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KULTURUDGIFTERNE I STATISTISK 
BELYSNING 

Af Civiløkonom GUSTAV SCHMIDT, HA 

Indledning 

Kulturudgifterne har i de sidste årtier været genstand for 
en livlig debat i den forstlige verden herhjemme. Diskus
sionen har hovedsagelig drejet sig om disse udgifters abso
lutte højde set i relation til resultatet, og af flere grunde er 
uenigheden stor især vedrørende bøgekulturerne. En af år
sagerne hertil er sikkert, at bøgedrift betragtet isoleret, hyp
pigt må siges at være lidet rentabel, dels i forhold til en nor
mal forrentning i samfundet, men også sammenlignet med 
nåletrædyrkning. 

De to yderpunkter, der har været fremført, kan måske 
kort )<arakteriseres således: 1) KulturudgiJfterne bliver be
tragtet som led i en investering, hvis resultat allerede på 
kulturtidspunktet søges økonomisk belyst, 2) Kulturudgif
terne ses derimod snarere som en slags nødvendige drifts
udgifter, hvor resultatet næsten udelukkende betragtes ud 
fra en biologisk synsvinkel, fordi man ikke mener at kunne 
tage hensyn til en fjern fremtid, hvis økonomiske vilkår er 
ukendte. 

At sidste standpunkt skulle give sig udslag i relativ høje 
kulturudgifter i forhold til, hvad førstnævnte indstilling må 
forventes at føre til, er i og for sig ikke på forhånd givet, 
men antagelsen må synes sandsynlig, bl.a. fordi man ikke er 
enige om det biologiske resultat af forskellige kulturmeto
der (forskel.j intensitet m.v.). 

Det er ikke hensigten med det følgende direkte at bidrage 
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til den nævnte diskussion, men at belyse visse sider af kul
turudgifternes økonomi, som måske kan være af interesse for 
en fortsat drøftelse af problemerne omkring kulturudgif
terne. 

Kulturudgifter er som alle andre udgifter af kompleks 
natur, idet en udgift som bekendt er et multiplum af to fun
damentalt forskellige faktorer, nemlig dels en enhedspris 
for den benyttede produktionsfaktor, dels den .anvendte 
mængde af denne faktor. Af disse to faktorer er man meget 
ofte ikke selv i stand til suverænt at bestemme prisen, 
medens man selvstændigt kan variere den indsatte mængde 
af produktionsfaktoren indenfor det spillerum, naturen 
rent biologisk sætter. Man vil derfor forstå, at det er af stor 
betydning at kunne holde pris- og mængdebevægelserne ude 
fra hinanden i den udstrækning, det er muligt. Diskussionen 
vedrørende de stigende kulturudgifter vil måske således blive 
mere værdifuld, hvis man udelukkende kunne diskutere 
den del af udgifterne, man har indflydelse rpå. 

I det følgende tænkes foretaget en analyse, hvor man dels 
sammenligner kulturudgifterne og de nævnte to komponen
ter igennem et nærmere fastlagt tidsrum, og dels sammen
ligner kulturudgHterne de enkelte år med andre økonomiske 
størrelser, som det driftsøkonomisk vil være relevant at 
sammenholde med kulturudgifterne. 

Materiale 
Til den foreslåede analyse foreligger der desværre ikke 

noget offentliggjort materiale, der er tilstrækkeligt detail
leret. 

Som bekendt udarbejder Dansk Skovforenings økonomisk
statistiske afdeling årligt i regnskabsoversigterne for dansk 
privat skovbrug den gennemsnitlige kulturudgift fr.a en 
række distrikter for henholdsvis løvtræ (specielt bøg)- og 
nåletrækulturer ; der opgives imidlertid kun en totaludgift 
pr. ha, og oplysninger om priser og mængder i de respektive 
år findes ikke. 
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Af ovennævnte grunde må dette materiale fra Skovfor
eningen derfor analyseres på en anden - mere indirekte og 
mindre eksakt måde, end det havde været tilfældet, hvis 
materialet var tilstrækkeligt specificeret. Denne analyse vil 
blive søgt udført i første ·afsnit af nærværende artikel. 

På de enkelte distrikter, hvor man selv er herre over, 
hvilket analysemateriale der kan fremskaffes, vil man der
imod have mulighed for at kunne udføre kulturudgiftsana
lyserne mere dybtgående og derfor med et resultat, der giver 
flere værdifulde og nøjagtige oplysninger til brug ved kon
trolog budgettering m.v. Jeg har derfor i andet ,afsnit af 
denne artikel foretaget en sådan analyse på et tænkt primært 
materiale. 

1. Kulturudgifternes relative stigning 
dette afsnit er det som nævnt meningen at foretage en 

analyse af kulturudgifterne, således som de fremgår af 
regnskabsoversigterne. Analysen går ganske enkelt ud på at 
sammenligne ændringerne i kulturudgifterne - henholdsvis 
nykulturudgifterne og udgifterne til efterbedring og pleje 
i de enkelte år - dels indbyrdes, dels med ændringerne i de 
enhedspriser, som er blevet betalt for de benyttede produk
tionsfaktorer. Mængden af produktionsfaktorerne er som 
tidligere sagt ukendt, men analysen gør det muligt for os 
indirekte at bestemme denne, ganske vist meget groft. Hvis 
det nemlig viser sig, at kulturudgifterne stiger væsentligt 
stærkere end prisen ,på produktionsfaktorerne, så betyder 
dette teoretisk, at m ængden af indsatte enheder må være 
steget og dermed måske indicere øget kulturintensitet. Der 
må udtrykkelig lægges vægt på ordet - teoretisk - , for det 
må erindres, at ,der arbejdes med gennemsnitstal fra en 
række distrikter, og ydermere er kombinationen af de for
skellige arter af produktionsfaktorer ukendt, - se iøvrigt 
senere i dette afsnit. Når man ikke kender materialets sam
mensætning, må man være varsom med at udtale sig om 
resultatet af analysen i alt for præcise udsagn, - visse 
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spørgsmål må stå ubesvarede, og man må i det hele anvende 
en meget grov målestok. På den an·den side har det forelig
gende materiale den fordel som alle gennemsnitstal, at visse 
rene tilfældige udsving til dels er elimineret. 

Medens jeg opholder mig ved selve kulturudgifterne . i 
regnskabsoversigterne, er der et forhold, som må belyses 
noget nærmere af hensyn til fortolkningen af de senere 
fundne resultater. Det drejer sig om udgifterne til efterbed
ring og pleje. 

Når man diskuterer f.eks. bøgekulturudgifternes højde, re
f'ererer man ofte tril den seneste offentliggjorte udgift i regn
skabsoversigterne - f'0r øjeblikket de ca. 9.000 kr., der natur
ligt har vakt en vis opsigt. Ca. 55 % af denne udgift vedrører 
ikke nykulturerne, men skyldes den beregnede udgift til 
efterbedring og pleje for 1 ha i 20 år. Det, man ønsker at 
få konstateret ved denne beregning, er formentlig, hvor 
meget det koster at kultivere 1 ha indtil denne hektar er 
produktionsdygtig. Det bør da pointeres, at den beregnede 
udgift til efterbedring og pleje ikke vedrører de i det pågæl
dende år udførte kulturer, sådan som nykulturudgiften gør. 
Der er derfor ingen sammenhæng mellem de to udgiftsarter, 
og en sammenlægning 'af dem er mindre korrekt. Det må på 
den anden side indrømmes, at der ikke kan angives nogen 
anden metode til ad statistisk vej at beregne den samlede 
kulturudgift pr. ha kulturareal i det enkelte år. 

Beregningsmetoden angående udgiften til efterbedring og 
pleje findes anført i regnskabsoversigterne. Ifølge disse be
regnes udgiften for 1 ha i 20 år på følgende måde: først 
udregnes den gennemsnitlige udgift pr. ha, idet man divide
rer distriktets samlede udgift til efterbedring og kulturpleje 
samt bevoksningspleje med det antal ha, hvis alder er under 
20 år. For at få udgiften for 1 ha i 20 år multipliceres den 
lige fundne udgift med 20. 

