enkelte tilfælde, 
særlig ved 15 o og 25 o nogle få unormale spirer. Disse er 
udeladt i skemaet). 

Parti A: 

Spireevnen har holdt sig uforandret i 28 mdr. (reelt = 2 
år) hos frø, der har været nedtørret til under 12 % vand-
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Tabel 1. Spiring af bøg ved høsten og efter opbevari. 

Efter 1 md. 
Frø- Ned-
parti tørring Sp . % 

Opbevaring Vand 
I v. 5° 

Sp. % 
v. 5° v. 15° v. 25° % v. 15° v. 25 

I i 5 dage I 
åben + 2° 15,7 78 26 1 

Al 86 18 lukket + 2° 21,4 82 63 9 til 28,7% lukket --:-- 16° 23,8 51 25 O 

I i 14 dage I 
åben + 2° 12.7 83 32 2 

A2 67 32 10 lukket + 2° 11,3 86 49 4 til 11,8 % lukket --:--16° 11,0 78 31 O 

I i 39 dage I 
åben + 2° 11 ,5 75 47 14 

A3 78 55 O lukket + 2° 9,9 79 47 7 til 9,5 % lukket --:-- 16° 10,1 81 51 8 

I i 3 dage I 
åben + 2° 15.9 85 30 1 

Bl 82 44 2 lukket + 2° 20,8 77 38 2 til 23,6 % lukket --:-- 16° 21,2 76 29 1 

I i 7 dage I 
åben + 2° 13,6 75 21 5 

B2 72 26 4 lukket + 2° 14,2 77 24 1 til 15,6 % lukket --:-- 16° 14,5 70 30 O 

I i 12 dage I åben + 2° 13,8 80 37 1 
B3 72 33 O lukket + 2° 11,5 77 35 O til 11,3 % lukket --:-- 16° 11,4 86 41 4 

indhold og opbevaret ved -:-16 o. Opbevaringstemperaturen 
+ 2 o er tilsyneladende uanvendelig, idet frøet efter et års 
opbevaring har mistet spireevnen næsten totalt. En und-
tagelse er dog det stærkt nedtørrede frø i lukket opbevaring. 
Spireevnen er her uforandret efter 1 år (16 mdr.) og 33 % 
efter 2 år (28 mdr.). 

Parti B,' 

Her fremgår det også tydeligt, at + 2° ikke er anvende-
lig, når det drejer sig om opbevaring i et år. Frø med højt 
vandindhold, 23,6 %, klarer sig bedst og spirer med 30 %. 
Efter 2 år er spireevnen totalt gået tabt. Opbevaret ved 
-:- 16 0 har frø med det højeste og det laveste vandindhold 
bevaret spireevnen uforandret i 1 år (16 mdr.), medens 
frø med vandindhold 16,6 % kun har spiret med 48 %. 
Efter 2 års opbevaring har kun det stærkt nedtørrede frø 
bevaret spireevnen uforandret. 
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4, 10, 16 og 28 mdr. ved + 2° og -:-16 ° 

Efter 4 md. Efter 10 md. Efter 16 md. Efter 28 md. 

Id I Sp. % 
, v.5° v . 15° v. 25° 

Vand I Sp. % 
% v. 5° v.15° v. 25° 

Vand I Sp. % I Sp.% 
% v. 5° v. 15° v. 25°!Friland 

Vand I Sp. % 
% v. 5°IFriland 

'9 1 
66 32 O 

11'7 1 38 18 O 
1 17'4 1 3 

O O 

I 
O 

I I 11 
,4 37 37 l 33,5 28 14 O over35 O O O O 
,9 51 13 O 27,4 51 18 O 29,0 51 7 O 45 32,0 O 

,O I 77 25 2 
11'2 1 23 2 O 

1 13'3 1 O 
O O 

I 
O 

I 1 7~ I .7 66 44 2 10,7 38 14 O 11,5 15 5 O O 10,9 O 
.8 72 45 3 10,8 78 37 O 11 ,4 75 23 3 60 11,1 8 

.3 1 
40 9 O 

10'9 1 18 12 1 
1 13'2 1 O 

O O 

I 
O 

I 
,6 70 17 O 9,7 69 45 1 10,2 75 37 1 3 

9,7 1 33 1 
2 

,7 65 18 O 9,5 79 35 2 10,5 79 31 3 54 10,0 82 35 

'6 1 
86 19 O 

11'4 1 57 9 O 
1 13'5 1 O 

O O 

I 
O 

gi ,9 70 26 O 20,5 38 7 O 29,5 30 19 O 21 lover 351 O 
,5 87 28 O 21,3 82 29 2 21,4 81 19 O 62 24,0 O 

'9 1 
61 13 O 

9'6 1 15 2 O 
1 12'2 1 O 

O O 

I 
O 

I I I 
.3 57 14 O 10,5 5 O O 11,8 O O O O 
,2 75 31 O 10,7 55 19 O 12.2 48 O O 7 13,2 1 O 

'9 1 
54 13 O 

9'3 1 8 
3 O 

1 12'4 1 O 
O O 

I 
O 

,9 62 19 O 9,1 19 10 1 10,8 10 2 O O 
1 11,4 1 O I O 

,7 81 27 1 9,7 79 24 1 10,4 78 22 O 48 10,8 75 9 

Den forskel på spireevnen af frø fra de to partier A og B, 
som ses tydeligst efter 28 måneders opbevaring, kan skyldes 
nedtørringen, som for A's vedkommende har varet 39 døgn 
og for B 12 døgn. B2 og B3 er som følge af den kortere 
nedtørringsperiode kun kommet ned på 15,6 % og 11,3 % 
mod Al og A2 på 11,8 % og 9,5 % vandindhold. B2 som 
efter 1 år ved --:-16 o mister en del og efter 2 år hele spire-
evnen, har næppe været tørret tilstrækkeligt ned. 

Forskellen på de to partiers vandindhold efter vejringen, 
som er henholdsvis 31 % og 25,8 % kan måske også for-
klare en del, idet de næppe vil reagere ens overfor ydre på-
virkninger: tørring, temperatur, spiringsmetode. 

Det er meget bemærkelsesværdigt, at det frø, der har været 
nedtørret til ca. 10 % vandindhold, har været i stand til at 
spire på friland ved såning i april - uden speciel forbehand-
ling. Dette tyder på, at frøet har været eftermodnet inden 
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Tabel 2. Spiringens {orløb e{ter 13 mdr. ved + 4 ° åben-lukket og -;- 4 ° 
lukket . Vandindhold: 23,5 %, 15 % og 12 % 

Efter måneder 
Frøparti C. 

O l 7 13 

Opbevaring Vand I Sp. Vand I Sp. Vand I Sp. Vand I Sp. 
% % % % % % % % 

Lukket + 4° .. 23,5 1 79 24,2 1 75 31,5 1 43 !over35 1 O 
Lukket -7- 4° . . 23,5 79 24,6 87 32,3 31 30,5 50 

Åben + 4° .. 15,0 1 77 

1 1 

1 12,2 
5 

Lukket + 4° .. 15,0 77 14,9 1 84 16,5 57 16,2 8 
Lukket -;- 4° .. 15,0 77 15,5 80 16,4 66 16,5 10 

Aben + 4° . . 
1

12
,0 1 

73 

1 1 1 1 1 

21,1 4 
Lukket + 4° .. 12,0 73 11,9 82 12,3 2 12,6 O 
Lukket -;- 4° . . 12,0 73 12,2 76 12,2 8 12,7 I O 

Forsøget påbegyndt l/a 1955. 

nedtørringen, og at stærkt nedtørret frø ikke nødvendigvis 
behøver en lang stratificeringsperiode ved 5 o for at kunne 
spire. Ligeså bemærkelsesværdigt er det, at frøet har tålt 
en overflytning fra ~ 16 o til ca. + 10 0 ( = jordens omtrent
lige temperatur medio april i sådybden 5 cm). 

Under opbevaringen forandres frøets vandindhold såvel 
i lukkede som i åbne beholdere. Her er dog undtaget det 
frø, der er nedtørret til ca. 10 %, der har et meget konstant 
vandindhold under alle forhold. 

Frøparti C: (tabel 2) 

Et forsøgsled, åben opbevaring ved + 4 0 , er desværre 
delvis gledet ud. Det fremgår af tabellen, at frø med højt 
vandindhold (23,5 %) opbevaret i et år ved -:- 4 o i lukkede 
beholdere er i stand til at bevare ca. 2/3 af den oprindelige 
spireevne. Ved opbevaring ved + 4 o i lukkede beholdere 
kunne spireevnen bevares nogenlunde i 7 mdr., når vand
indholdet var 15,0 % og 23,5 %. Det stærkt nedtørrede frø 
spirede kun minimalt. Efter 37 mdr. spirede ingen af 'for
søgsleddene. 
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Tabel 3. Spiringens forløb efter opbevaring ved + 2° åben-lukket og -;- 5° 
lukket. Vandindhold: 31,2 %, 14,5 % og 12,6 % 

Efter måneder 
Frøparti D. 

O 11 17 

Opbevaring Vand I Sp. 
% % 

1 I 5 
Vand I Sp. Vand I Sp. 

% % % % 
Vand I Sp. 

% % 
Vand I Sp. 

% % 
Åben 

+ 2
0
! 31'2 ! 72 1 16'4 ! 67 ! 12'9 1 O ! 14'7 I O ! 12,7 ! O Lukket + 2° 31,2 72 32,5 61 over 35 19 over 35 O over 35 O 

Lukket -;- 5 ° 31,2 72 25,0 63 over 35 67 32,2 I 58 over 35 35 

Aben 
+ 2

0
! 14,5 1 83 ! IO,9 ! 59 ! 12'2 1 6 ! 14,8 ! O ! 12'2 ! 

O 
Lukket + 2: 14,~ 83 14,4 61 14,; 11 16,3 O 15,9 O 
Lukket -:- 5 14,!} 83 14,8 51 14,~ 25 14,9 3 15,1 O 

Åben 
+ 2°1 12'6 1 47 ! 

13,0 
! 20 ! 12' 1 ! O ! 15'O ! 

O 
! 12'3 ! 

O 
Lukket + 2° 12,6 47 12,2 37 12,1 8 12,9 O 13,1 O 
Lukket -:- 5° 12,6 47 11,7 39 11,9 22 13,3 O 12,5 O 

Forsøget påbegyndt 25/3 1955. 

Fl'øpal'ti D: (tabel 3) 

Efter 1 års (11 mdr.) opbevaring spirede kun frø, der 
havde været opbevaret i lukkede beholdere ved --:-5 °, og 
kun det, der ikke havde været nedtørret. Spiringsprocenten 
var faldet til! af den oprindelige (58 %). Efter 17 mdr. 
var den faldet til 35 % og efter 31 mdr. var den O. - De 
øvrige forsøgsled mistede hovedparten af spireevnen efter 
5 mdr. - Det er ret bemærkelsesværdigt, at frø med højt 
vandindhold (31,2 %) efter 1 måneds opbevaring ved + 2 °, 
mister omtrent 50 % af sit vandindhold (16,4 %). 

Diskussion 

Der synes trods de noget varierende resultater at være en 
linie i forsøget. 

Det kan slås fast, at temperaturer over 0 ° næppe er 
anvendelige, når det drejer sig om at holde frøet levedygtigt 
i et år. Derimod synes --:- 4- 5 ° at være en gunstig opbeva
ringstemperatur, men kun når frøet har et relativt højt vand
indhold. Af tabel 2 og 3 fremgår det, at frøet har bevaret 
hovedparten af spireevnen efter et års opbevaring i lukkede 
beholdere i ikke nedtørret tilstand. Naturligvis må man her 

41 
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huske på, at frøet i dette tilfælde kun har været opbevaret i 
lukkede beholdere. Man kunne derfor godt formode, at 
ikke nedtørret frø også ved åben opbevaring ved .-:-- 4 - 5 ° var 
i stand til at bevare spireevnen. 

De bedste resultater er opnået ved opbevaring ved '-:-- 16 °, 
idet det stærkt nedtørrede frø har bibeholdt spireevnen om
trent uforandret i 2 år. 

Ved bedømmelse af resultaterne må man være opmærk
som på, at forsøgene C og D først startede henholdsvis 1/3 

og 1/5 - altså 2- 4 mdr. senere end A og B. Man kan derfor 
ikke uden videre godtage forsøgsresultaterne, kun opfatte 
dem som grundlag for senere forsøg . - N edtørringen, som 
for alle partiers vedkommende har bestået i tørring ved 
15 °_20 °, altså meget forsigtigt og dermed langvarigt, har 
muligvis været for langsom, og det er derfor tænkeligt, at 
man ved anvendelse af en højere nedtørringstemperatur (og 
den dermed hurtigere nedtørring) vil få et andet resultat, 
ligesom opbevaring i åbne beholdere kan tænkes at ændre 
billedet noget. 

Oversigt over resultaterne,' 

1) Bøgeolden kan bevare spireevnen næsten uforandret 
i 28 mdr. (= 2 år), når frøet forsigtigt nedtørres til under 
ca . 12 % vandindhold, når vejringen og eftermodningen er 
afsluttet ca. 111, og det opbevares i lukkede beholdere ved 
.-:-- 16°. 

2) Bøgeolden kan bibeholde størstedelen af spireevnen 
i ca. 1 år, hvis det hensættes ved ca . .-:-- 5 ° i lukkede behol
dere omkring 1/3- 1/5 med fuldt vandindhold = sække
tørt, 20- 25 % vand. 

3) Det nedtørrede frø såvel som det ikke nedtørrede 
opbevaret ved .-:-- 16 ° i et år, kunne udsås på friland umid
delbart efter udtagning af fryserum, og det spirede da til
fredsstillende (lidt lavere end laboratoriaspiring ved 5°) 
uden nogen forbehandling. Spiringsprocenten kan rimelig
vis hæves noget, hvis man stratificerer frøet forud for så
ningen. 
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Forsøg 1956-1960 
Efteråret 1956 gaven relativ god høst af bøgeolden. Det 

blev derfor vedtaget, at man skulle starte nye opbevarings
forsøg, i hvilke man særlig ville koncentrere sig om opbe
varingstemperaturer under O o samt om hensætningstids
punkterne, hvis betydning de tidligere forsøg havde under
streget. 

Der blev denne gang anvendt følgende frø partier : Vallø = 
parti E, Gråsten = parti F., Odsherred = parti G. og Silke
borg = parti H. - Opbevaring af bøg fra Silkeborg, parti 
H., blev foretaget på Hedeselskabets Centralplanteskole, og 
da man her netop havde modtaget en betydelig økonomisk 
støtte fra Landbrugsministeriet, blev forsøgsplanen udvidet, 
således at flere faktorer kunne medtages. Dette forsøg vil 
derfor blive omtalt mere udførligt efter en kortere rede
gørelse for resultaterne of opbevaringsforsøgene med par
tierne E, F og G. 