For at denne beregningsmetode imidlertid skal kunne 
føre til et realistisk resultat, må en af to forudsætninger 
være opfyldt. Enten må arealet under 20 år være jævnt for-
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delt til aldersklasserne, eller også må udgifterne til efterbed
ring og pleje være lige store pr. ha pr. år i hvert af de 20 år. 
Da man vist kan gå ud fra, at sidste forudsætning sjældent 
holder, idet udgiften pr. ha må forventes at 'Være størst i 
kulturens første år, så betyder dette, ,at hvis første forud
sætning ikke er opfyldt, må beregningerne nødvendigvis 
komme til at vise et noget andet resultat, end det man oprin
delig var interesseret i. 

For at illustrere det lige nævnte forhold, kan man se på, 
hvilket resultat den benyttede beregningsmetode fører til 
på et distrikt, hvor aldersklassefordelingen er skæv, således 
at der findes flere ha under 10 år end i aldersklassen fra 
11- 20 år. Da udgifterne for kulturarealer under 10 år er 
større pr. ha end de tilsvarende udgifter for arealer i alders
klasserne 11- 20 år, bliver distriktets udgift for 1 ha i 20 år 
til efterbedring og pleje for stor i forhold til, hvad man 
egentlig burde vente. Gennemsnitsudgiften for l ha i et år 
bliver nemlig relativ høj og ved at multiplicere med 20 for 
at få opgjort udgiften til efterbedring og pleje for 1 ha i 
20 år, foretager man en uberettiget forlængelse af det tids
rum, hvori de store efterbedringsudgifter faktisk afholdes 
til 20 år. Det modsatte resultat kommer man til, hvis der 
findes flere ha i alderen fra 11- 20 år end i aldersklasserne 
fra 1- 10 år. Da udgifterne til efterbedring og pleje må 
forventes at være relativ mindre pr. ha for de ældre kulturer, 
får man i dette tilfælde som resultat for distriktet som hel
hed, at udgiften er mindre end den, der faktisk kunne ventes. 

Under hensyntagen til ovenstående beregningsmetode er 
det 'vigtigt vedrørende fortolkningen af denne analyses 
resultater at få konstateret, om der rundt om på distrikterne 
skulle vise sig at være en generel tendens til, at nykultur
arealerne har væ ret stigende gennem analyseperioden, som 
går fra 1947/48 til 1957/58, således at der findes større 
arealer i aldersklasserne fra 1- 10 år end fra 11- 20 år. Hvis 
dette skulle være tilfældet, betyder det, at efterbedrings- og 
plejeudgiften i regnskabsoversigterne nødvendigvis må stige 
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kraftigere, end man ellers kunne forvente ved betragtning 
af forholdene iøvrigt. 

I et forsøg på i frembiden at undgå direkte fejlslutnin
ger vedrørende efterbedringsudgiftens størreis'e burde man 
måske overveje, at foretage en selektion af distrikterne, 
således at man, før beregningerne blev foretaget, fik udskilt 
de distrikter, hvor aldersklassefordelingen var helt skæv 
angående arealerne under 20 år. Man behøver næppe at 
forlange en nøjagtig ligelig fordeling til for eksempel grup
perne 1- 10 år og 11- 20 år, men eksempelvis tolerere et ud
sving på 20 eller 30 % fra ligelig fordeling før udskiHelse 
fandt sted. 

Hvilket resultat ovennævnte forslag ville få på udgifternes 
højde i regnskabsoversigterne, kan man ikke bestemt sige 
noget om på forhånd, idet det ganske afhænger af, hvilke 
distrikter, det er, der bliver udskilt. Da det er en gennem
snitsudgift for flere distrikter, man beregner, kan man risi
kere, at der udskilles distrikter med særlig lav efterbedrings
udgift, selvom der på distriktet findes en skæv fordeling i 
retning af relativt stort areal under 10 år i forhold til arealet 
imellem 11 'Og 20 år. (Visse distrikter har beviseligt en lavere 
udgift til efterbedring end andre; jvf. den tidligere førte 
diskussion i DST). Det kan derfor tænkes, at den omhand
lede udgift vil stige i forhold til, hvad den nuværende bereg
ningsmetode vil føre til. Det omvendte forhold kan natur
ligvis også gøre sig gældende. 

Som det tidligere er nævnt, er kulturudgifterne sammen
sat af udgifter til forskellige arter af produktionsfaktorer, 
nemlig udgifter til planter, arbejdskraft og maskinbenyttelse. 
Herved får kulturudgifterne en ret kompliceret karakter, 
der vanskeliggør sammenligninger mellem forskellige års 
kulturudgifter. I de af Skov foreningen beregnede udgifter 
kender vi ikke kombinationen og ej heller de respektive 
mængder af produktionsfaktorerne. Det kan derfor være 
misvisende, hvis man udelukkende udtrykker hele kulturud
giften og bevægelserne i denne i mandsarbejdstimer. Et 
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sådant forholdstal siger jo ikke noget om udgiHens stør
relse, men tilsyneladende om anvendt mængde arbejdskraft. 
I realiteten kan man ikke på grundlag af de oplysninger, 
der foreligger, udtale sig om benyttet mængde mandsarbejds
timer, og man kan heller ikke udelukkende være interesseret 
i en sådan oplysning. Derfor vil :mandsarbejdstimer ikke 
det følgende blive brugt som indikator for bevægelserne i 
kulturudgifterne. 

I overskriften til dette afsnit blev det anført, at analysen 
her drejede sig om at undersøge kulturudgifternes relative 
vækst. 

Når man siger, at en ting er dyr, ligger der nødvendigvis 
en vurdering til grund for et sådant udsagn, - tingen må 
være dyr i forhold til noget andet. Det har derfor heller ikke 
megen værdi at konstatere, at en given ting er blevet dyrere 
absolut set. Det er den relative værdiændring, der har inter
esse. Det, man kan vurdere imod, kan være andre genstandes 
eller f.aktorers absolutte værdi eller ændringer heri. Begge 
vurderinger har interesse og vil blive benyttet i det følgende. 
Hvilke faktorer man inddrager i sammenligningen afhænger 
af, hvilke synspunkter man anlægger i de enkelte tilfælde. 

Når man f.eks. mener, at en bøgekl1ltur i dag er dyr, må 
man gøre sig klart i forhold til hvad? Der kan dels være tale 
om,at udgiften i 1957/58 på de ca. 9.000 kr. er høj i forhold 
til tidligere års udgift. Dels kan bøgekulturen være dyr i 
sammenligning med en tilsvarende nåletrækultur. Kulturen 
i dag kan være dyrere målt i mængden af benyttede pro
duktionsmidler end tidligere, hvilket betyder øget kultur
intensitet, der er af særlig driftsøkonomisk interesse. Lige
ledes kan en eventuel udgiftsstigning sammenlignes med 
pengeforringelsen i samfundet, og der kan drages sammen
ligninger over til et råtræprisindex. Endelig kan man vur
dere udgiften mod det økonomiske resultat, d.v.s. betragte 
kulturudgiften som et led i en investeringskalkule. Denne 
sidste sammenligning er absolut den vigtigste, hvis man i det 
hele taget ønsker at anlægge økonomiske betragtninger, idet 
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denne sammenligning ikke blot er rdativ, men også reel i 
modsætning til de andre sammenligningsgrundlag, der må 
betragtes som nominelle . Da dis.se sidste betragtninger er af 
mere driftspolitisk natur, vil spørgsmålet blive behandlet 
nærmere i andet afsnit. 

De ovennævnte sammenligningsgrundlag kan enten samlet 
eller hver for sig benyttes til at »objektivisere« værdibegre
berne. 

I tabeller der søgt samlet et lille materiale, der kan kaste 
et vist lys over udviklingen i kulturudgifterne fra 1947/48 til 
1957/58. 