Fl"øparti E: (tabel 4) 

Opbevaringstemperatur : --:-16 o . 

Vandindhold : 35,5 - 23,4 - 12,8 %. 
Forsøgets varighed: 7/ 11 1956- 11 /41959. 

Det fremgår aftabel nr. 4, at frø med relativt højt vandind
hold allerede efter 3- 5 mdr. helt eller delvis har mistet 
spireevnen. Det nedtørrede frø har bevaret spireevnen fuldt 
ud efter 2 mdr., men spiringen foregår meget langsomt, idet 
den først er afsluttet 15 uger efter stratificeringen, hvilket 
stemmer godt med spiringsresultatet ved frilandssåning : 
11 %. - Efter 14 mdr. er spiringen nede på 16 % ved lukket 
opbevaring. Man må antage, at frøet har været af ringe 
kvalitet, hvilket også spiringsundersøgelsen ved hensæt
ningstidspunktet viser: 

Hensætnings- Vand- Sp % Spiringens 
tidspunkt indhold varighed 

8 / 11 1956 35 ,5 83 11 - 21 uger 
28 / 12 » 23,4 80 2- 19 » 

26 / 1 1957 12,8 84 2- 17 » 



Tabel 4. Spiring af bøg opbevaret ved -:-. 16 0 åben og lukket efter vejring og nedtørring 

I Undersøgelser Undersøgelsesdatoer 
Frøparti E. v. indsætning 2/. 1957 24/. 1958 11/. 1959 

Indsætnings- I 
dato 

Opbevaring I I Sp 'Yc I Sp. % I d o I Sp. % Vand% Sp'%IVand % v.50 !'F:iland vand % v.50 ! Friland1
van Yo v.50 ! Friland 

' /11 1956 I lukket -:-.160 
35,5 83 33 ,0 O O 23,5 O O w 

åben -:-.160 23,8 O O 14,8 O O eo 
o 

2 
22/12 1956 I lukket -:-.160 

23,4 80 26,5 4 O 23,1 O O 
åben -:-. 160 20,0 8 2 15,7 1 O 12,2 O 

3 
25/, 1957 I lukket -:-.160 

12,8 84 12,2 65 11 12,8 16 O 12,1 3 O 
åben -:-.160 12,3 71 11 12,7 1 O 11,7 O O 

1: Indsætning umiddelbart efter indsamling. 
2. » efter alm. vejring fra 7 /n- 22 /'2 ' 

3: » » » » » » og kunstig tørring fra 22/12_ 25 / , (150) . 



Tabel 5. Spiring af bøg efier opbevaring i lukkede beholdere ved 0°, -:- 5° og -:- 12° i 28 mdr. 

I 
Fro- Indsæt-
parti ningsdato 

I 
12/121956 1 
12/12 » 

F. 12/1 1957 
12/1 » 
12 /, » 
12/, » 

G. lu/u 1956 1 U/,2 » 

Undersogelsesdatoer 

Op~e- Inds::~ngs- I 12/.1957 (4 mdr.) ~~11 ~J:.) I 24/.1958 (16 mdr.) I /is ~J;) 
varmg 

Iv do/, I S o/, V do/, I Sp. % V do/, I Sp.% I V do/, 1 Sp. % Iv do/, I Sp.% an o p. o I an o v. 50 I Friland an ° v. 5° an o v. 5° I Friland an ° v. 5° 

0° 25,0 I 82 32.4 I 27 
-:- 5° 25,0 -

-:-12° 25,0 -

I 
0° 13,0 87 

-:- 5° 13,0 -
-:- 12° 13.0 - 11.7 I 66 

0° 20.0 94 I 
-:-12° 20.0 22.5 91 

6 

18 

I 2 I 

over 35 
30,0 
34,5 
11,1 
13.6 
11,2 

23.6 
24.0 

17 
86 

O 
47 
84 
70 

30 
O 

30.5 
25.6 
30.0 
11,7 
11,9 
11.9 

30.5 
25.6 

O 
67 

O 
16 
60 
41 

4 
O 

1 
O 

34 over 35 9 
O 
O O 
O 

1 

11,7 42 
6 6 

~ l over 35 1 
O 

Parti F: indsamlet oktober 1956. modtaget '"/u. koldtorret fra 12/,2-9". 
» G: » »» » lO/ll. renset og vejret. 

~ 
~ 
>-' 
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Der er ikke noget usædvanligt i, at frøet spirer langsomt, 
når det undersøges 8 /11. Nyhøstet bøgeolden er i reglen 
ikke eftermodnet, og spiringen foregår derfor meget lang
somt, både ved 5 ° og 25 °. Det frø, der er indsat 28/1?, har 
imidlertid haft 7 ugers eftermodningstid, og det skulle med
føre en spontan spiring ved stratificering ved 5 °. Her foregår 
spiringen jævnt fordelt over en periode på 2-19 uger, hvor 
den normalt skulle være tilendebragt efter 5- 6 uger. 

Nedtørringsperioden 28/12- 26 / 1 er ret lang, men ikke læng
ere end i før omtalte forsøg med parti A. Der skulle således 
ikke være grund til at antage, at frøet ikke har tålt nedtørringen . 
Man må snarere tro, at frøet ikke har været nedtørret nok . 

Frøparti F: (tabel 5) 

Opbevaringstemperaturer: 0 °, + 5 °, + 12 °. 
Vandindhold: 25 % og 13 %. 
Forsøgets varighed: 12 /12 1956- 5/5 1959. 
Det fremgår af tabellen, at nedtørret frø (13 %) ved + 5 0 , 

lukket opbevaring, har bevaret en væsentlig del af spire
evnen i to år, men da spiringen er meget langsom, 30 % 
efter 10 uger - 42 % efter 18 uger, vil man ikke betragte 
resultatet som tilfredsstillende i praksis. 

Efter 1 års opbevaring (16 mdr.) spirer nedtørret frø 
med 60 %, eller! af den oprindelige spiring, men også her 
spirer frøet for langsomt, idet det først er færdigspiret efter 
19 uger (efter 13 uger 50 %). 

N edtørret frø opbevaret ved + 12 ° viste efter 1 år en 
spiring på 41 % - hovedparten spirede inden 10 uger, og 
efter 2 år 6 %. 

Ikke nedtørre t frø spirede med 67 % efter 1 års opbevaring 
ved + 5°, og spiringen var tilendebragt på 6 uger, altså 
meget hurtigt. Det tyder derfor på, at + 5 ° er den bedste 
opbevaringstemperatur for frø med højt vandindhold. 

Frøparii G: (tabel 5) 

Opbevaringstemperatur: 0° og + 12 °. 
Vandindhold : 20%. 
Forsøgets varighed : 11 /12 1956- 5/5 1959. 
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Parti G spirede efter 11 mdr. ved O ° med 30 % og efter 
16 mdr. med 4 %. Ved --:-- 12 ° bevarede frøet sin spireevne 
uforandret i 4 mdr., men allerede efter 11 mdr. var den 
gået ned tilO %. Da forholdet er omtrent det samme hos 
parti F kunne det tyde på, at tidlig indsætning af frø med 
relativt højt vandindhold ved 0 ° og --'- 12 ° ikke er fordel
agtigt. 

Forsøget understreger, at opbevaring af bøgeolden i et 
år, uden væsentlig forringelse af spireevnen, tilsyneladende 
kan lade sig gøre, når frøet anbringes i lukkede beholdere 
ved --:--5 ° og med et relativt højt vandindhold. 

Frøparli H. 

Frøpartiet ca. 200 kg hjemkom 12(11 1956. Vandind
holdet var på dette tidspunkt meget højt, 18(11 ca. 35 % 
og 19(11 ca. 34 %. 

19(11 blev prøver udtaget til spirebestemmelse i labora
toriet = stratificering i tørvemuld ved 5 ° og optælling af 
spirer en gang om ugen . 

Spirings-pct. . .. O - 6 9 22 30 45 62 78 88 - 89 91 - - 92 
Efter uger .. .. . 6 7 8 9 10111213141516171819202122 

Frøet var smukt mørkebrunt med en renhed på ca . 100%. 
Man vil betegne det som handelsfrø af fin kvalitet. 

Efter en grundig gennemblanding blev der 19(11 udtaget 
30 prøver a t kg, de 15 blev hældt i lukkede, resterende i 
åbne blikdunke, som derefter blev indsat ved + 2 °, --:-- 5 ° 
og --:-- 15 0. En del af partiet, ca. 30 kg, blev sat til tørring ved 
16 °. Efter 12 timer var vandindholdet kommet ned på 
14,8 %, og der blev nu igen fyldt 30 dunke, der som før 
blev anbragt ved 2 °, --:--5 ° og --'-- 15 °. 

Resten af partiet blev lagt på et ladegulv i et ca. 15 cm 
tykt lag til vejring. En termohygrograph anbragt midt i 
frøet registrerede i hele vejringsperioden frøets temperatur 
og luftens relative fugtighedsgrad. Frøets vandindhold blev 
målt med 7- 10 dages mellemrum. Da disse tal har en "is 
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interesse, er de anført i nedenstående tabel nr. 6 og til
hørende diagram: (fig. 2) 

Tabel 6. Luftens relative fugtighed og frøets temperatur og vandindhold 
målt ca. hver 10. dag under vejringen 

I Tempera- I LUftfUgtig- 1 
tur hed 

._----;--

! 4,5 I I 
Dato 

26. nov. 

3. dec. 4,5 80 
10. - 7,0 90 
17. - 8,0 83 
22. - 6,0 85 

2. jan. 2,0 80 
11. - 4,5 83 
21. - 4,5 90 
31. - 4,0 86 

11. febr. 

I 
5,0 88 

21. - 3,0 84 

4. marts I 3,0 78 
11. 3,5 65 
26. 6,0 85 
29. - 5,5 85 

Vandind
hold, % 

over 35 

33,9 
34,4 
34,1 
32,2 

29,1 
32 ,3 
33,0 
33,0 

30,6 
30,1 

26,9 
23,7 
23,7 
22,3 

Man kan heraf se, at luftens relative fugtighedsgrad ligger 
over 75 % indtil 1/3, og at frøets vandindhold i denne periode 
er nogenlunde konstant og relativt højt. Omkring 5/3 falder 
luftens relative fugtighedsgrad til 75 % og derunder, og sam
tidig falder frøets vandindhold til under 30 % og holder sig 
derefter ret konstant på ca. 23 % fra 11 /3. 

Det er værd at lægge mærke til, at temperaturen i de 125 
dage, frøet har ligget til vejring, har ligget mellem 1- 8° og 
mellem 1- 5 ° i 96 døgn. Da 1 °_5 ° er den bedste eftermod
ningstemperatur for bøg, skulle partiet altså have haft mulig
hed for at eftermodne fuldt ud allerede omkring l / l. 

Efter vejring til 5/1 var frøets vandindhold 29,2 %, og 
der blev atter udtaget 30 dunke, der åben/lukket blev sat 
ved de før nævnte temperaturer. Et parti på ca. 50 kg blev 
nu anbragt i tørreriet, hvor det efter 44 timer ved 8 ° og 8 
timer ved 18 ° blev nedtørret til et vandindhold på 14,6 %. 
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.. 

~b tf;() luffens re/alive rughgh~d 
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Fig. 2. Frøets vandindhold og temperatur samt luftens relative fugtig
hedsgrad under opbevaring på ladegulv (vejring) fra 26/11 1956 til 

30/3 1957. 

Som før blev 30 dunke indsat med dette frø i opbevarings
rummene. ~ Efter yderligere nedtørring i 10 timer ved 
18 o var vandindholdet i resterende frø sunket til 11 % og 
30 dunke blev atter indsat. 

Efter vejring til 1/2 var frøets vandindhold steget til 33 %. 
Der blev indsat 30 dunke af dette frø, og et parti af reste
rende frø blev nedtørret ved 18°. Efter 12 timer var vand
indholdet nede på 15,0 % og efter yderligere 24 timer på 
11,2 %. Af hver af de to nedtørrede partier blev som før 
indsat 30 dunke. 

I marts måned faldt frøets vandindhold til ca. 23 %, og 
holdt sig ret konstant indtil de sidste prøver den 29/3 blev 
udtaget og indsat til opbevaring i 30 dunke på samme 
måde som før. Vandindholdet var da 22,3 %. Resterende 
del af partiet nedtørredes i 5 timer ved 15 °~18° til 14,5 % 
og efter yderligere 6 timer til 11,1 %, hvorefter 30 dunke 
af hvert parti blev indsat til opbevaring. 

lait blev der således indsat 330 prøver, eller 5 X 66. 
Dette vil sige, at 66 forsøgsled, hvor følgende var kombineret: 
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1) Hensætningstidspunkt 
2) Opbevaringstemperatur 
3) Vandindhold 
4) Aben - lukket opbevaring 

kunne spireundersøges en gang om året i fem år. 

De årlige undersøgelser: 

Hvert år i april blev 66 dunke ( = 66 prøver) udtaget fra 
opbevaringsrumm ene til undersøgelse. Efter vandindholds
bestemmelse på Super-Beha (se før) blev 3 x 100 frø efter 
1 døgns udblødning i vand blandet med fugtigt tørvemuld 
og anbragt ved 5 o i petriskåle til spiring. En gang om ugen 
blev spirede frø optalt, idel' der som spirede medregnedes 
frø med tydeligt udviklet rod på mindst 5 mm og med 
positiv-geotropisk krumning. Efter færdigspiringen blev re
sterende frø gennemskåret, for at man kunne konstatere, 
om der skulle være friske uspirede frø imellem. 

Da denne laboratoriespiring ved 5 o ikke giver tilstrække
lig oplysning om frøets egnethed i praksis, blev frilands
såning medtaget som en slags kontrol: 3 X 100 frø blev, 
efter udblødning i et døgn i alm. tempereret vand, sået på 
friland i samme rækkefølge og samme prøve ud for hin
anden hvert år. Herved skulle det efterhånden blive muligt 
på en overbevisende måde at anskueliggøre forsøgsresulta
terne. Frøet blev sået i tre render ved siden af hinanden i 3 
cm dybde. Efter såningen blev frøet trykket let ned i jorden, 
hvorefter det blev dækket m ed 1 t cm sand. Spirede planter 
blev optalt en gang om ugen, men blev stående til senere 
iagttagelse. 

I udlægning af forsøgsresultaterne er der anført: labora
toriespiring = spiring i tørvestrøelse ved 5 o , frilandsspiring 
og spirehastighed . Ikke mindst spirehastigheden har stor 
betydning ved vurdering af resultatet, fordi den praktiske 
udnyttelse først og fremmest er afhængig af, hvor hurtigt 
frøet spirer - ikke af spireprocenten alene. 
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Da forsøgsresultaterne vil fylde for meget i tabelform, er 
de her kun anført i diagrammer. 

Diagramforklaring : 

Sorte. søjler = frilandsspiring ( = planteprocent) 
Hvide » = laboratoriespiring 
Tal over søjler = spirehastighed (spiringen afsluttet inden 

. .. uger), kun medta 
get, når sp. % > 10. 

Bogstaver under søjler: å = åben, l = lukket opbevaring 
Tal » » frøets vandindhold ved indsæt

ning. 

Spiringsbestemmelser pr. 17/4 1957. 

Opbevaring ved + 2 0: [ig. 3 

Laboraloriespiring: Alle prøver spirer omtrent maksimalt 
ved 5 °. Spiringen forløber hurtigt (6 uger) med undtagelse 
af d et tidligt indsatte frø nedtørret til et vandindhold på 
14,8 %, der først var færdigspiret efter 15 uger. Når man 

5p hOj!. 
lob , o " " 

, l. b 6 i> b 
, , , , , , , , , , 

(ril Alle færdigspirel på B ug .. , 
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undtager disse to prøver, kan man fastslå, at opbevaring 
ved + 2 o i åbne og lukkede beholdere, fra efterår til forår 
uanset indsætningstidspunkt og vandindhold, lader sig prak
tisere uden tab af spireevne og spirehastighed. 

Frilandsspiring gav knap så høj spireprocent, men må 
siges at være meget tilfredsstillende, idet hovedparten spirede 
med mere end 50 %. I praksis er man tilfreds med 35- 40%. 
Indsætning på et tidligt stadium (19/11) efter nedtørring, 
gav kun minimal spiring. Med undtagelse af disse to prø
ver (åben/lukket) forløb spiringen hurtigt og var afsluttet 
inden 8 uger. 

Diskussion : Normal opbevaring af bøg fra høsten i okto
ber til såning i april-maj følgende forår består først og frem
mest i en vejring (lufttørring på loft eller lignende), hvorved 
det ved indsamlingen ofte meget tunge og vandfyldte frø 
mister noget af sit vandindhold . Umiddelbart efter indsam
lingen tåler frøet sjældent en forsendelse i sække, uden at 
brænde sammen, og man betragter derfor vejringen for 
overstået, når frøet er sækketørt, parat til forsendelse. Vand
indholdet er ved indsamlingen i reglen over 30 %; man 
undtager særlig tørre eftersomre, hvor man kan tænke sig, 
at frøet bliver mindre vandholdigt end normalt, hvorved 
der opstår for tidligt frø fald medførende yderligere udtørring 
på den tørre jord. Samme udtørring finder også sted i nor
male år, når frøet indsamles på lærred. Frøets vandindhold 
ved høsten spiller rimeligvis en stor rolle for dets senere 
spiring. 

Spiringen af normalt nyhøstet frø forløber meget lang
somt ved 5 ° og er minimal ved 25 o . Frøet skal eftermodne, 
for at kunne spire normalt. Ved eftermodning (afterripening) 
forstås de fysisk-kemiske ændringer i frø med frøhvile, 
som bevirker, at frøet bliver i stand til at spire og gro . Disse 
processer foregår hos bøg hurtigst, når frøet har et relativt 
højt vandindhold, som formodentlig ligger på 20- 30 %, 
og det opbevares ved 5 o (1 °_5 °). Ifølge tidligere under
søgelser regner man med, at eftermodningen varer 6 uger, 
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men at der kan gå 12 uger og derover, hvis frøet har været 
nedtørret. 

Ved forsøget her er opbevaringstemperaturen + 2 0, altså en 
gunstig eftermodningstemperatur, og det viser sig da også, 
at frøet spirer omgående på friland ved udsåning i april -
dog med følgende undtagelser: Nedtørring 19/11 åben og 
lukket opbevaring. Dette synes at være et klart bevis for, at 
14,8 % vand i frøet er for lidt til at eftermodningsproces
serne kan ske. Frilandssåning giver kun en spiring på 3-6%, 
mens der opnåedes 73 og 62 % spiring ved stratificering ved 
5°, selvom det varede 15 uger, før spiringen var tilende
bragt. Det vil med andre ord sige, at tidlig nedtørring af 
bøgeolden næppe kan anbefales. Det er i den forbindelse 
fristende at minde om det frø, der blev importeret fra det 
sydlige udland 1947 og 1949, og som ikke spirede normalt. 
Der er næppe tvivl om, at frøet var blevet nedtørret umiddel
bart efter høsten. 

Nedtørring til 14,6 % vandindhold efter 1t måneds vej
ring (1/1 1957) har givet en ganske god frilandsspiring på 
36-38 %, men da nedtørring til ca. 11 % giver noget bedre 
resultat, må man gå ud fra, at selve nedtørringsgraden ikke 
er tilfredsstillende. 

Lukket opbevaring af frø med højt vandindhold indsat 
umiddelbart efter indsamling, har på friland givet en i for
hold til åben opbevaring meget lav spiring. Frøet har åben
bart været for fugtigt til at tåle opbevaring ved positive 
tem peraturer. 

Opbevaring ved ~ 5 0, fig. 4 

Laboratoriespiringen giver ensartede høje resultater i alle 
forsøgsled og spirehastigheden er høj, med undtagelse af 
tidlig indsætning 19/11 i åbne og lukkede beholdere. Det 
gælder både nedtørret og ikke nedtørret frø. At det tidligt 
indsatte frø ikke spirer hurtigt, er forståeligt nok, idet det 
som før kan forklares ved, at frøet ikke har haft lejlighed til 

42 
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Fig. 4. Spiring efter 'h -5 mdr. ved -+-5 o. 

at eftermodne normalt, (man regner ikke med, at frøet kan 
eftermodne ved -:- 5 °). 

Frilandsspiringen er højst ved indsætning efter 1/2, dvs. 
efter fuld eftermodning af frøet. Det tidligt indsatte har ikke 
haft lejlighed til at eftermodne, og spiringen er derfor meget 
lav. Det frø, der har eftermodnet i li måned (till / l) og 
som er nedtørret, har mistet noget af spireevnen. Spire
hastigheden er god i alle forsøgsled. 

Diskussion: Det er meget bemærkelsesværdigt, at det stærkt 
nedtørrede frø, ca. 11 % vandindhold, spirer relativt hur
tigt både ved frilandssåning (4- 8 uger) og ved laboratorie
spiring (3- 6 uger). Det ændrer vor tidligere opfattelse af 
nedtørret frøs spiringsforhold : Hidtil har man ment, at frø 
der var nedtørret til under 17- 18 % måtte stratificeres op 
til 12 uger, før spiringen kunne begynde. Disse forsøg viser, 
at de fysisk-kemiske ændringer, der er foregået i frøet under 
eftermodningen, tilsyneladende ikke bliver forrykket under 
nedtørringen og under opbevaringen ved -:- 5 0. Frøet er 
således i stand til at spire, når det har suget vand til sig, 
trods den forudgående stærke nedtørring. 

Tænker man sig dette forhold overført til andre frøarter , 
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åbner der sig nye perspektiver: Man kunne f. eks. tænke sig 
at nedtørre stratificeret og eftermodnet frø af roser, tjørn, 
ask m.v. og derefter opbevare det til såning følgende forår 
eller efter 1- 2 år. 

Det må understreges, at nedtørringen af frøet er foregået 
relativt hurtigt, maksimalt på 3 dage, og ved ret lave tempe
raturer: 8- 18 °. 

Opbevaring ved -:- 15 0 , fig 5 

Laboratoriespiringen er ensartet og ret høj, med undtagelse 
af frø med højt vandindhold indsat 19/11 og 111. Spire
hastigheden er høj i alle forsøgsled, med undtagelse af tidlig 
indsætning 19/11. Det sidste er forståeligt nok, idet frøet er 
blevet frosset ned inden eftermodningen. - Den lave spiring 
af frø indsat 111 med højt vandindhold kan sikkert kun 
skyldes, at den ikke eftermodnede del af frøet har taget 
skade af den lave temperatur, idet man må regne med, at 
der i et frøparti for de enkelte frøs vedkommende stilles 
forskellige krav til eftermodningsperiodens længde. 
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Frilandsspiring .' Spireprocenten ved frilandssåning er 
noget lavere end laboratoriespiringen. Ved tidlig indsætning 
(19/11) er den minimal, og ved indsætning l/l med højt 
vandindhold, meget lav (13-17 %). 

Diskussion.' Også ved opbevaring ved --:- 15 ° har frøet 
bevaret sin spireevne og spirehastighed i de fleste tilfælde . 
Tidlig indsætning er ikke anbefalelsesværdigt. Man bemær
ker igen, at stærkt nedtørret frø er i stand til at spire spontant 
ved udsåning på friland, efter overflytning fra --:-15°. En 
kort stratificering ved 5 ° - ca. en uge - inden såning på 
friland, vil sikkert give lidt bedre spiring end den ved for
søget opnåede. 

Spiringsbestemmelser pr. 16/4 1958 = 1 års opbevaring. 

Opbevaring ved + 2°, [tg 6 

Laboratoriespiring. Kun stærkt nedtørret frø opbevaret i 
lukkede beholdere, indsat l/log 1/2 spirede antageligt, 
35-40 %, men spirehastigheden var meget lille, idet frøet 
først var færdigspiret efter 10- 11 uger. Frø med højt vand-
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indhold indsat 19 /11, 111 og 112 gav et lavere spiringsresultat, 
men til gengæld var spirehastigheden god. 

Frilandsspiring lykkedes kun i to tilfælde og var minimal. 
Diskussion : Man lægger mærke til, at det fortrinsvis er frø 

opbevaret i lukkede beholdere, der har spiret. løvrigt er 
spiringsresultaterne så ringe, at en opbevaring af bøgeolden 
i 1 år ved + 2° sandsynligvis ikke vil få nogen praktisk 
betydning, selvom man eventuelt ved en stratificering vil 
kunne opnå lidt højere spiring end den ved forsøget opnåede 
spiring på friland . 

Opbevaring ved -:c- 5 o , fig. 7 

Laboratoriespiring : Det fremgår tydeligt af fig. 7, at et 
vandindhold på ca. 15 % ikke er gunstigt, uafhængigt af 
hensætningstidspunkterne. Den højeste spiring var 23 %, og 
selvom spiringen var afsluttet inden 8 uger, altså ret hur
tigt, kan det ikke have nogen praktisk betydning . 

Frø med højt vandindhold indsat 1/4 spirede kun mini
malt, og indsat 19 /11 i lukkede beholdere - slet ikke. Alle 
øvrige forsøgsled spirede pænt fra 43 %- 83 %, idet der 
var en tendens til højere spiring ho); frø opbevaret i lukkede 
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beholdere. Højeste spiring opnåedes ved indsætning 1/1 
(81 %-83 %). 

Tidlig indsætning 19/11 med højt vandindhold, åben op
bevaring, gav pæn spiring: 72 %, og frøet havde en fin 
spirehastighed, idet det spirede på 1- 4 uger. Dette er mod 
alle tidligere erfaringer: Frøpartiet har næppe haft m ulighed 
for at eftermodne på normal vis ved 5°, og det burde derfor 
ikke have spiret, ihvertfald kun meget svagt. Nu spirer det 
spontant efter ca. 15 mdr. ved -:- 5 °, og man må derfor 
antage, at del' el' foregået en eftermodning ved -:- 5 o! N atur
ligvis er der den mulighed, at frøet skulle være eftermodnet 
19 /11, men det vil sige, at det har haft højst 3 uger til efter
modningen. 

Frilandsspiring " Indsætning af frø med højt vandindhold 
19/ 11 åben, 1/1 åben /lukket og 1/2 åben /lukket har givet 
pæn spiring ved frilandssåning: 39- 77 %. Bedst var spi
ringen ved indsætning 1/1: 64- 77 %. Spirehastigheden var 
i alle tilfælde absolut tilfredsstillende, idet spiringen var 
overstået på 7 uger. 

Der er en tydelig tendens til mindre spiring ved frilands
såning, jo senere frøet sættes til opbevaring. 

Diskussion,' Nedtørring af frøet, når man ønsker at opbe
vare det 1 år ved --::- 5 0 , synes ikke at være heldigt. Den 
ringe spiring ved frilandssåning af frø nedtørret til ca. 11 % 
vandindhold behøver imidlertid ikke at betyde, at det er 
ubrugbart, idet det jo ved stratificering ved 5 ° spirede godt 
i de fleste tilfælde (frø med ca. 15 % vandindhold spirer 
kun minimalt ved stratificering). Man kan derfor rimeligvis 
opnå et bedre resultat, hvis man inden såningen på friland, 
stratificerer det 2- 3 uger ved 5 0. Frøet må naturligvis tilses 
dagligt, så det kan udsås inden rodspiren viser sig. 

Opbevaring ved -:-15°, fig. 8 

Laboratoriespiring " Spiringen er gennemgående ret høj 
og med tydelige tegn til, at nedtørring til ca. 11 % vandind
hold er gunstigt: Såvel åben som lukket opbevaring giver 
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Fig. 8. Spiring efter 1 års opbevaring ved ...;-15°. 

en høj spiring (71 - 86 %) ved indsætning efter l / l. Spire
hastigheden er tilfredsstillende . Desværre har nedtørring til 
ca. 11 % vandindhold ikke fundet sted ved tidlig indsæt
ning. men man må antage. at det ikke ville have givet en 
nævneværdig spiring. fordi frøet på dette tidspunkt ikke har 
været tilstrækkeligt eftermodnet (se dog bemærkning under 
laboratoriespiring. forrige afsnit) og man må formode. at 
dette ikke kan finde sted ved -'- 15 o . specielt ikke. da det 
drejer sig om stærkt nedtørret frø. 

Frø nedtørret til ca. 15 % vandindhold og indsat l / log 
1/2 har ved åben opbevaring frøet spiret med 64 %. altså ret 
tilfredsstillende. hvorimod lukket opbevaring kun giver ca . 
40 %. Spirehastigheden er noget mindre end hos stærkt 
nedtørret frø. 

Ved indsætning 1/4 af ikke nedtørret frø og af frø ned
tørret til 14.5 % opnåedes både ved åben og lukket opbe
varing en spiring på 40- 50 %. Særlig ringe spiring er op
nået ved indsætning 19/11 og l / l af frø med højt vandind
hold. åben /lukket. 

Frilandsspiring : Kun nedtørring til 11 % vandindhold og 
indsætning i åbne/lukkede beholdere efter l/l har givet en 
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tilfredsstillende spIrIng: 45- 60 %. De øvrige spiringsresul
tater er ret små, det højeste er på 22 %. 

Diskussion : Af fig. 8 fremgår det tydeligt, at en kraftig 
nedtørring af frøet er nødvendig, hvis man ønsker at opbe
vare det ved -:- 15 o i et år, uden at spireevnen forringes væ
sentligt. Såvel frilands- som laboratoriespiringen er meget 
tilfredsstillende. Man kan dog sikkert i flere tilfælde - det 
gælder bl.a. frø indsat l / log 1/2 med ca . 15 % vandind
hold - forvente en bedre spiring på friland, hvis frøet 
stratificeres nogle uger før såningen. 