Kulturudgifterne for bøg og nåletræ samt arbejdslønsat
serne er hentet fra Skovforeningens regnskabsoversigter. 

Plantepriserne er skønsvist angivet efter en salgsplante
skoles kataloger, og disse priser må siges at være af en ret 
problematisk værdi i analysen, idet det er vanskeligt at 
have nogen forestilling om den gennemsnitspris på planter, 
som her skulle bruges. Da det imidlertid er bevægelserne i 
disse priser fremfor de absolutte tal, der ønskes oplyst, kan 
det måske antages, at den antydede prisbevægelse ikke er 
helt forkert. 

I tabellen er der ikke gjort forsøg på at angive priser og 
prisændringer for den tredie produktionsfaktor : maskin
benyttelsen, idet det er umuligt at have kendskab til de 
interne afregningspriser, som de fleste distrikter benytter 
sig af, især er ændringer heri ukendte. 

I regnskabsoversigterne findes salgsmiddelpriserne ikke 
oplyst - specificeret til træarter - for hele analyseperioden; 
kun de sidste 4 års priser findes angivet. Imidlertid gør 
maksimalprisordningen i de første år det heller ikke ønske
ligt at gå så langt tilbage med sammenligningen. 

Endelig er der i tabellen udregnet et detailpristal på grund
lag af pristalsfamiliens budget i de enkelte år. 

Som det fremgår af tabellen, er alle udgifter udover de 
absolutte størrelser desuden udtrykt i relative tal eller i 
index tal med basisår 1947/48. Indextallene er beregnet ved 



Tabel l.!Kulturudgifterne 1947 /48-1957 /5 8 

1947 /48 1948/49 1949 /50 1950 /5 1 1951 /52 1952/53 1953 /54 1954 /551955 /56 1956/57 1957 /5 8 
Bøg: 

Nykultur kr. 2.873 1.418 2.500 2.608 3.210 2.835 2.977 1.175 4.057 3.225 4.250 
Efterbedring kr. 2.188 1.955 2.908 2.832 2.345 2.967 3.604 3.105 3.248 3.888 5.210 
I alt 5.061 3.373 5.408 5.440 5.555 5.802 6.581 4.280 7.305 7.413 9.460 

Index nykuJtur 100 49 87 91 112 99 104 41 141 112 148 
Index efterbedring 100 89 133 129 107 136 165 142 148 178 238 
I ndex i alt 100 67 107 107 110 115 130 85 144 146 187 

Nål: 
Nykultur kr. 1.520 1.676 1.680 1.452 2.170 2.070 2.152 2.035 2.274 2.422 2.660 
Efterbedring kr. 706 718 1.085 1.033 1.250 1.305 1.652 1.730 2.237 2 .030 2.355 
I alt 2.226 2.393 2.765 2.485 3.420 3.375 3.804 3.765 4.511 4.452 5.012 

Index nykultur 100 110 111 96 143 136 142 134 150 159 175 .... 
~ 

Index efterbedring 100 102 154 146 177 188 234 245 317 288 334 <:,]l 

Index i alt 100 108 124 112 1.~4 152 171 169 203 200 225 

Arbejde exe!. ferieJøn 1,74 1,89 1,92 2.12 2,36 2,54 2,55 2,76 2,91 3.36 3,48 
Index 100 109 110 122 136 146 147 159 167 193 200 

Plante priser : 
Bøg pr. 1.000 kr. 65 65 ;,5 100 100 80 90 150 120 150 120 
Index 100 100 85 154 154 123 138 231 185 231 185 

Rødgran pr. 1.000 kr. 45 60 80 85 85 90 90 100 110 110 110 
Index 100 133 178 189 189 200 200 222 244 244 244 

Råtræpriser : Bøg kr./m3 65,2 64,9 67,4 71 ,1 
Nål » 75,6 73,6 71,0 71,1 

Detailpristaj 100 102,8 104,0 113,1 123,4 125,7 125,1 128,5 137,1 142,2 145,7 
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at sætte de absolutte udgifts tal i forhold til de tilsvarende 
udgifter i 1947/48, og 1947/48-tallene er sat lig 100. 

Ved den her an vend te analysemetode benyttes de bereg
nede index tal til sammenligninger dels mellem de enkelte års 
tal og basisårets (sammenligning på langs af materialet) og 
dels mellem indextallene indbyrdes i de enkelte år (tvær
gående sammenligning). Denne sammenligningsmetode kan 
give anledning til fejlslutninger. Ved alle indexberegninger, 
der bruges til sammenligninger, eksisterer der altid et stort 
problem angående valg af basisår. Man risikerer nemlig rent 
ubevidst at få valgt et basisår, der i flere henseender er 
unormalt. Der kan f.eks. være tale om ekstraordinære lave 
udgifter dette år, hvorved senere stigninger i følgende år får 
udseende af meget store stigninger. Men endnu større risiko 
for fejlvurderinger må i dette tilfælde søges i den kends
gerning, at det foreliggende materiale er af delvis ukendt 
sammensætning, og derfor må en sammenligning på tværs af 
materialet foretages med fornøden forsigtighed. Kombina
tionen af de 3 nævnte produktionsfaktorer og disses mæng
der og priser kan være unormale i basisåret, og når man 
sætter alle senere udgifter, (der måske dækker over en anden 
kombination og andre m æ ngder og priser) i forhold hertil, 
bliver der problemer nok at tage vare på. løvrigt vil disse 
ting blive behandlet mere udførligt i andet afsnit. I det 
følgende tilfælde går jeg imidlertid ud fra, at året 1947/48 
skulle 'Være et brugbart basisår, medens f.eks. 1948/49 ville 
være mindre heldigt til dette formål, på grund af oldenårets 
indflydelse på nykulturudgiften for bøg. 

Analysens resultat. 
Ved en generel beskrivelse af udviklingen i udgifterne er 

det karakteristisk for både bøge- og nåletrækulturer, at ud
gifterne til efterbedring og pleje stiger langt stærkere end 
nykulturudgifterne, og at dette forhold gør sig langt stær
kere gældende for nåletræ end for bøg. Om dette skyldes 
noget reelt eller blot er en delvis følge af den tidligere om-



BUNGARTI PRODUKTER Til SKOVBRUG 

BUNGARTI L 5 
IO & 13 hk. 

Specielt bygget for plan
teskoler og skovbrug. 
Sachs diesel i begge 
størrelser. Overlegen 
kraft, meget handy og 
let at betjene. 

Følgende redskaber an
befales: 
Fræseorgan, go cm ar
bejdsbredde, vendeplov 
- kultivator 5- eller 7 
tands. 

ROBUST - ØKONOMISK
EFFEKTIV 

BUNGARTZ 
OVER HELE LANDET 

Service og reservedele over hele Danmark 
Forlang brochurer og demonstration 

BUNGARTI T 5 
13 hk. Diesel 

Uforlignelig special
traktor til skovbrug. 

Skovfræsergo el. 70cm 
Plantebor - Kultiva
tor - Fingerklipper -
Vendeplov. 

UNIVERSAL TRAKTORER 
HOVEDVEJEN 21g . GLOSTRUP 

Aut. forhandler for Fyn og Jylland : 

SVEND CARLSEN 
Aasum pr. Seden, teif. Marslev 200 

Bungartz forhandler: 

P. T. JOHNSONS TRAKTOR, 
Høsterkøb pr. Hørsholm, tlf. Hørsholm 1278 

TLF. : (Ol) g6 55 95 
Aut. forhandler for Bornholm: 

THORGNY LARSEN, 
Dr. Kabellsvej 28, Rønne, telf. Rør.ne 376 

Bungartz forhandler: 

RICHARD CHRISTENSEN, 
Nordmarksvej 58, Kastrup, telf. 5002 13 



Kævler og Snitgavn i Eg, Bøg, Ask og Gran 

VI ER KØBERE TIL : 

i alle dimensioner købes. 