Sammendrag af resultaterne efter et års opbevaring 

Resultatet af et års opbevaring viser, at frø med højt vand
indhold opbevares bedst ved --'- 5 o og frø med lavt vand
indhold bedst ved -:- 15 0 . + 2 o er ikke anvendelig som 
opbevaringstemperatur. 

N år man holder sig til de bedst spirende forsøgsled inden
for --'- 5 0/-:- 15 o -opbevaringen, er der ikk e nævneværdig for
skel på spiringen af frø opbevaret i åbne beholdere og af frø 
opbevaret i lukkede. 

I praksis kan man herefter anbefale følgende fremgangs
måde, når man ønsker at opbevare bøgeolden : 

Opbevaring ved --'- 5 0: Indsætning af vejret, men ikke ned
tørret frø ca . 1/1 i åbne eller lukkede beholdere. Såning kan 
foretages på friland i april uden forbehandling, evt. dog en 
udblødning. 

Opbevaring ved -:- 15 ° : Indsætning efter 1/1 i åbne eller 
lukkede beholdere efter nedtørring ved 15- 20 ° til et vand
indhold på ca. 11 %. Såning på friland i april evt. efter en 
kort stratificering ved 5 o , formodentlig 1- 2 uger. 

Spiringsbestemmelser pr. 14/4 1959 = 2 års opbevaring. 

Opbevaring ved + 2 ° 
Hovedparten af de frøprøver, der var opbevaret ved + 2 °, 

var rådnet efter 2 år. Af de resterende er kun en spiret. Det 
drejer sig om indsætning 1/2 i lukkede beholdere, vandindhold 
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11,2 %. Spiringsprocenten var kun 6, ved laboratorieunder
søgeisen. Ved frilandsspiring : O %. 

Hermed kan man roligt udelade + 2° som anvendelig 
opbevaringstemperatur, hvis man ønsker at opbevare frøet 
spiredygtigt i 2 år. 

Opbevaring ved -:- 5°, fig. 9 

Laboraforiespiring: Det bedste resultat er opnået ved ind
sætning 1/2 i lukkede beholdere, lavt vandindhold. Spire
hastigheden er god, idet frøet er færdigspiret på 5 uger: 
77 %. 

Der er en tydelig tendens til højere spiring af frø opbe
varet i lukkede beholdere. Frø indsat efter 1/2 har kun 
bevaret spireevnen, når det har været nedtørret til 11 % 
vandindhold. Frø nedtørret til 11,1 % og indsat l/l åben/ 
lukket, har givet en spiring på 42-68 %, ikke nedtørret har 
spiret med 6 og 56 %. Det ikke nedtørrede frø, havde den 
største spirehastighed. Tidligt indsat frø spirer for lidt til, 
at det kan have praktisk betydning, selvom spirehastig
heden for det ikke nedtørrede frø er høj. 
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Frilandsspiring. Det bedste resultat er opnået ved indsæt
ning l / l af ikke nedtørret frø, lukket: 38 %. Derefter kom
mer indsætning 1/2, lukket, stærkt nedtørret med en spi
ring på 26 % og endelig indsætning 19/ 11 af ikke nedtørret 
frø åben /lukket: 17 og 20 %. Spirehastigheden er i alle 
tilfælde god. 

Diskussion: Opbevaring i 2 år ved -:- 5 ° med bibeholdelse 
af en væsentlig del af spireevnen er altså mulig, når frøet 
indsættes ca. l / l i lukkede beholdere uden nedtørring eller 
ca. 1/2 i lukkede beholdere og stærkt nedtørret. Spirehastig
heden er god, og den effektive spireprocent vil sikkert kunne 
forøges noget, hvis man inden såningen på friland strati
ficerer frøet 1- 2 uger. 

Opbevaring ved -:- 15 °, fig . 10 

Laboraloriespiring : Frø nedtørret til ca. 11 % vandind
hold, indsat efter l / l åben/lukket spirede med 70- 86 %. 
Spirehastigheden var høj. Resterende forsøgspartier spirede 
minimalt eller slet ikke. 
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Frilandsspiring : Også ved frilandssåning er det kun det 
stærkt nedtørrede frø, der spirer: 21 - 43 %. Spirehastig
heden er god. 

Diskussion: Spireprocenten ved frilandssåning af frø op
bevaret ved -:-- 15 o nedtørret til ca 11 % åbenflukket, ligger 
ikke meget under det normale, og da man sikkert kan regne 
med, at en stratificering af frøet 2- 3 uger inden såning på 
friland vil forbedre resultatet væsentligt, kan man derfor 
fastslå, at opbevaring ved --:- 15 o i 2 år er praktisk anvende
ligt. Man bør bruge lukket opbevaring, da spiringen her synes 
at være lidt større end ved åben. 

Sammendrag af resultaterne efter io års opbevaring 

Opbevarin g ved --:- 5 o , med bibeholdelse af en antagelig 
spireevne kan lade sig gøre, når frøet efter vejring, men ikke 
nedtørring, indsættes ca. 1(1 i lukkede beholdere - og ved 
indsætning 1(2 efter nedtørring til ca. 11 % vandindhold, 
lukket. (Det sidste synes dog at være et særtilfælde. Smlgn. 
spiring efter lår). Stratificering før såning på friland kan 
muligvis forøge spiringen noget, men da laboratoriespirin
gen allerede begynder efter 1 uge, bør det kun ske med den 
største forsigtighed. 

Opbevaring ved --:- 15 o bør sikkert foretrækkes ved to års 
opbevaring. Frøet indsættes efter 1(1 i åbne(lukkede be
holdere (lukkede synes at være bedst) efter nedtørring til 
ca. 11 % vandindhold. Såning på friland i april evt. efter 
ca. 2 ugers stratificering ved 5 o. 

Spiringsbestemmelser pr. 22/4 1960. 

Opbevaring ved + 2° 

Der har hverken ved laboratorieundersøgelserne eller ved 
frilandssåning fundet nogen spiring sted. 

Opbevaring ved --:- 5 0 . Fig. 11 

Laboratoriespiring : Ved indsætning 1(1 og 1(2 af frø ned
tørret til ca. 11 % vandindhold, lukket, er opnået en spiring 
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på ca. 50 %. Ved senere indsætning er den kun 30 %. Spire
hastigheden er ikke høj. Øvrige forsøgsled spirer minimalt 
eller slet ikke. 

Frilandsspiring : Spiring er kun opnået hos frø indsat i 
lukkede beholdere 19/11 og 1/1 med højt vandindhold, 
men spiringsprocenten var meget lav. 

Opbevaring ved -:-- 15°, fig. 12 

Laboratoriespiring : Relativ god spmng (ca. 70 %) er op
nået ved indsætning i åbne eller lukkede beholdere l/log 
1/2 og nedtørring til ca. 11 %. Indsætning 1/4 giver noget 
lavere spiring. Bedst synes indsætning 1/2 at være, idet 
spiringen starter spontant efter 2 uger ved 5 0 . Spirehastig
heden er en del lavere ved indsætning l/log 1/4. 

Frilandsspiring : Ved lukket opbevaring, nedtørring til 
ca. 11 % og indsætning efter 1/1 er opnået en spiring på ca. 
40 %. 

Sammendrag af resultaterne efter 3 års opbevaring 

Opbevaring ved --'-- 5 ° kan muligvis lade sig gøre ved ind
sætning l / log 1/2 i lukkede beholdere af frø nedtørret til 
ca . 11 % vandindhold, men frøet må inden såningen strati
ficeres nogle uger. 
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Opbevaring ved -:- 15 ° med bibeholdelse af en antagelig 
spireevne kan lade sig gøre, når frøet nedtørres til ca. 11 % 
vandindhold og indsættes efter 1(1 i lukkede beholdere. 
Såning i april efter udblødning. Stratificering er næppe nød
vendig, men en uges stratificering ved 5 ° vil rimeligvis sti
mulere spiringen noget. 

Da den praktiske brug af forsøgsresultaterne lettest lader 
sig vurdere gennem frilandsspiringen, er på fig. 13 anført 
frilandsspiringerne (kun spiring over 30 % er medtaget) 
efter 1, 2 og 3 års opbevaring ved -'- 5 ° og -:- 15 0. Det skal 
her understreges, at det, der i forsøgsberetningen er nævnt 
som frilandsspiring, i virkeligheden er den reelle planteprocent. 
Det ses heraf tydeligt, at efter et års opbevaring er begge 
opbevaringstemperaturer jævnbyrdige, når man ved -:- 5 ° 
undlader nedtørring og ved -'- 15 ° nedtørrer til ca. 11 %. 
Andet og tredje års opbevaring domineres af temperaturen 
-:-15°, hvor spiringen er omtrent uforandret fra det ene år 
til det andet, ved stærk nedtørring og opbevaring i lukkede 
beholdere. 

43 



,o 

70 

60 

,o 

10 

20 

,o 

70 

,o 
50 

40 

JO 

10 

80 

70 

'o 

412 .. ,,' 
0-, ' 

L- _ L....-- _ '956 

~ I 
Opbev. QMn / L/u-:-k. --=J-, -:-J -'-, _--;-:---,:----,.-L---:--:--:--=-""--:--:-_ -=-"L-

I I I 1960 
ti I .5 / å I J I tI I J I ,; I J I å I 

Van.:lintihold ø!.. 3-10,0 lU 2'l.2/f<.o lU 310 15.0 11.2 187 f H '" IfldsælninfPdolo 1'9/11-56 '/1-57 '/:'-37 '1.-'7 

Fig. 13. Spiringsprocent ved frilandssåning (= reel planteprocent) 
efter l, 2 og 3 års opbevaring ved + 5° og + 15°. 

RESUME 

1) Opbevaring af bøgeolden i længere tid med bibehol
delse af spireevnen, kan kun finde sted ved temperaturer 
under 0°. Kun ved opbevaring af frø fra høsten i efteråret 
til sallIng følgende forår, bør foretrækkes + grader 
(2°_5°). 

2) Jo længere tid frøet skal opbevares, des nødvendigere 
er det, at vejringen er grundigt gennemført, og des tydeligere 
ses det, at en lukket opbevaring er nødvendig. 

3) Nedtørret frø behøver ikke at være langsomt spirende, 
uspiredygtigt eller at kræve en lang tids stratificering for at 
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kunne spire. Hvis nedtørringen er sket efter tilstrækkelig 
lang tids vejring (og dermed eftermodning) og frøet derefter 
opbevares hensigtsmæssigt, vil det kunne spire spontant. 
N edtørring p å et tidligt stadium dvs. inden vejringen er 
tilendebragt, synes at skade frøet. 

4) Stærkt nedtørret frø (10- 11 % vandindhold) bevarer 
sit vandindhold ret uforandret uanset opbevaringsmetoden 
(åben-lukket) og opbevaringstemperaturen. 

5) Forskellige frøpartier har ikke det samme vandind
hold efter vejringen . 

6) Opbevaring af bøg fra høsten i efteråret til såning føl
gende forår kan lettest gennemføres således: Undgå udtør
ring af frøet umiddelbart efter indsamlingen. Læg frøet til 
vejring i en ladebygning eller lign., hvor temperaturen vinte
ren igennem er ca . 1_10 °. Kontroller at frøets vandindhold 
ikke svinder de første måneder. Frøet tåler åben /lukket 
opbevaring ved -:-5 ° og -'- 15 ° efter ca. l / l (undt. højt 
vandindhold indsat v. -'-15 °). 

7) Opbevaring af bøg fra høsten i efteråret til såning It 
år ef/er : -:- 5 0: Indsætning af vejret men ikke nedtørret frø 
ca. l / l i åbne eller lukkede beholdere. Frøet behøver ikke 
nogen forbehandling inden såning. ..:.. 15 0: Indsætning 
efter l / l i åbne eller lukkede beholdere efter nedtørring 
(ved 15- 20 °) til et vandindhold på ca. 11 %. Såning i april 
eventuelt efter en kort stratificering ved 5 o (1 - 2 uger). 

8) Opbevaring i 2! ål' efter høsten: -:- 5 ° : Ved indsætning 
ca. l / l i lukkede beholdere, efter vejring men ikke ned
tørring og ved indsætning ca . 1/2 i lukkede beholdere efter 
nedtørring til ca. 11 % vandindhold kan frøet bibeholde 
en antagelig spirevene. Stratificering før såning på friland 
kan muligvis forøge spiringen noget. -'- 15 0 : Denne opbe
varingstemperatur bør foretrækkes fremfor -'- 5 0 . Frøet ind
sættes efter l / l i åbne eller lukkede beholdere (lukkede 
synes at være bedst) efter nedtørring til ca. 11 % vandind
hold. Såning på friland efter ca. 2 ugers stratificering ved 
5 o . (Som lukkede beholdere kan i praksis anbefales plastic
sæk ke. Frøet fyldes først i papirsække, der lægges i plastic-
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sække. For at beskytte plasticsækkene kan man yderligere 
anvende endnu en papirsæk). 

9) Opbevaring i 3! år,' -:-5 ° : Opbevaring kan muligvis 
finde sted, når frøet nedtørres til ca. 11 % vandindhold og 
indsættes ca. 1/1-1/2 i lukkede beholdere. En stratifice
ring inden såningen er i alle tilfælde nødvendig. -:- 15° : 
Opbevaring er praktisk mulig, når frøet nedtørres til ca . 
11 % vandindhold og indsættes efter 1/1 i lukkede behol
dere. Stratificering er næppe nødvendig, men vil rimeligvis 
stimulere spiringen noget. 

For økonomisk støtte til forsøgenes gennemførelse takker 
jeg Landbrugsministeriet, som af Marshallmidlerne har ydet 
et betydeligt tilskud til frøundersøgelserne på Hedeselska
bets Centralplanteskole. 

Overførstel' O. Fabricius takker jeg for initiativtagen, for 
godt samarbejde under forsøgenes udførelse og for gennem
læsning af manuskriptet. U den overførsterens store begej
string for sagen var forsøgene næppe blevet påbegyndt. 

Ligeledes takker jeg skovrider H. Barner for godt sam
arbejde og for værdifuld hjælp ved gennemlæsning af manu
skriptet. Endelig takker jeg Det danske Hedeselskab for til
ladelse til at udføre forsøgsarbejdet i forbindelse med mit 
daglige arbejde. 
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VEDPRISER OG TRÆARTSVALG 

Nåletræ 

Af professor P. MOLTESEN 

En af de vigtigste og vanskeligst overskuelige faktorer, 
der indgår i de komplicerede overvejelser vedrørende træ
artsvalg, er træarternes fremtidige handelsværdi. For ikke 
at famle helt i blinde er det til den ende nødvendigt at have 
et pålideligt statistisk materiale om de aktuelle træarters 
hidtidige værdirelationer . 

For vore almindeligste træarter: bøg, eg og rødgran fore
ligger der et nogenlunde materiale til dette brug i form af 
sortimentsundersøgelser og priskurveberegninger, men mate
rialet kunne og burde dog være betydeligt bedre. 