Hadsund Trævarefabrik 
vi Aage Kjeldsen 

Te If. 57 

Bøgekævler, 
Finer- og Plankekævler I og II 

Egekævler og 

Askekævler 
samt alle øvrige Løvtræsorter 

J ø R G E N J ø R G E N S E N A/S 

Raadhuspladsen 3 • Aarhus. Telf. 28835 

Kævler og snitgavn 
I BØG-EG OG ASK 

Hyllinge Træindustri A/S 

Tlf. Hyllinge 64 

liS Grindsted Imprægneringsanstalt 
er køber af nåletræ til master i alle størrelser 

fra 6,7 m 14 cm top til 12,2 m 21 cm i top. 

Kontant afregning 

Grindsted tlJ. 171 



467 

talte specielle opgørelsesmetode med hensyn til efterbed
ringsudgifterne, kan der kun gisnes om. 

Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at total udgiften 
for nåletrækulturerne synes at være steget kraftigere end 
den tilsvarende udgift for bøgekulturerne. Både nykultur
og efterbedringsudgiften er steget stærkere, men især sidste 
post viser en enorm stigning. 

Hvis man inddrager arbejdslønsatsen i sammenligningen, 
viser det sig, at der for bøgekulturernes vedkommende ikke 
har fundet større stigning sted i total udgIften, kun efterbed
ringsudgifterne er relativt højere i enkelte år i forhold til 
basisåret. Derimod er der før nåletrækulturernes vedkom
mende tale om en næsten konstant stigning i forhold til ba
sisåret i sammenligning med arbejdslønsatsen, - dette skyl
des udelukkende efterbedringsposten. 

Plantepriserne er som nævnt hentet fra planteskolekata
loger, og der er for bøgs vedkommende tale om 2/0, planter, 
højde 30-50 cm og for rødgran 2/2 - 25-50 cm. Det er. ind
lysende, at disse priser på ingen måde kan tages for middel
priser af det benyttede plantemateriale i de omhandlede ny
kulturer. Dette skyldes bl.a., at man ikke ved, i hvor høj 
grad distrikterne afregner plantepriserne internt til »pro
duktionsværdi« i skovplanteskolen, eller benytter katalog
pris. Hvilke kvaliteter, man anvender, vides heller ikke. For 
nåletræets vedkommende o'pstår der endnu større fejl, idet 
nåletræ jo er flere ting, og en rødgranpris kan derfor heller 
ikke være indikator for plantepriserne i almindelighed. Selv 
med alle mulige forbehold, er der dog noget, der tyder på, at 
nykulturudgifterne må være steget mindre kraftigt end 
plantepriserne både for bøge- og nåletrækulturerne. 

En del af stigningen i nykulturudgifterne for nåletræs 
vedkommende kan sikkert forklares ved, at der på distrik
terne foregår en løbende overgang fra billigt plantemate
riale f.eks. rødgran til dyrere arter såsom almindelig ædel
gran, grandis og nobilis. Et sådant forhold vil umiddelbart 
bevirke stadig stigende nykulturudgifter. Imidlertid bliver 
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også efterbedringsudgifterne i høj grad påvirket af en så
dan udvikling. De nævnte nye træarter må betegnes som 
mere følsomme og vanskelige at have med at gøre, hvilket 
forårsager større efterbedring, indtil man har høstet til
strækkeligt med erfaringer med hensyn til den rette behand
ling. Om den nævnte antagelse holder, og hvor stor en del 
af stigningen i efterbedringsudgifterne, der kan forklares 
herud fra, må indtil videre stå ubesvaret, men der er måske 
et holdepunkt i den kendsgerning" at det især er udgifterne 
til efterbedring af nåletræ, der er steget kraftigt, og at det 
samme forhold ikke gør sig så stærkt gældende for bøg. 

Grunden til at foretage sammenligning mellem kultur
udgifterne og råtræpriserne er den enkle, at det altid er op
lysende at iagttage udviklingen i henholdsvis indtægter og 
udgifter. Det er indtægterne, der skal betale udgifterne, og 
hvis der ikke finder en vis harmonisk udvikling sted, bety
der det, at det økonomiske resultat ændres - under iøvrigt 
ens forhold. 

Den lange produktionstid inden for sko,vbruget og for
holdene iøvrigt bevirker imidlertid, at man sjældent bliver 
klar over den ændrede økonomiske situation som følge af en 
disharmonisk udvikling i indtægter - udgifter før efter 
nogen tids forløb, måske først mange år efter. Hvis man 
ikke har et tilstrækkeligt detailleret driftsregnska'b, er man 
ikke i stand til at afgøre, hvilke ændrede dispositioner med 
ændrede udgifts- og indtægtsforhold, der har forårsaget det 
ændrede økonomiske resultat af driften. 

Man kan foretage en lille beregning for at konstatere en 
evt. disharmoni mellem indtægterne og kulturudgifterne. 
Det forholdstal, der tydeligst udtrykker forbindelsen mellem 
indtægter og udgifter i dette tilfælde, er, hvor mange m 3 der 
skal sælges til en nærmere angivet gennemsnitspris for at 
dække det pågældende års kulturudgifter (nykultur + efter
bedring) pr. ha kulturareal. Med tallene i tabel 1 som grund
lag bliver resultatet for bøgs vedkommende i de sidste 3 år, 
idet vi undlader at medtage årets 1954/55, der er et oldenår, 
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henholdsvis 113, 110 og 133 m 3 • For nåletræ bliver resultatet 
følgende i de sidste 4 år: 5(}, 61, 63 og 70 m 3 • Nu er 3-4 år 
givetvis en for kort periode til at konstatere endelige for
skydninger, men hvad nåletræ angår, er der en klar tendens, 
som synes at indicere dyrere kulturer sammenlignet med 
ændringer i råtræpriserne. 

Endelig er der nederst i tabel 1 opstillet et detailpristaZ 
beregnet på den tidligere nævnte måde. Et sådant index for
tæller i en vis udstrækning om den pengeforringelse, der til 
stadighed sker i samfundet. Ved at inddrage et pristal i 
sammenligningen bliver man i stand til at afgøre, om de ud
gifter, der løbende afho.Jdes, relativt ændrer sig mere elleT 
mindre end den almindelige købekraftreduktion i samfun
det. Det er igen her det endelige økonomiske resultat af 
driften, der har interesse i sammenligningen, men ud fra ta
bellen ses det i hvert fald tydeligt, at udgifterne, hvad angår 
kulturer og arbejdsløn, er stærkt stigende i forhold til pris
tallet. Dette faktum har den største interesse for driftsher
ren. 

Konklusi on. 
De i tabellen beregnede index er illustreret grafisk i ne-

denstående to figurer. Ved betragtning af dis.se to kurvesæt, 
får man umiddelbart det indtryk, at bøgekulturerne ikke er 
blevet relativt meget fordyret siden 1947/48, medens nåle
trækulturerne synes at blive stadig dyrere i forhold til de 
indikatorer, der her er sammenlignet med. nette må i rea
liteten betyde, at man ikke kan påstå, at en bøgekultur i 
dag er dyr uden samtidig at have sagt, at det har den været 
i de sidste 10 år. Anderledes med nåletrækulturerne, disse er 
i virkeligheden relativt dyrere målt med den målestok, der 
er anvendt her; dette s.kyldes for en stor del efterbedrings
udgifterne. 

Im~dlertid er det meget sandsynligt, at stigningen i nykul
tur- og efterbedringsudgifterne for nåletræ skyldes den tid
ligere nævnte overgang til andre mere sarte træarter, må-

48* 
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ske for efterbedringsudgifternes vedkommende kombine
ret med en beregningsmetode, der automatisk vil regi
strere højere udgifter end de faktisk afholdte. Dette træarts
skifte kan alene være biologisk betinget, men skyldes sik
kert i langt højere grad den forbedrede økonomi, der opnås 
ved salg af pyntegrønt. Der kan altså være økonomisk sund 
fornuft i de forøgede kulturudgifter, selvom råtræpriserne 
og det beregnede forholdstal mellem udgifter og indtægter 
ikke umiddelbart indbyder til at drage sådanne slutninger. 

I ovenstående kendsgerninger ligger der imidlertid intet 
om, hvorvidt kulturerne er for dyre eller billige absolut set. 
Den eneste målesto·k, der kan bringes i anvendelse ved en 
realistisk bedømmelse af et sådant spørgsmål, er resultatet 
af kulturudgifterne, vel at mærke ikke forstået som kultu
rernes udseende, men som det økonomiske udbytte af in
vesteringerne. 

Hensigten med dette første afsnit har været dels at gøre 
opmærksom på, hvordan udviklingen er forløbet, og dels at 
ill ustrere vanskelighederne ved sammenligninger af tids
rækker som de anførte. 

Det er imidlertid utilfredsstillende kun at konstatere 
kendsgerninger, selvom dette naturligvis også har værdi; 
det er uHge mere interessant og værdifuldt at kunne for
klare, hvorfor forholdene er som de er. Det er blot ikke mu
ligt på grundlag af det materiale, der her er behandlet, at 
give en tilstrækkelig præcis forklaring på forholdene om
kring kulturudgifterne. Dette skyldes først og fremmest vor 
manglende viden vedrørende de fundamentale enkeltheder 
i materialets sammensætning. 

I det følgende tænkes alle relevante forhold klart oplyst, 
og herved bliver det muligt at nå til en dybere erkendelse 
i årsagssammenhængen. 
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2. Indexberegninger 
til brug ved kontrol· og planlægningsformål. 

Indledning 

Medens det foregående afsnit beskæftigede sig med kul
tumdgifterne på et generelt plan, idet det kan betragtes 
som et neutralt indlæg i debatten vedrørende disse udgifter, 
behandles kulturudgifterne i det følgende ud fra en noget 
anden synsvinkel. 

V cd den driftsøkonomiske planlægning og kontrol på det 
enkelte distrikt må man nødvendigvis gøre brug af det for 
det pågældende distrikt foreliggende regnskabsmateriale for 
at komme til et realistisk resultat. Sammenligning mellem 
to eller flere distrikter vedrørende diverse udgiftsposter kan 
naturligvis have en vis interesse, omend man ofte tillægger 
sådanne sammenligninger større værdi, end man i realiteten 
er berettiget til. Hvis man på alle distrikter ukritisk sam
menligner f.eks. kulturudgifterne med den gennemsnitsud
gift, der findes offentliggjort, hvori ligger der da nogen 
kontrol med udgifternes højde på de enkelte distrikter? 
Når det er en kendsgerning, at to kulturer aldrig er ens i 
udgiftsmæssig henseende og ikke kan være det på grund af 
de forskellige stedlige forhold, så kan det vist ikke have 
værdi at konstatere, om distriktet ligger over eller under 
den gennemsnitsudgift, der er udregnet for en række di
strikter. Hvis et distrikt f.eks. ligger under gennemsnittet, 
berettigede de lokale forhold måske til, at man lå over - og 
omvendt. Driftsøkonomiske sammenligninger mellem flere 
bedrifter bør altid foretages med den allerstørste forsigtig
hed. Fordi man har lavere udgifter end andre, betyder det 
ikke absolut, at man arbejder mere økonomisk, men måske 
blot mindre uøkonomisk. Hvis der bag en eventuel sammen
ligning ligger en ide om, at man vil ændre noget på ens eget 
distrikt, så sker en sådan ændring langt sikrere, hvis den 
hviler på en analyse af distriktets egne regnskabsoplysnin
ger og talmateriale iøvrigt. 
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Solo er den sav. der har lavest stempelhastighed 
ved fuld ydelse. 

SOLO kommer lettere til 
Flad formgivning på den ene side giver ideelle ar
bejdsvilkår. 

SOLO forhindrer tabt arbejdstid 
Under serviceeftersyn låner De gratis en anden Solo
sav hos forhandleren. 

SOLO-kæden er sikret 
Centrifugalkoblingen forhindrer kædesprængning. 

SOLO har 12 mdrs. kaskoforsikring 

SOLO har forhandlere og service overalt 
Et net af forhandlere sikrer Dem omg. demon
stration og førsteklasses service. 

)? Vægt (17") brutto II.4 kg. 
)? Perfect balalIce 
)? Mindste støjfaktor 
)? Hurtig start 
)? Direkte dreven sav 

Bemærk 
de billige 

reservedele 

PRI S N E DSÆTTE LS E 
Solo-salget på eksportmarkedet er gået 
op . priserne er gået ned til 

17". 
21 ". 

25". 

1.695 kr. 
1.710kr. 
1.790 kr. 

[7up:-(se::s :;: /~ie=a ~din~ 
De bedes sende mig specialbrochure for I SOLO-kædesav. I 
IN~: I 

Adresse : . L _______ J 

Nærmeste forhandler opgives ved henvendelse til hovedforhandler: 

:A/s Diesella KOLDING 



DEN BEDSTE ØKONOMI I DET LANGE LØB: 

SPANGOL 

- mod vildtbid 

SPANGOL 

- mod skrælning 

FIRMA ERIK PAULSEN 
HAGENS ALLE 38-40, HELLERUP- TELEFON (01)692800 



SPAN60L 
- den effektive beskyttelse mod skrælning og vildtbid 

Typer: 
Spangol S - - - mod skrælning 
SpangolV - - - mod vildtbid 

Emballage: 
Leveres i IO og 25 kg spande samt 200 kg fade. Omgående fra lager 
i Hellerup. 

Fabrikation"! 
Vi importerer stadig varerne fra Spangen berg-Werke GmbH., Vesttysk
land, og har dækket os rigeligt ind. På grund af den stærkt voksende 
efterspørgsel i hele Skandinavien er fabrikation planlagt i København i 
løbet af 1962. Kvaliteten vil være absolut uændret. 

Leverandør: 
FI RMA E RI K P A U LS E N civilingeniør, M. ing. F. 

Eneagenter og licenshavere for Spangenberg-Werke. 

Hagens Alle 38-40, Hellerup. Telefon: (01)692800 . Bank: Privat

banken A/S. Giro 30637 . Telegram: Dancolor. Telex 5424 

Forhandler: 
DIANA SKOVTJÆRE, Orehoved, telefon: Orehoved 96. 



n ~ .. . 
~ 

DET DANSKE GØDNINGS - KOMPAGNI ~ 
KØBENHAVN-AALBOR.G ~ STR.UiR-ARHUS-VEJLI, 
ISBJERCi- SØNDERBORG IC.I OD·INS.~.Y..KØ8ING,', 

'okhuse I d. (fata ltanNbJw 

FRITZ HANSENS EFT. A/S 
Dronnlnllenlllade 3, København K 

Lægen 
anbefaler 
TræfOiJtiij 

Telefoner: 
174 og 1181 

Træskofabrikernes Salgskontor 
Havnen - Køge 

Er altid leveringsd ygtig i de forskellige 
Faconer i Træfodtøjsbunde 

Mod/ager gerne Tilbud paa al slags Træskolræ 

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

A/S K A G E R U P 

TRÆVAREFABRIK 
Kagerup 
Telefon: Helsinge 9 
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Nedenfo·r vil det blive vist, hvorledes man ved hjælp af 
simple indexberegninger får mulighed for at få lidt kontrol 
med kulturudgifterne. net følgende gør på ingen måde krav 
på at være fuldkomment, men kan måske være til nogen 
nytte for dem, der beskæftiger sig med kulturudgifterne. 

Simple indexberegninger 

Den umiddelbare begrundelse for beregning af forskellige 
index er som regel, at man ønsker at få opstillet en eller flere 
talrækker, hvis enkelte led giver udtryk for bevægelser - i 
op- eller nedadgående retning - i forhold til basisleddet. Når 
man således har fået en funktions enkelte led udtrykt i for
hold til et basisled - som regel i procent heraf - bliver be
vægelserne langt mere overskuelige og lettere at have med 
at gøre beregningsmæssigt set end leddene i den oprindelige 
række. 