Betydeligt vanskeligere ligger det selvsagt for de sjæld
nere træarters vedkommende for slet ikke at tale om 
her i landet helt ukendte arter. Hovedårsagen hertil ligger 
lige for, nemlig, at træarterne ikke produceres i så bety
dende mængder, at der kan udarbejdes sikre statistikker 
over deres handelsværdi respektive, at de slet ikke er pro
duceret i salgbare dimensioner endnu. Imidlertid er forud
sætningerne for bedømmelsen ikke opfyldt alene ved en 
passende stor produktion. Der kræves yderligere, at alle 
aldersklasser er repræsenteret, hvis man ikke vil vove sig 
ud i dristige ekstrapolationer, og endelig er det meget vigtigt, 
at aftagerne in casu især træindustrien har haft tid til at 
indstille sig på de nye arter, således at man har kunnet lære 
at udnytte deres særlige muligheder henholdsvis mestre 
deres specielle vanskeligheder. 
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Den eneste mulighed for at skaffe oplysninger om frem
mede eller sparsomt repræsenterede træarters handelsværdi 
ligger da i at undersøge forholdene i lande, hvor træarten 
har været kendt så længe, at de nævnte forudsætninger må 
siges at være opfyldte. Ganske vist må man være opmærk
som på, at det ikke er sikkert, at arten vil udvikle sig på 
samme måde her i landet, og at træforbruget kan ligge 
anderledes, men kan man sætte handelsværdien i relation 
til her i landet kendte arter, vil en sådan undersøgelse vinde 
betydeligt i værdi. 

For Danmarks vedkommende er det naturligt at drage 
sammenligning i denne henseende med Tyskland, dels fordi 
man der dyrker stort set de samme arter som her i landet, 
dels fordi den tyske træindustris struktur har mange lig
hedspunkter med den danske. Dertil kommer, at den tyske 
træhandel er baseret på veldefinerede sorteringsregler, der 
tillader temmelig vidtgående sammenligninger mellem vær
dien af forskellige træarter. 

I d et følgende skal en sådan sammenligning forsøges for 
de vigtigste nåletræarter : rødgran, lærk, skovfyr og douglas. 
Skovfyrren spiller ganske vist ikke nogen større rolle her i 
landet som skovtræ, men da fyrretræ importeres i meget 
store mængder, er den taget med for sammenligningens 
skyld. Ædelgran og sitka er ikke medtaget, da de oftest 
følger priserne for rødgran og derfor hyppigt slås sammen 
med denne i statistikken. 

Materialet til sammenligningen er taget fra den i Holz
Zentralblatt fra 12. januar 1960 offentliggjorte oversigt over 
træsalget i Hessen i 1959. 

Grunden til, at træsalget i Hessen er valgt frem for et af 
de andre tyske »Lander«, er, at sorteringsreglerne her til
lader en direkte sammenligning mellem de nævnte træarter, 
og at lærken produceres i så betydende mængder, at der 
kan fås ret sikre prisstatistiske oplysninger om den. Beklage
ligvis er douglasien så dårligt repræsenteret, at dens pris
statistik er meget usikker, men den er alligevel taget med, 
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fordi materialet trods alt kan give et fingerpeg om træartens 
værdimæssige placering. 

Det tyske sorteringsreglement synes som nævnt at være 
veldefineret og rationelt, og da det er nødvendigt at kende 
det i hovedtræk for at kunne bedømme prisstatistikken, 
skal der først gives en kort fremstilling af det (se også BER
MANSEN'S artikel i dette tidsskrift 1954, s. 503-508). Om
talen her er væsentligst baseret på E . KONIG'S bog: Sortierung 
und Pflege des Bolzes, Stuttgart 1955. 

For al handel med indenlandsk råtræ i Vesttyskland gælder med hensyn 
til aflægning, opmåling og sortering reglerne i den i 1936 udstedte »Holz
messanweisung« - forkortet HOMA. 

Sorteringen til kvalitets- og dimensionsklasser er i princippet ens for 
løvtræ og nåletræ, hvilket gør systemet enkelt og overskueligt - især i 
sammenligning med de danske sorteringsreglementer, der som bekendt 
er berømt for det modsatte. 

Der skelnes i HOMA mellem Derbholz (masse over 7 cm på bark) og 
Nichlderbholz (masse under 7 cm og stød), og begge grupper deles i 
Nulzholz (gavntræ) og Brennholz (brænde). Gavntræ og brænde af Nicht
derbholz sælges under betegnelsen Reisig, Reiserholz eller Reisholz, men 
disse spiller under normale forhold ingen rolle. 

Gavntræet deles for alle træarters vedkommende i følgende: 

I. Hovedklasser : 

1) Langnulzholz (kævler, stammer) opmåles og sælges i m3 • Underind
deles i: 
a) Sliimme, d.v.s. Langnulzholz som måler mindst 14 cm p.b. *) 1 m 

fra rodsnittet. Gruppen underinddeles i Langholz (u afkortet) og 
Abschnille (afkortet). 

b) Slangen er afkvasede eller uafkvasede LangnulzhOlzer, som måler 
mindre end 14 cm p.b. 1 m fra rodenden . 

2) Schichlnulzholz svarer til vort snitgavn og opmåles og sælges i rm . Det 
inddeles i følgende klasser: 
a) Nulzscheilholz - kløvet snitgavn over 14 cm p.b. i tyndeste ende. 
b) Nulzrollenholz - rundt snitgavn over 14 cm p .b. i tyndeste' ende. 
c) Nulzkniippelholz (Nutzpriigel) - snitgavn 7- 17 cm p.b. 

*) p. b.: på bark, u. b. : under bark. 
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Il. Kvalilelsklasser.' 
Giileklasse A.' Rene, rette, fejlfrie stykker med ringe afsmalning. Mindre 
fejl, som ikke påvirker brugsværdien, må forekomme. Klassen kan 
underinddeles efter behov. I Hessen er følgende underklasser alminde
lige: 
1) Furnierholz (finertræ). 
2) Teil{urnierholz (halvfiner) skal indeholde mindst 30 % fmertræ. 
3) SeMlholz (skrælletræ) med en minusdiameter på midten på mindst 

30 cm u.b. for bøg og nåletræ. Let kerneråd tilladt for nåletræ. 
4) Sehneideholz (snedkertræ) er stammetræ af lærk og fyr, som skal 

være fuldstændig frit for knaster og overvoksninger. Minimums
diameter på midte u.b. 25 cm og minimumslængde 2,40 m. For 
større længder skal mindst t af stammen, dog ikke under 4 m, 
opfylde kvalitetskravene. 

5) Sehneideholzhallig er stammetræ af lærk og fyr med en minimums
diameter på 30 cm u.b ., der i rodenden har en mindst 4 m lang 
stok, der opfylder kravene til kvalitet A. 

Giileklasse B.' Almindeligt sunde stykker med uvæsentlige fejl, som 
kompenseres af træets kvalitet iøvrigl. 
Fra denne klasse udskilles ofte: 
1) Dielungsholz, som er retvokset, meget finknastet træ med smalle til 

middelbrede årringe af dimensionsklasserne 1b, 2a og 2b. 
2) Imprægnerings- og piloteringspæle, som kvalitetsmæssigt hører til 

Giileklasse B. 

Giileklasse C.' Stærkt knastede, stærkt afsmalnende eller snoede styk
ker. Kerneråd, rådne knaster, ring- og stjerneskøre tilladt, for så vidt 
stykket kan anvendes til gavntræ. 

III. Dimensionsklasser .' 
1) Nålelræ. 

a) Efter midtdiameter : 
Fyr, lærk og douglas klassificeres for såvel det afkortede som 
det uafkortede træs vedkommende efter midtdiameter u.b . 

Klasse la under 15 cm u.b. 
)} lb 15- 19 )} » 
)} 2a 20- 24 » )} 

)} 2b 25- 29 » » 

» 3a 30- 34 )} » 

)} 3b 35- 39 » » 

» 4 40- 49 » » 

» 5 50- 59 » » 

» 6 over 60 » » 
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Denne dimensionssortering anvendes ofte - især i Hessen -
også på andre nåletræarter. 

b) Efter topdiameter : (Heilbronner-sortering): Langholz - uaf
kortet rødgran, ædelgran og douglas sælges oftest (dog ikke i 
Hessen) efter topdiameter og en dertil svarende minimums
længde, hvorved der samtidig sker nogen kvalitetssortering 
med hensyn til afsmalning og knaster. Klasserne er følgende: 

Minimums- Minimums-
længde, m diameter i top, 

cm u.b. 
Klasse l. . .. ..... 6 8 

» 2 ... . ..... 10 12 
» 3 ... . ..... 14 14 
» 4 . .. . ..... 16 17 
» 5 ... . .. . .. 18 22 
» 6 .. . ... . .. 18 30 

Abschnitte afkortede stammer af rødgran, ædelgran -Dg 
douglas eller hele stammer, som ikke kan holde ovenstående 
minimumslængder, klassificeres altid efter midtdiameter. 

2) Løvtræ klassificeres altid efter midtdiameter u.b . i følgende klasser: 

Klasse 1 under 20 cm u.b. 
» 2 20- 29 » » 

» 3 30- 39 » » 

» 4 40- 49 » » 

» 5 50- 59 » » 

» 6 over 60 » » 

Handelsopmålingen sker stort set på samme måde som her i landet, 
dog med den meget vigtige forskel, at diamelermålingen altid sker under 
bark - bortset fra slangen, der måles på bark. 

l tabeller givet en oversigt over de hessiske statsskoves 
salg i 1959 af rødgran, lærk, skovfyr og douglas. Priserne 
er omregnet til danske kroner efter kursen 1,65 kr. /DM. 

Rødgran og skovfyr er så godt repræsenteret, at middeJ
priser og sOliimentsfordeling må anses for pålidelige. For 
lærkens vedkommende giver de ca. 6.500 m 3 brugelige, men 
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Tabel 1. Middelpriser {or nåletræ, Hessen 1959 

Rødgran Lærk Skovfyr 
-- -

Sortimenter Solgt Solgt Pris Solgt Pris 
u.b. = målt under bark Pris 

m3 I m.b. = målt med bark 
m

3 I kr.1m' kr.1m3! Re!._ 
m

3 
! 

kr. 1m3! Re!. 
u.b. % u.b. u.b . I % u .b. gran - u .b. % gran = 

100 u.b. 100 

Schneideholz (Snedkertræ I I 
u.b.) .................. 

84 l 274 
8241 

311 
Schneideholzhaltig 

(Snedkertræ Tf, u.b.) . . .. 

6: J 
2 224 401 J 1 230 

Dielungsholz 
(Planketræ u.b.) . . ...... 155 224 194 

Telefonstangen u . Masten 
(Imprægneringspæle u.b.) 10 (0,2) 123 1259 1 129 

Giiteklasse B 
(Tømmer k!. B, u.b.) ... 171518 77 137 4421 68 141 103 93238 60 145 106 

Giiteklasse C (Tømmer k!. 
C, u.b.) .. .. .. .. .... ... 22718 10 114 730 11 109 96 23481 15 102 90 

Grubenholz, lang (Grubetræ 
> 4 m 1., u.b.) ........ 11773 5 87 953 15 80 92 31730 20 82 94 

Grubenstempel (Grubetræ 
< 4 m 1., u .b.) . . . .. .... 966 (0,4) 84 38 l 84 100 1092 l 78 93 

SchweIlenholz (Svelletræ 
u.b.) .. ...... _ ........ . 1102 1 88 

Derbstangen (Stager, lægter, 
bånd 7- 14 cm, m.b.) ... 10526 5 87 50 1 90 103 27 72 83 

Spitzenkniippel (Topender 
m.v. 3- 8 cm d. > 1,85 m 
1., u .b.) .. .. ...... ..... 5584 3 59 141 2 56 95 1937 I 51 86 

Rammpfåhle (Piloterings-
I. I pæle) . . ........ . . ... . . 207 229 

lait langt gavntræ . ... . .... 223085 100 128 6496 100 128 100 1555221 100 125 98 
Langt gavntræ . .. ........ 223085 74 128 6496 100 128 100 155522 87 125 98 
Kort » (cellulosetræ m.v.) 75477 25 71 158001 9 61 
Brænde ............... . . 2877 1 30 7494 4 35 

laIt ... .. .. . .. .. ... 301439 100 113 178816 100 115 102 
- - -

Douglas 

Solgt Pris 

mS I u.b. % 
kr. Ima! Re!. gran = 
u.b. 100 

----

1034 80 131 96 

65 5 121 106 

107 8 83 95 

17 l 89 106 

53 4 91 105 

23 2 72 122 

1299 100 123 96 
1299 100 123 96 

.j::o. 
~ ...... 
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naturligvis ikke nær så sikre middeltal. De ca. 1300 m 3 

douglas er et så spinkelt grundlag for middelprisberegninger, 
at der ikke umiddelbart kan sluttes ret meget af tallene. 

Imidlertid er der såre lidt i lærkens og douglasiens ved
egenskaber, der taler for, at veddet skulle opnå større priser 
end ved af skovfyr. Tværtom opnår skovfyr for de bedste 
kvaliteter og de største dimensioner normalt altid højere 
priser end lærk og douglas selv i de egne af Tyskland, hvor 
den bedste lærk findes som f.eks . i Bayern. Det er derfor 
berettiget at betragte priserne for skovfyr som normgivende 
for, hvad der maksimalt kan opnås for de samme kvaliteter 
og dimensioner i lærk og douglas. 

For langt gavntræ som helhed ses middelpriserne for de 
fire træarter at være praktisk de samme. Medtages rum
metertræ - hovedsagelig cellulosetræ og brænde - bliver 
middelprisen for rødgran ialt 113 kr. /m 3 og for skovfyr 
115 kr. /m 3, skønt middelprisen for cellulosetræ af gran 
ligger 10 kr. /m 3 over middelprisen for cellulosetræ af fyr, 
og skønt granen kun har 1 % brænde mod fyrrens 4 %. 
Forklaringen ligger i, at 25 % af den samlede hugst i gran 
aflægges som cellulosetræ mod kun 9 % af hugsten i fyr, 
hvis små dimensioner overvejende går til grubetræ. Det 
samme synes at gælde for lærk. 

Da grubetræ af fyr koster ca. 20 kr. /m 3 - d.v.s. ca. 33 % 
- mere end cellulosetræ af fyr, og da 15- 20 % af total
hugsten i fyr og lærk er anvendt til dette formål, er det 
åbenbart, at de efter alt at dømme svindende afsætnings
muligheder på dette marked vil influere mærkbart på mid
delpriserne. Dette vil især gælde for lærkens vedkommende, 
da dens ved er mindre egnet til cellulosefabrikation end 
fyrreved. Ejendommeligt nok er der i salgsstatistikken over
hovedet ikke opgivet salg af rummetersat lærk og douglas. 
Dette kan skyldes, at disse effekter er lagt sammen med fyr 
- for brændets vedkommende eventuelt også sammen med 
gran, eller at de mindste dimensioner ikke har kunnet 
sælges. 
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Ved en overføring af disse prisrelationer på danske for
hold må navnlig følgende to forhold tages i betragtning: 

1) Alle effekter med undtagelse af Derbstangen og brænde 
måles under bark. Efter dansk handelsopmåling vil granen 
derfor på grund af sin lave barkprocent blive stillet betyde
ligt bedre i en prissammenligning. Desværre foreligger der 
ikke fuldt dækkende tal for total massernes barkprocenter. 
I TRENDELENBURGjMAYER-WEGELIN: Das Holz als Rohstoff 
(1955, s. 496) findes kurver over barktykkelser i 1,3 m's 
højde oplagt efter diameter. Bark i procent af vedmasse 
udgør ifølge disse kurver i gennemsnit for diameterinter
vallet 20-60 cm for rødgran ca. 9 %, for lærk ca. 23 % og 
for skovfyr ca. 21 %. Douglas er ikke oplyst, men dens 
barktykkelse er næppe meget forskellig fra skovfyrrens. 

Da forskellene i barktykkelse for de nævnte træarter er 
størst på stammens nederste del, kan disse tal ikke bruges 
for totalmassen, men det er sandsynligt, at rødgranens mid
delpris for salgbar masse inel. bark vil ligge op mod 10 % 
over de tilsvarende middelpriser for lærk, skovfyr og 
douglas. 

2) Sortimentsfordelingen og da især den lave brænde
procent tyder på, at rødgranen har været mindre angrebet 
af rodfordærver end dansk rødgran i almindelighed, omend 
der tillades betydelige rådangreb i kvalitetsklasse C. Det er 
imidlertid umuligt at skønne over, hvor meget råd angreb i 
det foreliggende materiale kan have påvirket rødgranpri
serne, hvorfor det sikreste er, at gå ud fra, at prisrelationerne 
gælder for rødgran med ringe angreb af rodfordærver. Det 
er dog værd at erindre, at rodfordærverangreb navnlig på
virker priserne for de sværeste dimensioner. 

En direkte sammenligning mellem priser for samme kva
litet og dimension kan fås for kvalitetsklasserne B's og C's 
vedkommende, idet dimensions klassificeringen her har været 
den samme for alle fire træarter. 

Talmæssige sammenligninger er opført i tabellerne 2 og 
3 og grafiske i fig 1. 
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Tabel 2. Kvalilelsklasse B. Hessen 1959 
-

Rødgran Lærk Skovfyr Douglas 

nim'"- I I Dim,"" Solgt Dimen- Pris Solgt I D~men- Pris _ ___ Solgt Dimen- Pris 
sions- Sol~t sions- Pris sions- I Re!. sions-

I Re!. klasse m forde- kr./m3 m 3 
forde-

mS SlOns- kr./m31 Re!. mS 
forde-

u.b. kr./m3/gran = b I forde- gran = u.b. kr/m3 gran = 
u .b . Jing, % Jing, % 100 u. . ling, % 100 ling, % 100 _._- -

I [ [ 
, 

1 

77 [ la . . .... 13456 8 103 68 2 81 79 63 79 122 12 101 98 *"-
~ 

lb .... .. 41228 24 121 430 10 93 77 2398 3 90 74 295 28 118 97 *"-
2a ... .. . 46045 27 136 1181 27 115 85 26301 28 111 82 247 24 133 98 
2b ...... 36147 21 146 1313 30 139 95 32808 35 137 94 172 17 143 97 
3a ...... 20329 12 159 817 18 165 104 19176 21 167 105 118 11 155 97 
3b .. ... . 8969 5 167 400 9 192 115 8361 9 200 120 62 6 158 95 
4 . ...... 4663 3 171 192 4 219 128 3887 4 242 142 18

1 

2 167
1 

98 
5 . ..... . 607 (0,3) 174 20 (0,5) 264 152 230 (0,2) 286 165 
6 .. .. ... 74 (0,04) [ 175 14[ 288 165 

11715181 100 
1 

137 1 4421 1 100 
1 

141 1 103 1 932381 100 
1 

145 1 106 1 1034 1 100 
1 

131 1----;;-



I samarbejde med Arboretet bringer N 0-

vopan Træindustri A/S i denne an· 
nonce oplysninger om skovtræforædlingen 

Nr. I,'? 

FI'ohauer 
I forrige annonce vistes anvendelsen af podninger til udførelse af kontrolle
rede bestøvninger. Bedømmelsen af disse afkom med kendte forældre er 
medbestemmende for den videre udnyttelse i praksis. De bedste afkom 
genfremstilles og masseproduceres i frøhaver , der er vel isoleret fra ukendt 
og måske mindreværdig indflydelse. 
Frøhavernes sammensætning varierer meget afhængig af art og specielle for
mål udover masseproduktion af frø; men fælles for næsten alle anlæg er 
brugen af podninger. Ovenstående billede er fra en forsøgsfrøhave til frem
stilling af hybridlærk. Til venstre ses en række podninger fra een japansk 
lærk og til højre på skråningen en række frøplanter af europæisk lærk frem
kommet efter krydsning mellem to gode europæiske lærk. Kogler høstes kun 
på klonen af japansk lærk, mens europæerne fungerer som bestøvere. 
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Dimen
sions
klasse 

la .... . . 
lb ... o . o 

2a o o o o • • 
2bo o o .. • 
3ao • •.. . 
3b. o . .•. 
4 . .. o o •• 

5. o •• •• o 

6 . o o. o .. 

Solgt 
m3 

u.b. 

224 
1343 
3153 
4893 
5018 
3931 
3333 

681 
142 

Rødgran 

Dimen
sions
forde
ling, % 

1 
6 

14 
22 
22 
17 
15 
3 
1 

Pris 
kr./m3 

u.b. 

83 
97 

106 
110 
117 
121 
123 
123 
125 

Solgt 
m3 

u.b. 

18 
82 

198 
200 
117 
52 
50 
12 

Tabel 3. Kvalitelsklasse C. Hessen 1959 

Lærk 

sions
forde

ling, % 

Dimen- I Pr is I 

kr./mal Re!. gran = 
u.b. 100 

2 63 76 1 
11 73 75 
27 89 84 
28 106 96 
16 127 109 

7 151 125 
7 168 136 
2 191 155 

Solgt 
m3 

u.b. 

9 
558 

6425 
8464 
5048 
2055 

839
1 78 

7 

Skovfyr 

Dimen- Pris I 
sions- 3] Re!. 

Solgt 
m3 

u .b. forde- kr./m gran = 

Jing, % u.b. 100 

2 
27 
36 
22 

9 
4 

(0,3) 

57 69 4 
68 70 7 
84 79 14 

100 91 14 
116 99 8 
128 106 12 

130 106 
137

1 
111 6 

Douglas 

Dimen
sions
forde
ling, % 

6 
11 
22 
22 
12 
18 
9 

Pris 

kr./msl Re!. 
u.b. gran = 

100 

85 102 
100 103 
115 109 
118 107 
133 114 
129 107 
150 122 

170 136 ;-' _--;_ 

1 227181 100 1 114 1-729 1 100 1 109 1 96 I 234831 100 1 -10~-;~ I 65 100 I 121 I 106 

..,. 
t-:l 
t:J1 
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• ~r./mJ u.b.; 

Il/JIl: . 
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,/,,; 
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I 
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.l: / 
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I I. 
. I : 

/ 

/ 
/ 

./ 
/ 

/ 
I 
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. I 
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i 
i 

. . 
6_'-'r '-'-9 
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? 
.r : 

I . 
/ 

/ 

. :/'0" .' : ,Il' : ~/ / 
.A : / / 

'l r . ~."",,>(-._ . . /' ~ / 
. . r. : r _ ·_._~.I 

. ,1/ ' ~I ,;. ..... . 

120: "/: ~~. : r ,/' --r--* 

Ib 2a 2b Ja Jb 

-;rodgr n 
'_ ._._. skov' r 
---: lærk 

: S-Iorr'fn<r 
x : C-Iorr mer 

Fig. 1. 

5 ' 6 
dim . kl. 

Forholdet mellem dimension og pris for rødgran, lærk og skovfyr. 
Hessen 1959. 
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Douglas er for fuldstændighed s skyld medtaget i tabel
oversigterne, skønt den er for dårligt repræsenteret - især 
i klasse C - til, at der kan udledes noget direkte af tallene. 
Det samme gælder i nogen grad for lærk i klasse C. Endelig 
bemærkes, at repræsentationen i de laveste og højeste di
mensionsklasser er - og ifølge sagens natur må være -
svag. Imidlertid viser stikprøvevise sammenligninger med 
prisrelationer fra træsalg i andre egne af Tyskland så god 
overensstemmelse med de hessiske, at det må anses for 
berettiget at bruge disse som norm for træarternes indbyrdes 
værrliforhold under de nuværende prisspændinger. Det må 
dog fremhæves, at prisvariationerne inden for kvalitets
klasse C altid er meget store, da klassen kvalitetsmæssigt er 
vidtspændende. 

Den grafiske fremstilling viser klart en karakteristisk for
skel mellem rødgran på den ene side og skovfyr og lærk på 
den anden, idet rødgranens priskurver begge flader stærkt 
ud fra omkring ca. 35 cm's midtdiameter, medens pris
kurverne for lærk og skovfyr af klasse B stiger næsten ret
linet helt op til ca. 50 cm's diameter. For klasse C's ved
kommende forløber priskurverne for lærk og fyr mere 
uroligt, som man måtte vente det, men det er dog klart, at 
deres stigning også her er mere vedholdende end rødgra
nens. 

For såvel klasse B's som C's vedkommende skærer rød
grankurverne lærkens og fyrrens kurver i praktisk talt 
samme punkt, nemlig ved 30 cm's midtdiameter, d.v.s. 
mellem dimensionsklasserne 2b og 3a, således at der for træ 
under denne dimension opnås de højeste priser for gran og 
for træ over de højeste priser for lærk og douglas. 

Heri er der for så vidt intet nyt eller overraskende. Tal
rige opskæringsanalyser i såvel ind- som udland har vist, 
at den optimale diameter for grantømmer med hensyn til 
skæreudbytte ligger omkring 30 cm, og det er ligeledes 
almindelig kendt, at det kun er de svære dimensioner af 
lærk og skovfyr, som opnår merpriser i forhold til rødgran. 
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I den forbindelse bemærkes, at fremkomsten af de limede 
laminerede konstruktioner vil formindske prisspændet mel
lem dimensionsklasserne og da således, at priserne for de 
svære dimensioner vil falde relativt. Dertil kommer, at de 
store dimensioner af lærk, skovfyr og douglas formentlig 
vil blive stærkest berørt af den stigende konkurrence fra 
pladematerialer. 

Dimensionsklassefordelingen for klasserne B og C under 
et viser, at 75 % af granen, 68 % af lærken og 66 % af fyrren 
falder i dimensionsklasserne 1 a- 2b inel., altså i de klasser, 
hvor granen er prismæssigt overlegen. 

Forbindelsen mellem bevoksningsmiddeldiameter på bark 
(Dl ,3) og dimensionsklassefordelingen fremgår af tabel 4. 
Tabellen af aftrykt efter Forstkalender 1957, s. 203 og 
gælder for rødgran Ertragsklasse I, som nogenlunde svarer 
til CMM bon. II efter højdeudvikling. 

I kolonnen yderst til højre i tabel 4 er anført aldre for 
CMM bon. II ved samme diameter. 

Det ses af tabellen, at man, selv i 70-årig rødgran bon. II 
behandlet med normal dansk hugst, kun får ca. 35 % af 
massen i dimensionsklasserne 3a-4. 

Tabel 4. Sorlimenlsfordeling for rødgran efler midldiamelersorlering 

(Forstkalender 1957) 

Mittl. I I Derb-
e.M.M. 

Ertrags- Al- Durehm. Stammholz nach HOMA Rinde stangen bon. II 
klasse ter d. Best. la I lb 12a 12b 13a 13b I 4 - 1-1-213 alder v. 

cm In Hundertteilen des Derbholzes sammeD. 

I 30 11,5 33 
1:1 

4 14 1~ 1 27 30 
40 15,5 49 3 7 5 14 32 
50 19,3 36 33 10 1 9 1 2 8 39 
60 23,0 23 38 18 7 9 1 4 44 
70 26,9 15 27 30 15 2 10 1 50 
80 30,7 6 21 31 25 7 10 55 
90 34,2 2 12 28 31 15 2 10 60 

100 37,6 1 6 22 36 19 6 10 65 

I 
110 40,9 

I 
3 17 35 23

1 
10 

~ I 
10 

1 

70 
120 44,3 1 9 37 26 13 10 
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Dette forudsætter endda samme afsmalning som i tysk 
gran, og denne forudsætning slår naturligvis ikke til. da 
dansk gran på grund af den betydeligt stærkere hugst har 
større afsmalning end tysk gran. Hertil kommer en kvali
tetssænkning, idet knastmængde og årringsbredde er lige
frem proportional med afsmalningen. 

For lærk findes ikke tilsvarende sortimentstavler, men det 
går vel an at sammenligne med gran, hvad dimensions
fordelingen angår. Nogle vil måske hævde, at lærkens 
diameterudvikling normalt er hurtigere end granens, hvor
for den med hensyn til dimensionsfordeling stiller sig 
gunstigere end denne, men på den anden side må man 
erindre, at en hurtig diameterudvikling virker langt stærkere 
k valitetsforringende i lærk end i gran, således at resultatet 
sandsynligvis bliver et større fald i middelprisen. 

Douglas er som før nævnt for dårligt repræsenteret til, 
at man kan få noget videre ud af materialet, men det er 
næppe helt galt at antage, at douglas værdimæssigt indtager 
en mellemstilling i forhold til de tre andre arter. 

Om den fremtidige udvikling af prisrelationerne er det 
som bekendt både farligt og vanskeligt at udtale sig, men 
udover det foran nævnte om den konkurrence, laminerede 
konstruktioner og pladematerialer må antages at ville på
føre de svære dimensioner af især lærk, fyr og douglas, bør 
dog påpeges et forhold, som utvivlsomt vil blive endnu mere 
afgørende for prisudviklingen, nemlig stigningen i den ke
miske forædlingsindustris træforbrug. Til denne anven
delse er rødgranen de tre andre arter absolut overlegen, 
hvilket bl.a. ses tydeligt af cellulosetræpriserne i tabel 1 
for gran og fyr. Douglas kan til denne anvendelse vel nogen
lunde måle sig med fyr, medens lærk er dårligere. 

Denne udvikling må derfor styrke rødgranens værdi
mæssige placering, og der er grund til at fremhæve, at for
bedringen overvejende vil falde på de små og mellemsvære 
dimensioner, hvor rødgranen i forvejen er de andre arter 
overlegen, og hvor prisforbedringer tæller mest, fordi de gør 
sig gældende tidligt i omdriften. 