Da det ofte drejer sig om en række udgifter, man ønsker 
at undersøge, bliver der for det første som regel tale om en 
sammenligning, hvor leddene delvis er en funktion af tiden, 
men for det andet bliver det opgaven ved indexberegnin
gerne at få adskilt udgifternes to dimensioner - mængder 
og priser. - Ikke mindst denne sidste oplysning der frem
kommer, gør indexberegningerne yderst værdifulde, når 
det gælder bedrifternes behov for materiale til kontrolfor
mål. Det, man nemlig altid har brug for al vide, er, hvo·rfor 
udgifterne varierer, som de gør, og denne erkendelse bør i 
sidste instans give inspiration til forbedringer - til ændrin
ger, således at man fremover bliver i stand til at planlægge 
en realistisk politik på de områder, hvor man har mulighed 
for at påvirke hændelsesforløbet, og selvom ledelsen ikke 
mener at kunne ændre noget ved den igangværende udvik
ling, så kan de forskellige index have betydning på andre 
områder, f.eks . ved opstillingen af driftsbudgetter eller lik
viditetsbudgetter. 



Tabel 2 

~ Ar 
O 1 2 3 pr.lha~ 

kultur 

I q p q p q p q p 
Planter 8 a 100 9 a 100 8 a 120 9 a 120 
arbejde 

1
50 -

2 56 - 2 50 - 3 56 - 3 
m~skinkraft 16 - 7 18 - 7 16 - 9 18 - 9 

y : ukorr. udg. ~P,q, 1012 1138 1254 I 1410 

z: ukorr. udg. index 
(~P,q,: ~Poqo) 100 112,45 123,9 139,3 

a : rent pristal 
(~PlqO: ~Poqo) 100 100 123,9 123,9 

b: z -;.- a 
(~P,q, -;,- ~PlqO) O 12,45 O 15,4 

Poqo i 

I x: (y: a)' 100 1012 1138 1012 1I38 

co: (z: a).: 100 i 

(~Plq,: ~PlqO) 100 112,45 100 112,45 

I c': (~POq,: ~Poqo) 
I 

100 112,45 
I 

100 112,45 
I - - -

4 5 

q p q p 
10 a 180 10 a 180 
63 - 3 40 - 3 
20 - 10 22 - 10 

2189 2140 

216,3 211 ,4 

172,9 172,9 

43,4 38,5 

1266 1238 

125,1 122,2 

125,1 121,9 
I 

-

6 7 

q p q p 
10 a 180 10 a 190 
40 - 4 35 - 5 
22 - 10 24 - IO 

2180 
1 

2315 

215,4 228,7 

177,8 190,7 

37,6 38,0 

1226 1240 

121,1 119,9 

121,9 122,3 

---- -

8 

q p 
10 a 190 
30 - 5 
20 - 10 

2250 

222,3 

190,7 

31,6 

1180 

116,5 

118,5 

--

I 

I 

.... 
-..] .... 
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a. Index for ukorrigerede udgifter . 
De indexberegninger, der her skal redegøres for, er i og for 

sig ret simple. Som det vil ses af eksemplet, der er sammen
stillet i tabel 2, er der tale om en indexberegning, der stræk
ker sig over 9 år. I hvert af de 9 år er der udregnet en kul
turudgift for 1 ha, og udgiften er sammensat af udgiften til 
3 produktionsfaktorer, nemlig: planter, mandsarbejde og 
maskinbenyUelse, hvor udgifterne igen er delt i mængde og 
pris. Ved en sammentælling fremkommer de ukorrigerede 
udgifter, y = L Pl ql, hvor Pl er det pågældende års priser, 
ql det pågældende års faktormængder. Både for prisers og 
mængders vedkommende er der tale om tænkte tal, hvis ab
solutte størrelse ikke må tillægges nogen betydning. 

Det bemærkes, at der i eksemplet for overskuelighedens 
skyld kun er tale om nykulturudgifter. 

Bevægelserne i de ukorrigerede udgifter i eksemplet kan 

også udtrykkes i et indeks: ZZ = ~Plql: ~Poqo, hvor po og qo er 
priser og mængder et bestemt år, der anvendes som basisår 
- her året Ol). Dette ukorrigerede udgiftsindex, der fortæller, 
hvor store de respektive års udgifter er i forhold til basis
årets , har selvfølgelig ikke så stor betydning på grund af 
sammenblandingen af mængde- og prisændringer, men det 
bliver dog, som det senere skal ses, benyttet som hjælpe- og 
kontrolindex. 

b. Rent prisindex (pristal). 
Opstillingen af et rent prisindex byder på ret store van

skeligheder, især hvis det skal gøres med tilstrækkelig nøj
agtighed og samtidig være let at beregne ud fra et praktisk 
synspunkt. 

l) Af praktiske grunde plejer man at sætte basisårels tal lig 100, hvilket 
vil sige, at man multiplicerede med 100 hele vejen igennem. (Dette 
er underforstået ved senere formler af den lige nævnte art) . 
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Der eksisterer to forskellige metoder ved beregningen af 
et prisindex. Det ene ser formelmæssigt således ud (Laspey
res indexformel) : 

hvilket betyder, at summen af - de respektive års priser 
multipliceret med basisårets mængder - divideres med sum
men af priser gange mængder i basisåret; - det vil sige, at 
der er tale om et vejet index med mængderne i basisåret som 
vægte. 

En anden metode er Paasches, hvor formlen ser således 
ud: 

Sidstnævnte metode benytter mængderne i de respektive 
år som vægte. Benyttelsen af denne formel forudsæter altså. 
at man hvert år kender mængderne (ql), foruden naturlig
vis priserne (pl). Med hensyn til mængderne forudsætter 
Laspeyres formel imidlertid kun, at man kender mængderne 
(qo) i et år - basisåret - , og disse indgår derefter i samtlige 
følgende år. Derfor må Laspeyres formel anses for mest an
vendelig i tilfælde, hvor det vil være vanskeligt at få fast
slået mængderne af produktionsfaktorerne hvert år, f.eks. 
netop angående kulturudgifterne, hvor man antagelig kun 
kender de samlede udgifter. Priserne på produktionsfakto
rerne i de enkelte år er derimod lettere tilgængelige, fordi 
de ofte vil være givet »udefra«l). 

Af tabel 2 fremgår det, hvorledes det rene prisindex - a -
ændrer sig udelukkende som følge af ændrede priser. 

1) Det skal nævnes, at Laspeyres formel ikke under alle omstændig
heder er teoretisk anvendelig, - (se senere i afsnittet om mængde
index ) . 
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Til skoybrug luffieI14 .. / 
Den kraftige hydrauliske lØft er uhyre let at 
indstille og tager selv de største stammer. Den 
lille venderadius giver en enestående man
Øvredygtighed og hurtig og nem kØrsel mel
lem stammerne. Den overdimensionerede kob
ling på 28 cm kræver ingen indvendig juste
ring eller smØring. De 50 huller for ophæng
ning af redskaber foran på bagakslen under traktoren giver 
utallige muligheder for anbringelse af spil, kraner og andre 
specialredskaber til skovbrug. 56 hk (SAE) -dieselmotor. 
Differentialespærring og hydraulisk vægtoverfØrsel. 

DANSK OVERSØiSK MOTOR INDUSTRI A/S GLOSTRU~ 



Egedal Fabrikation af maskiner, 

redskaber og værktøj 

PLA N T E S KO L E M A S K I N E R for forstplanteskoler. 

Katal~g tilsendes på forlangende. 

Egedal 
MASKINFABRIK. EGEBJERG PR. HORSENS. TELEFON HANSTED 20 

Skovtjære 0.433: Mod vildt- og museskader. 

Musetjære: Kun 'mod mus. Mere effektivt end 0.433. 