45 
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RESUME 

På grundlag af statistikken over træsalget fra statsskovene 
Hessen i 1959 vises, at middelpriserne der for rødgran, 

lærk, skovfyr og douglas er praktisk taget lige høje. 
En sammenligning mellem priserne for de samme kvali

teter og dimensioner viser, at rødgranen opnåede de højeste 
priser for dimensioner på op til ca. 30 cm's midtdiameter 
u .b ., hvorfra dens priskurve flader stærkt ud med stigende 
diameter. Priskurverne for lærk og skovfyr, som er nogen
lunde sammenfaldende, stiger omtrent retlinet med diamete
ren og skærer rødgranens priskurve ved ca. 30 cm's midt
diameter. 

Douglas er for svagt repræsenteret i statistikken til, at der 
kan drages sikre slutninger om dens værdimæssige place
ring, men det skønnes, at den vil indtage en mellemstilling 
mellem rødgran og lærk/skovfyr. 

Den træindustrielle udvikling i retning af stigende pro
duktion af laminerede trækonstruktioner, pladematerialer 
og især kemisk forædlede træprodukter menes at ville styrke 
rødgranens pris i forhold til de tre ander træarter, og det 
påpeges, at det især er de mindre grandimensioners pris, 
der vil opnå en relativ forbedring, hvilket vil styrke rød
grandyrkningens økonomi. 
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KRONIK 

Orientering om nyordningen af herkomst kontrollen 
med skovfrø og -planter 

samt 
vej ledning for skovfrøavlere, skovfrøhandlere og planteskoler. 

Med virkning fra 15. september 1960 er der gennemført en 
nyordning af herkomstkontrollen med skovfrø og -planter. Her
ved er Dansk Skovforenings Frøudvalg som kontrolorgan blevet 
afløst af Herkomstkontrollen med Skovfrø og -planter. Kontrollen 
ledes af et fællesudvalg med følgende smamensætning: 

Forstanderen for Statens forstlige forsøgsvæsen (udvalgets for
mand). 

Formanden for frøudvalget eller dennes stedfortræder. 
Formanden eller dennes stedfortræder for det af Skovtræfor

ædlingen i Arboretet ne.dsatte udvalg til anerken delse af frøhaver . 
En skovejer (der skal varetage forbrugerinteresser) udpeget af 

Dansk Skovforening. 
To skovfrøhandlere valgt af og blandt de skovfrøhandlere, der 

har tilsluttet sig kontrolordningen. 
To af DanskPlanteskoleejerforening udpegede ejere eller be

styrere af planteskoler, der er tilsluttet kontrolordningen. 
To skovfrøavlere valgt på Jrøavlermøderne. 
Indtil to medlemmer udpeget af formanden for den forstlige 

forsøgskommission. 
Kontrolorganet vil foreløbig få sæde ved Statens forstlige for

søgsvæsen. 

J(ontrolområdet. 

Indtil videre kan følgende kategorier af frø og planter være 
genstand Jor kontrol: 
1) Frø og planter frembragt af frø, som er høstet i de af Dansk 

SkoV'forenings Frøudvalg kårede frøavJsbevoksninger og i de 
frøhaver, der er anerkendt af et ved Skovtræforædlingen ved 

Arboretet i Hørsholm nedsat udvalg. (Ved en frøhave skal for
stås en plan tning, som er frembragt ved kloner eller forædlet 
frømateriale, og hvis formål det er at producere frø). 
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2) Importeret skovfrø (og planter tiltrukket heraf), når en sådan 
kontrol ønskes af importøren, og der for de pågældende par
tier foreligger udenlandske herkomstcertifikater, som Her
komstkon trollen anser for betryggende. 
Fællesudvalget udarbejder og offentliggør en liste over egnede 
importområder med angivelse af, hvad der fra de enkelte 
lande må forlanges af oplysninger, for at herkomstbetegnelsen 
kan anses for betryggende. 

For begge de ovennævnte kategorier 1) og 2) gælder det, at den 
danske sælger kun er pligtig til at udstede Oprindelsesbeviser fOl' 
frøpartier over 0.1 kg, for bog og agern dog over 1 kg. 

Ved eksport af skovfrø og -planter af de ovennævnte kategorier 
anvendes engelsk/tysk/fransk-sprogede Oprindelsesbeviser, der 
udfyldes af eksportøren, og som kan påtegnes og stemples af Her
komstkontrollen . 

Herkomstkontrollen kan desuden i særlige tilfælde og - mod 
særligt honorar - påtage sig specielle opgaver, når disse falder 
ind under kontrolinstansens naturlige virkeområde, og deres løs
ning kan ske på betryggende måde. (Denne bestemmelse tilsigter 
bl. a. at kunne yde hjælp veri eksport af skov frø eller -planter, 
eler ikke falder ind under de to forannævnte kategorier). 

Kontrolordningens princip. 

Kontrollen hviler på 'frivillige overenskomster mellem Her
komstkontrollen og skovfrøavlerne, skovfrøhandlerne og plante
skolerne. 

For de kårede frøavlsbevoksningers vedkommende formidles 
aftalen med skovfrøavlerne efter overenskomst mellem Herkomst
kontrollen og Dansk Skovforenings Frøudvalg. 

Kontrollen gennemføres som en stikprøvevis kontrol under frø
indsamling, klængning, lagring af frø, handel med -frø, samt ved 
gennemgang af planteskolernes såningsplaner, afmærkning m. v. 

Som støtte for kontrollens gennemførelse tjener et blanket
system, som indebærer, at frøpartier under hele gangen fra avls
sted til forbrug er ledsages af herkomstdokumentation . 

Købere af kontrolfrø vil fra sælgeren modtage gule A-Oprin
delsesbeviser for danskaulet kontrolfrø, ag gule B-Oprindelses
beviser for importeret kontrolfrø. 

Ved køb af planter tiltrukket af kontrolfrø vil de tilsluttede 
plan teskoler oplyse såvel herkomstbetegnelse (nr. på kåret frø
avlsbevoksning) som oprindelsesbevis-nr. på fakturaen. 

Den nærmere ordning vedrørende forretningsgangen med ud
stedelse af Oprindelsesheviser er givet i de følgende vejledninger. 
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Kontrolordningens financiering. 
Kontrolordningen skal økonomisk hvile i sig selv. 
Planteskolerne betaler årligt en fast afgift, der er gradueret 

efter størrelsen af det areal, der dyrkes med skovplanter. Afgif
tens størrelse fastsættes for hvert år af Fællesudvalget. 

·Skovfrøavlere og skovfrøhandlere betaler ved salg af fm di
rekte til forbruger og \'ed eksport en procentisk afgift af de på
gældende fakturabeløb. Afgiften erlægges i form af afgiftsrnær
ker, der købes hos Herkomstkontrollen og påklæbes bagsiden af 
det eksemplar af det gule Oprindelsesbevis, der sendes til Her
komstkontrolIen. Den procentiske afgifts størrelse fastsættes for 
hvert år af Fællesudvalget. 

Salg fra skov frøavler til danske skovfrøhandlere af frø (fær
digvare), fra kåredefrøavlsbevoksninger og anerkendte frøhaver 
ellel' overdragelse af indsamlingsretten i disse må kun foregå til 
sådanne, som har overenskomst med Herkomstkontrollen . For 
salg fra skovfrøavler Lil sådanne skovfrøhandlere og ved salg 
mellem disse indbyrdes betales ingen afgift til Herkomstkon
trollen. 

Herkomstkontrollens regnskabsår går fra 1. juli Lil det følgende 
kalenderårs 30. juni. 

Vejledning for skovfrøavlere og -handlere. 

F r ø i n d s a m I in g : 

Dersom en skovfrøavler ikke selv vil udnytte frøsætning i sine 
kåredefrøavlsbevoksninger eller anerkendte 'f!'Øhaver, men vil 
overdrage indsamlingsretten Lil danske skovfrøhandlere, må dette 
kun foregå til sådanne, som har overenskomst med Herkomst
kontrollen. 

Såvel ved egen indsamling, som når indsamlingsretten er o\'er
draget til en skovfrøhandler, skal skovfrøavleren lade føre tilsyn 
med, at indsamling kun finder sted i den eller de anviste bevoks
ninger. 

Blanketter til udfærdigelse af Indsamlingstilladelser rekvireres 
hos Herkomstkon trollen ; for statsskovdistrikters vedkommende 
dog hos Statsskovenes Planteavlsstation . Blanketterne, der er 
røde, har trykt nummer og leveres i tre eksemplarer pr. nummer. 

Før frøindsamlingen påbegyndes udfylder og underskriver 
skovfrøavleren IndsamJingstilladelsens øverste afsnit og indsen
der et eksemplar af Indsamli ngstilladelsen til Herkomstkon
trollen. 

Finder hos samme skovfrøavler indsamling sted i flere bevoks
ninger af samme træart, men tilhørende forskellige kåringsnumre 
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(F-numre), må der udfyldes en Indsamlingstilladelse for hvert 
kåringsnummer. Ønskes frøpartier stammende fra forskellige 
litra under samme kåringsnummer (f. eks. F ;nr. 84a og F.nr. 84b) 
holdt adskilt, må der udfyldes en Indsamlingstilladelse 'for hver 
litra. 
A. Dersom skovfrøavleren selv lader foretage indsamling, er 
fremgangsmåden iøvrigt følgende: Skovfrøavleren overdrager de 
to tilbageværende eksemplarer af Indsamlingstilladelsen til den 
person, der skal være ansvarlig for tilsyn og regnskab med ind
samlingen. På Indsamlingstilladelsens bagside (= Indsamlings
bevis) fører den ansvarlige for tilsynet regnskab med indsamlet 
mængde, idet sækkene med råvaren - inden afsendelsen til egen 
eller fremmed klængstue eller renseri - opmåles of> forsynes med 
mærkesedler, der skal ånbringes såvel i som udenpå alle sække. 

Mærkesedlerne skal forsynes med følgende oplysninger : 

a) nummeret på den Indsamlingstilladelse, efter hvilken frøet er 
samlet, 

b) navnet på det skovdistrikt, frøet er indsamlet på, 
c) træart, 
d) ·kåringsnummer og eventuel litrabetegnelseelIer nummer på 

frøhave. 
Når indsamlingen er afsluttet, underskriver den tilsynsførende 

øverste afsnit på begge eksemplarer af Indsamlingsbeviset, hvor
efter det ene eksemplar sendes til den klængstue eller det renseri, 
der skal behandle råvaren, medens det sidste eksemplar af Ind
samlingsbeviset opbevares på skovdistriktet. 

På klængstuen eller renseriet eftertælles og -måles ved hver 
sendings ankomst antal colli og kvantum. Så snart hele råvare
partiet er ankommet, udfylder og underskriver den ansvarlige for 
klængstuen nederste afsnit af det modtagne Indsamlingsbevis og 
sender dette til Herkomstkontrollen, der på grundlag heraf til 
skovfrøavleren udsteder hvidt Oprindelsesbevis A, og tilbage
sender Indsamlingsbeviset. 

1) Dersom råvaren er behandlet på skovfrøavlerens egen 
klængstue (eHer renseri) sendes det hvide Oprindelsesbevis A 
sammen med Indsamlingsbeviset direkte til skovfrøavleren, der 
snarest efter rensningens afslutning udfylder og underskriver 
Oprindelsesbevisets nederste afsnit. 

2) Er råvaren behandlet på 'fremmed klængstue (eller renseri) 
sendes det hvide Oprindelsesbevis A af Herkomstkontrollen til 
den pågældende klængstue sammen med det eksemplar af Ind
samlingsbeviset, som Herkomstkontrollen har modtaget herfra. 
Den ansvarlige 'for klængstuen udfylder og underskriver snarest 
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efter rensningens afslutning nederste afsnit af det hvide Oprin
delsesbevis og videresender dette til skovfrøavleren. 

B. Dersom skovfrøavleren overdrager indsam/ingsrellen og rå
varen til en skovfrøhandler er fremgangsmåd en følgende: Efter 
at have udfyldt o"g underskrevet Indsamlingstilladelsens øverste 
afsnit og sendt et eksemplar til Herkomstkontrollen afgiver skov
frøavleren et eksemplar til skovfrøhandleren. Det tredie eksem
plar beror hos skovfrøavleren. 

Inden indsamlingen skal finde sted, udfylder og underskriver 
skovfrøhandleren Indsamlingstilladelsens nederste afsnit på sit 
eksemplar. 

Den, der på skovfrøhandlerens vegne skal lede indsamlingen, 
melder sig - før indsamlingen påbegyndes - hos skovfrøavleren 
og 'foreviser det af skovfrøhandleren underskrevne eksemplar af 
I n dsamlingstiJladelsen. 

Den, der på skovfrøavlerens vegne skal være ansvarlig for 
tilsyn med indsamlingen, fører på bagsiden af avlerens eksem
plar af Indsamlingstilladelsen (= Indsamlingsbevis) regnskab 
med indsamlet mængde, idet sækkene med råvaren inden afsen
delse 'fra skovdistriktet opmåles og forsynes med mærkesedler 
(vedl'. disses anbringelse og oplysninger se ovenstående bemærk
ninger under pkt. A). Skovfrøhandlerens indsamlingsleder fører 
et hermed overensstemmende regnskab på sit eksemplar. Når ind
samlingen er a'fsluttet underskrives begge eksemplarer af Ind
samlingsbeviset af såvel indsamlingsleder som skovfrøavlerens 
tilsynsførende. Indsamlingslederens eksemplar tilsendes den 
klængstue (ellel' det renseri), hvor råvaren skal behandles. Skov
frøavleren opbevarer sit eksemplar. 

Ved hver sendings ankomst til klængstue eJler renseri efter
tælles og -måles antal colJi og kvantum. Så snart hele råvare
partiet er ankommet, udfylder og underskriver den ansvarlige for 
klængstuen nederste afsnit af det modtagne Indsamlingsbevis og 
sender dette til Herkomstkontrollen, der på grundlag heraf til 
skovfrøhandleren udsteder hvidt Oprindelsesbevis A. 

1) Dersom råvaren er behandlet på skovfrøhandlerens egen 
klængstue (eller renseri) returneres det fra klængstuen modtagne 
eksemplar af Indsamlingsbeviset sammen med det hvide Oprin
delsesbevis A direkte til skovfrøhandleren, der snarest efter 
rensningens afslutning udfylder og underskriver Oprindelses
bevisets nederste afsnit. 

2) Er råvaren behandlet på fremmed klængstue (eller renseri) 
sendes det hvide Oprindelsesbevis A af Herkomstkontrollen lil 
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den pågældende klængstue sammen med det eksemplar af Ind
samlingsbeviset, som Herkomstkontrollen har modtaget herfra. 
Den ansvarlige for klængstuen udfylder og underskriver snarest 
efter rensningens afslutning nederste afsnit af det hvide Oprin
delsesbevis og videresender dette til skovfrøhandleren. 

Oprindelsesbeviser og brugen af disse 
Hvidt Oprindelsesbevis A udstedes af Herkomstkontrollen på 

grundlag af Indsamlingsbeviset til skovfrøavlere og til skov frø
handlere, der har ove!"enskomst med Herkomstkontrollen. 

Hvidt Oprindelsesbevis A udstedes -for frø fra kårede danske 
frøavlsbevoksninger og anerkendte frøhaver. 

Den, til hvem Oprindelsesbeviset er udstedt, påfører ved hver 
sæsons afslutning Oprindelsesbevisets bagside en opgørelse over 
salg, svind og lagerbeholdning. Oprindelsesbeviset med denne 
opgørelse sendes årligt (så længe lager haves eller salg har fundet 
sted) senest d. 1. juli til Herkomstkontrollen til kontrol og af
stempling, hvorefter Oprindelsesbeviset returneres til indsen
deren. 

Hvidt Oprindelsesbevis B udstedes af Herkomstkontrollen til 
skov·frøhandlere, der har overenskomst med denne. 

Hvidt Oprindelsesbevis B udstedes ved import ;lf frøpartier, 
der af importøren ønskes underlagt Herkomstkontrollen, og som 
af denne anses for ledsaget af betryggende herkomstcertifikater 
fra eksportøren . 

Hvidt Oprindelsesbevis B behandles iøvrigt af clen, til hvem 
det er udstedt, som hvidt Oprindelsesbevis A. 

Grønt Oprindelsesbevis AIB anvendes ved handel med uden
landsk kontrolfrø og færdigvare af dansk kontrolfrø mellem skov
frøhandlere , der har overenskomst med Herkomstkontrollen . 

Endvidere anvendes det grønne Oprindelsesbevis A/B for fær
digvare af dansk kontrolfrø ved salg fra skovfrøavler til skov
frøhandlere, der har overenskomst med Herkomstkontrollen ; og 
ved salg fra sådanne skovfrøhandlere til skovfrøavlere. I sidst
nævnte tilfælde dog kun forsåvidt de pågældende frøpartier er 
avlet hos skovfrøavleren, og denne ikke selv skal anvende dem 
til tiltrækning af planter. 

Blanketter til udfærdigelse af grønt Oprindelsesbevis AiR rekvi
reres hos Herkomstkontrollen. Blanketterne leveres med trykt 
løbenummer i tre eksemplarer pr. nummer. Løbenumrene skal 
ikke anvendes af den, der udsteder Oprindelsesbeviset, men er 
kun til brug for Herkomstkon trollen. 

Grønt Oprindelsesbevis A/B udstecles af sælgeren til køberen. 
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Der afgives et eksemplar til køberen, et til HerkomstkontroJlen, 
medens sælgeren selv beholder det tredie. Der betales ingen af
gifter ved udstedelse af grønne Oprindelsesbeviser. 

Grønt Oprindelsesbevis A/B påføres af den, der udsteder det, 
samme nummer som det hvide Oprindelsesbevis, der af Her
komstkontrolJen er udstedt for det pågældende engros-parti. 

Den, til hvem det grønne OprindelsesbevisA/B er udstedt, påfø
rer ved hver sæsons afslutning Oprindelsesbevisets bagside en 
opgørelse over salg, svind og lagerbeholdning. Oprindelsesbeviset 
med denne opgørelse sendes årligt (så længe lager haves eller 
salg har fundet sted) senest d. 1. juli til Herkomstkontrollen til 
kontrol og afstempling, hvorefter Oprindelsesbeviset returneres 
til indsenderen. 

Gule Oprindelsesbeviser udstedes af sælgere ved salg af frø 
direkte til forbrugere. Sælgerne er kun pl.igtige til at udstede gule 
Oprindelsesbeviser ved salg af frøpartier over 0.1 kg, for bog og 
agern dog over 1 kg. 

Blanketter til gule Oprindelsesbeviser rekvireres hos Her
komstkontrollen. Blanketterne leveres med trykt løbenummer i 
tre eksemplarer pr. nummer. TJøbenumrene skal ikke anvendes at' 
den, der udsteder Opl'indelsesbeviset, men er kun til brug for 
Herkomstkon trollen . 

Den nederste del af blankettens forside og hele dens bagside er 
indrettet som planteskolekontrolblad til anvendelse for køberen. 

Gull Opl'indelsesbevis A udstedes af skovfrøavlere eller skov
frøhandlere ved salg direkte til forbruger (skovdistrikter, plante
skoler) fra frøpartier, for h\'ilke der af Herkomstkontrollen er 
udstedt hvide A-Oprindelsesbeviser. Det gule Oprindelsesbevis A 
påføres af den, der udsteder det, samme nummer som det hvide 
Oprindelsesbevis A, der af Herkomstkontrollen er udstedt for det 
pågældende engros-parti. Dersom den, der skal udstede det gule 
Oprindelsesbevis ikke af Herkomstkontrollen har fået udsted! 
hvidt Oprindelsesbevis, men har erhvervet sit »engros-parti« på 
et grønt Oprindelsesbevis med A-nummer, påføres det gule Op
rindeisesbevis dettes A-nummer (ikke elets løbenummer). Alle 
gule Oprindelsesbeviser, der ledsager detailsalg af frø stammende 
fra samme engros-parti, får således samme nummer. 

Den, der udsteder gult Oprindelsesbevis A, afgiver et eksem
plar til køberen, et til Herkomstkontrollen (ved r. dette se en d
videre under Afgiftsbetaling) og beholder selv det tredje . 

Gull Opl'indelsesbevis B udstedes af skodrøhandlere ved salg 
direkte til forbruger fra frøpartier, for hvilke der af Herkomst
kontrollen er udstedt hvide B-Oprinclelsesbe\'iser, eller for hvilk e 
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der foreligger grønne Oprindelsesbeviser med B.-nummer. Ar
bejdsgangen for gult Oprindelsesbevis B er som anført ,for gult 
Oprindelsesbevis A. 

Kassering af blanketter: Alle annulerede eksemplarer af Ind
samlingstilladelser og Oprindelsesbeviser skal indsendes til Her
komstkontroll en. 

S a l g: 

Salg fra skovfrøavler til danske skovfrøhandlere af frø fra 
kårede frøavlsbevoksninger og anerkendte frøhaver må kun fore
gå til sådanne skovfrøhandlere, som har overenskomst med Her
komstkontrollen. 

Ved eksport af skov frø og -planter af de kategorier, der falder 
ind under kontrolordningen, anvendes gule engelskjtyskjfransk
sprogede Oprindelsesbeviser, der udfyldes af eksportøren, og som 
kan påtegnes af Herkomstkontrollen. Blanketter til disse Eksport
Oprindelsesbeviser vil blive fremstillet og leveret af Herkomst
kon troJlen. 

Afgiftsbetaling til Herkomstkontrollen: 

Afgift til Herkomstkontrollen betales af skovfrøavlere og skov
frøhandlere ved alle salg i forbindelse med hvilke der udstedes 
gule Oprindelsesbeviser. 

Der betales en proeen tisk afgift af de pågældende fakturabeløb. 
Den procentiske afgifts størrelse fastsættes for hvert år af Fælles
udvalget. Indtil 30. juni 1961 er afgiften fastsat til 5 %. 

Afgiften erlægges i form af afgiftsrnærker, der købes (indtil 
30. juni 1961 for 5 % af deres pålydende værdi) hos Herkomst
kontrollen og påklæbes bagsiden af det eksemplar af det gule Op
rindeIsesbevis, der ved udstedelsen sendes til Herkomstkon
trollen. 

Der indsendes i hvert enkelt tilfælde så mange mærker, at 
deres samlede pålydende svarer til fakturabeløbet, efter at dette 
er afrundet ned til nærmeste med fem delelige hele kronebeløb. 

o ve r g a n g s b e s t em m else r : 

For skovfrøavlere og skovfrøhandlere, der pr. 15. september 
1960 havde overenskomst med Dansk Skovforenings Frøudvalg, 
gælder følgende: Garantierklæringer med lagerbeholdninger an
ført på bagsiden indsendes inden d. 1. januar 1961 til Herkomst
kontrollen, der på grundlag heraf - uden udgift for skovfrøavler 
eJler -handler - udsteder hvide A-Oprindelsesbeviser. 



Lyden af skovoksernes hug er borte. 

Skovbruget er mekaniseret med de 

langt hurtigere motorsave. 

Her præsenterer vi udlandets fore

trukne motorsav SOLO - netop 

importeret til danske skove. 

• • • • • • 

'25.000 SOLO save fremstilles om 
året - det største antal i Europa. 

1'2 mdr.s gratis kaskoforsikring på alle 
SOLO save - sikrer Dem erstatning 
ved uheld. 

Lavt omdrejningstal - og mindt'e slid 
- på bevægelige dele. 

Motor på 125 cms - 5,5 HK ved 
5.000 amdI'. 

Stor driftssikkerhed - let at slarte og 
betjene. 

Slidstærk i sværd og bevægelige dele. 

100 % service - orig. reservedele UlS 

over hele landet. 

Diesella~ 
KOLDING TLF. 3866 



DANSK SKOVFORENINGS FRØUDVALG 

Bøge i afd. 19, SihlwaJd ved Ziirich. 

Bedre race .. bedre skov 

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

Ogsd i udlandel vil der i kommende {rødr blive indsamlet 

{rø til Danmark i D. S. F. godk. bevoksninger. 



Vejledning for planteskoler . 

Fakturering: 
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På fakturaen skal foruden træart, plantealder, herkomstbeteg
nelse og plantetal anføres nummeret på Oprindelsesbeviset for 
det frøparti, hvoraf planterne er tiltrukket. 

Import af frø: 

Såfremt en planteskole selv ønsker at importere frø til eget 
brug, og de hera·f frembragte planter ønskes underlagt Herkomst
kontrollen, må planteskolen anmode Herkomstkontrollen om Op
rindeIsesbevis for frøet. Hertil vil blive benyttet blanketten til 
gult Oprindelsesbevis B. 

Til Herkomstkontrollen erlægges som sådanne Import-Oprin
delsesbeviser en afgift svarende til den, der betales af sælgere af 
frø direkte til forbrugere; indtil 30. juni 1961 altså 5 % af fak
turabeløbet. 

Oprindelsesbevis: 

Blåt Oprindelsesbevis AIB benyttes ved handel med planter til
trukket af kontrolfrø, når handelen finder sted mellem plante
skoler, der har overenskomst med Herkomstkontrollen. 

Blanketter til blåt Oprindelsesbevis AjB leveres af Herkomst
kontrollen med trykt løbenummer i tre eksemplarer pr. nummer. 
l.øbenllmrene skal ikke anvendes af den, der lIdsteder Oprin
delsesbeviset, men er kun til brug for Herkomstkontrollen. 

Blåt Oprindelsesbevis AjB udstedes af sælgeren til køberen. 
Der afgives et eksemplar til køberen, et til Herkomstkontrollen, 
medens sælgeren beholder det tredie. 

Det blå Oprin delsesbevis AjB påføres af den, der udsteder det, 
samme nummer som det gule Oprindelsesbevisfor frøpartiet, 
hvoraf planterne er tiltrukket. 

Kassering af blanketter: Alle annulerede eksemplarer af Oprin
delsesbeviser skal indsendes til Herkomstkontrollen. 

Afgiftsbetaling til Herkomstkontrollen: 

Planteskolerne betaler årligt en fast afgift, der er gradueret 
efter størrelsen af det areal, som anvendes til dyrkning af skov
planter. 

Arealafgiftens størrelse fastsættes for hvert år af Fællesudval
get. For det regnskabsår, der slutter d. 30. juni 1961 er afgiften 
fastsat til: 
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For mindre end 5 ha 100 kr. 
» 5- 9.9 ha .. . ... . .. . .. 200 kr. 
» 1 0- 19.9 ha .... . .. . ... . 300 kr. 
» mere end 20 ha .. . . .. . . 400 kr. 

Overgangsbestemmelser: 

For planteskoler, der pr. 15. september 1960 havde overens
komst med Dansk Skovforenings Frøudvalg gælder følgende over
gangsbestemmelser: 

For frø: 

Garantierklæringer med lagerbeholdning anført på bagsiden 
indsendes inden d. 1. januar 1961 til Herkomstkontrollen, der på 
grundlag heraf - uden udgift for plan teskolen - udsteder gule 
Oprin delsesbev iser. 

For planter: 

For alle frøbedsplan ters vedkommende sendes garantierklæ
ringerne og planteskolekontrolbladene inden den 1. januar 1961 
til Herkomstkontrollen, der på grundlag heraf - uden udgift for 
planteskolen - udsteder gule Oprindelsesbeviser. 

Udpriklede planter føres for sig i Ringbogen med de gamle 
kontrolblade og kontrolleres af Herkomstkontrollen ved hjælp af 
disse. Herkomstkontrollen med Skov frø og -planter har adressen: 
Springforbivej 4, Springforbi. Telefon: Bellevue 315. Postkonto 
76543. 

Springforbi, den 6. oktober 1960. 

Erik Holmsgaard/V. Gøhrn 



Glamsbjerg Trævarefabrik 
& Savværk Als 

Telf.31·150 

* 
køber bøgetræ og asketræ 

såvel I kævler som I rm 

E. Graven's Planteskole 
Hansted pr. Horsens 

nr. Hansted 46 

Skov-, u- og Hækplanter samt 
Planter til Vildtremiser 

SkovpIantekulturerDe IIU under Proftlliem
konb'Ol al Dansk SkovforerUnp Frøudvala: 

Skov-, hæk- og læplanter 

Nærmere tilbud om pris og proveniens 
på forlangende. 

J. BONDEs PLANTESKOLE 
Telefon 107 Jellin, 

Thorvald Pedersen Odense ,A/S 

Telefon (09) 123288 

Kævler i alle træsorter købes 



Kævler og Snitgavn i Eg, Bøg, Ask og Gran 

i alle dimensioner købes. 

Hadsund Trævarefabrik 
vi Aage Kjeldsen 

Telf. 57 

Bøgekævler, 
Fin6r- og Plankekævler I og II 

Egekævler og 

Askekævler 
samt alle øvrige Løvtnesorter 

J ø R G E N J ø R G E N S E N A/S 

Raadhuspladsen 3 , Aarhus. Telf,28835 

Skovværktøj 
Tråd og 

trådfletning 

Forlan, katalo. 

Spe cl a I v æ rktø} 
efter opgave 

Indhent tilbud 

~ 

J. AUGSBURG 

Skovværktø} lover 25 ir 

-A-~R-@-I:I-if--: 
OA~SK 5lKKfRHEOSPRÆNGSTOF. __ _ • I 

(Oluf C. H_n'. eftf.) 

BROGADE 5 • KØGE 

Telefon 160 