Arbinol. Spangol V. (vildtbid) 

Spangol S (skrælning) 

Specielt monterede sprøjter. 

Diana skovljære Brochurer: »10 år«. 

119 »Sprøjten og sprojtcteknik.« 
Orehoved. Tlf. 96'" og 

. »Sprojlningsresultaler 1953/54.« 

M U S eller M O S E G R I S E 
Vi har de mest effektive præparater til ud
ryddelse af disse skadedyr i skoven. 

Til mosegrise er Ratin 's Tørpræparat 
både 100% effektivt og praktisk at arbej
de med. 

Vi har service·afdelinger over hele landet. 
Henvend Dem tilos og få alle oplysninger. 

, ;'.'1,1.',1 
TIl. GO *9880 - V irgini avej 7 • København F. 

El:, Lærk 0l: 
Donl:las 

købes lil specialbrug 

KARSHOLTE SAVVÆRK 
v/H. Barner Jespersen. Dianalund 

tlf. Dianalund 77 

Gulvlræ og Snilgavn 
af bøg købes 

C. C. HANSEN A/S 
FJEDERKLEMMEFABRIK 

Ringstedvej 20, Roskilde, tlf. 299 
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Efter at man således har fået fremstillet et i praksis an
vendeligt prisindex, melder det naturlige spørgsmål sig, 
hvordan dette skal fortolkes, og hvad det kan bruges til? 

Når det, som tidligere nævnt, bl.a. er hensigten at bruge 
indexberegningerne til kontrolformål i bedriften, vil man 
undertiden kunne støde på den indstilling, at driftsledelsen 
intet ansvar har for den stigning i totaludgifterne, der er en 
følge af prisstigninger. På den måde det nærværende pris
index er konstrueret, er en sådan tankegang dog fejlagtig. 
Man må erindre, at det er mængderne i basisåret, der ligger 
til grund for det vejede pristal i de følgende år. Hvis man 
tænker sig, at kombinationen af produktionsfaktorerne 
(planter, arbejdskraft og maskinbenyttelse) i basisåret er 
»optimal« med hensyn til resultatet (den frembragte kul
tur) også økonomisk set, så kan en ulige ændring i de re
spektive produktionsfaktorers priser forårsage, at man ikke 
længere befinder sig i en økonomisk optimal løsni~g. Hvis 
det er muligt, burde man derfor ændre kombinationen og 
bruge relativt mere af den eller de faktorer, der er steget 
mindst i pris, og tilsvarende nedsætte forbruget af den fak
tor, der er steget kraftigst. 

Det, man måske i første række bør benytte prisindex'et til 
er en sammenligning med andre prisindikatorer, der angi
ver bevægelserne i pengenes købekraft , enten generelt i 
samfundet eller indenfor de økonomiske områder, man ar
bejder. Der kan være tale om, at sammenligne kulturprisin
dex'et med f.eks. detailpristallet - eller engrospristallet. 
Herved får man måske et fingerpeg om, hvorvidt den pro
duktion, man selv er igang med, bliver forholdsmæssig dyre
re eller billigere end andre produktioner i samfundet. Man 
kunne også sammenligne med et råtræprisindex og få op
lyst, om »råvaren« (kulturen) bliver dyrere i forhold til 
færdigvaren (råtræet). Selvom man ikke kender salgsprisen 
på den færdigvare, der i øjeblikket er under produktion, så 
er det dog de nuværende færdigvarers salgsprovenu, der skal 
dække kulturudgifterne. 
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Ved likviditetsbudgettering, planlægning og budgettering 
i det hele taget er det en stor hjælp at have et erfaringsmæs
sigt materiale til belysning af den løbende udgiftsstigning 
for kulturarbejder som følge af prisstigninger. 

Endvidere kan en beviselig stigning i udgifterne vedrø
rende kuIturarbejder måske føre til en hævning af råtræ
priserne ved prisaftaleforhandlingerne. 

Prisindex'et har, som det vil ses af ovenstående, ikke den 
helt store betydning ved driftskontrol og -planlægning, når 
index'et betragtes isoleret. Det kan bruges til at forklare en 
del af den indtrufne udgiftsstigning, men man vil som of
test ikke kunne få inspiration til at ændre noget ved den 
igangværende udvikling, (jfr. dog kombinationsproblemet) . 

c. Index for ændring i udgiften som følge afmængdcændringer. 
Af de to index - z og a - , der nu er opstillet, kan man ud

lede et tredie - b - ved simpel subtraktion: b = z -7- a. Dette 
nye index - b - får formelmæssigt følgende udseende: 

b = ~ PI gI - ~ PI go 
~ pogo 

Det er imidlertid ikke nødvendigt at gøre brug af denne 
formel, idet man, som det ses af tabel 2, direkte kan udlede 
index b ved subtraktion (z -7- a). Index b udtrykker ifølge 
ovenstående formel: den af ændrede mængder forårsagede 
ændring i totaludgiften i forhold til totaludgiften i basisåret. 

Konstateringen af denne udgiftsændring er af den aller
største værdi, fordi man her kan få et hurtigt overblik over, 
hvad det egentligt har kostet at ændre mængderne i forhold 
til basisåret. Hvis man f.eks. ser på det 5. år, er der en stig
ning i b-index'et på 43,4 % i forhold til år O. Denne procent
vise stigning fremkommer på følgende måde: 



FERMA 
kævlesaks anbragt i 
bue i traktorens 3-pkt. lift 
kan kombineres med 

løftekrog for 2-hj. vogn, 

som billedet viser 
i sænket stilling 

FERM'A 
Skovbrugsredskaber 

FERMA 
udhalerspil frontmonteret IO 

tons - m (40 mtr. 13 mm wire. 
Fremstilles til alle gængse trak

tortyper 

Direkte udslæbning af 

kævler indtil 1,5° m" ved 
større kævler i forbindelse 

m(2-hj. blokvogn 

2-hj. blokvogn m /hydrau

lisk donkraft - meget svær

standard 3-4 m·. 
Større vogn på bestilling 

H. Møller Andersen A/S 

Sakskøbing 8g 84 gI 



DANSK SKOVFORENINGS FRØUDVALG 

Bøge i afd. 19, Sihlwald ved Ziirich. 

Bedre race .. bedre skov 

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

Også i udlande l vil der i kommende frøår blive indsamlel 

frø til Danmark iD. S. F. godk. bevoksninger. 



479 

Merforbrug· prisen ei det 5. år) =2·180 + 13·3 + 4·10 = 439; 

439 . 100 = 43 40/ 
1012 ' / 0· 

En sådan stigning må naturligvis sammenholdes med stig
ningen i mængderne, og som det om et øjeblik skal vises, er 
stigningen i mængderne langt mindre - i det 5. år f.eks. kun 
ca. 25 %. På denne baggrund forstår man til fulde den øko
nomiske konsekvens af øgede mængder. 

d. Mængdeindex. 

Under hensyn til de formål, der er opstillet for beregnin
gerne ,og benyttelsen af indexberegningerne, må mængde· 
index'et nødvendigvis tiltrække sig den største opmærksom
hed. Dette skyldes først og fremmest, at mængdeindex'et 
giver udtryk for en ændring, som distriktets driftsbestyrer 
selv har bestemt, og at forhold »udefra« nok kan have været 
medvirkende til en evt. ændring, men kan på den anden side 
ikke have tvunget en ændring igennem som f.eks. udefra 
givne prisforhold . Der må altså findes en logisk forklaring 
på evt. ændrede mængder. Diskussionen vedrørende dette 
punkt vil blive fortsat senere i dette afsnit, men først skal 
det vises, hvorledes selve mængdeindex'et beregnes. 

Når man har ordnet en række udgifter i kronologisk or
den, kan man - ad indirekte vej ved hjælp af et for det på
gældende tidsrum gældende prisindex - få oplysning om evt. 
mængdeændringer i samme periode ved at foretage en så
kaldt deflatering af udgifterne . Denne beregning er vist i ta
bel 2 i rækken x. hvor x= (y: a)' 100. Den deflaterede ud
giftsrække giver udtryk for, hvorledes udgifterne ville have 
været, hvis der .kun var sket mængdemæssige ændringer i 
forhold til basisåret. 

For at få et egentligt index frem, der tydeligt viser mæng
deændringerne, er der i eksemplet foretaget en deflatering 
af det ukorrigerede udgiftsindex - z - med prisindex'et - a - , 
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hvorved det rene mængdeindex CO fremkommer. Beregnings· 
mæssigt kan een af følgende formler benyttes l ) : 

z . 100 
co = ----

a 

Efter at der er blevet fremstillet et mængdeindex - CO -

bliver spørgsmålet, hvorledes dette skal fortolkes? 
Af eksemplet i tabel 2 fremgår det, at de benyttede pro-

1) Som det vil ses, arbejdes der med hensyn til mængdeindex'et med 
Paasches formel, medens prisindex'et blev ud.arbejdet på grundlag af 
Laspeyres formel af de tidligere nævnte grunde. Denne skiften mel
lem formlerne er vel egentlig ikke teoretisk korrekt, og i visse speci
elle tilfælde kan der opstå fejl ved benyttelsen. Denne fejl bliver 
imidlertid ret ringe, især i relation til usikkerheden ved grundma
terialet. Den egentlige grund til, at Paasches formel benyttes (indi
rekte), er dog den, at beregningen af de forskellige index skal kunne 
foregå i praksis uden for stort regnearbejde. Som det ses i eksemplet, 
er der beregnet et index: 

~ poql 

~ poqo 

efter Lespeyres formel, og dette giver et noget andet mængdeindex 
de sidste 4 år, fordi det indbyrdes forhold mellem mængderne er 
ændret fra og med det 5. år. Dette mængdeindex skal dog beregnes 
særskilt og kan ikke udledes af de tidligere beregnede, - derfor 
mindre velegnet. 
Som det tidligere er nævnt, er de beregnede pris- og mængdeindex 
- selv beregnet efter en af formlerne, f.eks. Laspeyres (a og Cl) - ikke 
helt korrekte. Dette kan konstateres ved en simpel prøve: 

a . Cl skulle være lig z, 
dette er kun tilfældet, så længe de indbyrdes mængdeforhold er kon
stante, d .v.s . til og med det 5. år (år 4). 
Man kan godt konstruere et index , der opfylder denne prøve, nemlig 
det såkaldte »ideal« index: 

men det vUe naturligvis være ret )>uhåndterligt« at arbejde med. 
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duktionsmidlers mængde ændrer sig. Denne rene mængde
ændring sammenlignes naturligvis med udgiftsændrigen i 
index b, der er en direkte følge af denne mængdeændring. 
Det ses, at udgiftsændringen er større end mængdeændrin
gen. Dette skyldes, at merforbruget sker til en forhøjet pris. 
Hvis der skal være nogen mening i indexberegningerne, må 
der nu findes en forklaring på, hvorfor inængdeindsatsen er 
ændret, - med andre ord: hvorfor distriktsbestyreren har 
ment, at kulturintensiteten burde være forskellig fra år til 
år. 

Som det blev nævnt i første afsnit af artiklen, må man 
måle enhver indsats mod resultatet af denne indsats. Når 
man øger kulturintensiteten, må man samtidig sammenligne 
det merforbrug, der finder sted, med det heraf opnåede evt. 
bedre resultat. Nu er det vel værd at erindre, at den produ
cerede enhed, resultatet om man vil, er lig 1 ha kulturareal. 
Selve resultatet kan altså ikke ændres som følge af ændret 
indsats af produktionsmidler (inden for nærmere fastsatte 
grænser). Resultatet kan kun ændres i een dimension, nem
lig kvalitetsmæssigt. Desværre har man ikke nogen objektiv 
målestok til vurdering af kvaliteten af frembragte kulturer, 
hverken biologisk eller økonomisk. Derved opstår den største 
vanskelighed ved benyttelsen af mængdeindex'et, idet et rea
listisk sammenligningsgrundlag sjældent eksisterer. Det må 
dog være muligt med tiden på grundlag af erfaringerne at 
nå frem til en dybere erkendelse vedrørende dette problem. 

Det er ovenfor stiltiende forudsat, at de enkelte års kul
turarbejder blot bestod af 1 ha nykultur. En sådan forud
sætning kan selvfølgelig ikke opretholdes, hvis beregnin
gerne skulle kunne anvendes i praksis. På det enkelte skov
distrikt iværksættes hvert år kulturarbejder, hvor de for
skellige kulturarealer er ulige store, med forskellige træarter 
enten rene eller i blandingsbevoksninger og under uens kul-
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turpladsforhold m.v. Alle de nævnte forhold komplicerer 
naturligvis i høj grad beregningerne, og hvis de skal være til 
nogen nytte, må der på distriktet foretages en nøje detail
leret regnskabsføring. Der må føres et specificeret regnskab 
for hvert kulturareal, således at man kun foretager relevante 
sammenligninger mellem arealer, hvor forholdene · må siges 
at være nogenlunde de samme. 



HIAB 176 ELEFANT 
(Skovelefant) 

Aktieselskabet 

Med denne effektive og let hånd
terlige, hydrauliske kran, specI
elt konstrueret fil lastning og 
losning af træstammer og tøm
mer, opnås en forbavsende stor 
arbejdsydelse - over 1 kubikmeter 
pr. minut med kun en mands be
tjening. 

Kranen kan monteres på en al
mindelig kraftig 4-akslet lastvogn , 
på en tilhængervogn ellertraktor. 

Gribeklør leveres i forskellig ud
førelse, tilpasset efter arbejdets 
art. 

Ellekær 5, Herlev. Telf. 94 97 74 



AVNBØG 
i Dimensioner 

fra 30 cm Diameter i Top og opefter 

i faldende Længder 

købes 

SKANDINAVISK SKOLÆSTFABRIK A/S 
ALDERSROGADE 3 • KØBENHAVN ø 

TELF. RYVANG 9401 

MUSTEX 
det sikkert virkende endrinholdige blandingspræparat mod: 

Mosegrise og mus i skove og plantager 

Een enkelt besprøjtning (0,75-1 liter pr. ha.) af bundvegeta

tionen er tilstrækkelig til at sikre en fuldstændig bekæmpelse 

af museplagen. 

Mustex er et 20 %'s præparat, derfor den lave dosering. 

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



OM VEJRETS INDFLYDELSE 

PÅ BØGENS OLDEI\'PRODUKTION 

Af forstander, dL agro . E. HOLMSGAARD og 
forsøgsassistent H. C. OLSEN 

Korl meddelelse fra Statens forstlige forsøgsvæsen nr. 39 

Oldenårene i perioden 1846-19'55 blev inddelt i følgende 
fire grupper: 

stort oldenfald klasse 4 
mindre oldenfald klasse 3 
olden forekom, men i ubetydelig mængde 
ingen olden 

klasse 2 
klasse 1 

Det er velkendt, at bøgens blomstersætning er afhængig 
af to vækstsæsoner , idet blomsterknopperne dannes i det år, 
der går forud for blomstJingen. Sammenhængen mellem 
vejrfo,rholdene og oldenproduktionen kan efter en statistisk 
analyse anskueliggøres ved følgende funktion: 

y = - 0.238 . Xl - 1.467 . X 2 + 125.0 
128.6 . X 5 - 0.925 . x. - 616.8 

hvor Y = oldenklassen 

X 3 - 0 .533 . X 4 + 
R = 0 .68 

Xl = oldenklassen det foregående år 
x 2 = log til nedbørssummen i juni det foregående år 

(mm) 
x 3 = log til gennemsnitstemperaluren i juni det fore

gående år (absolut temperatur = °e + 273) 
x 4 = log til nedbørssummen i juli det foregående år 

(mm) 
x 5 = log til gennemsnitstemperaturen i juli det fore

gående år (absolut temperatur = °e + 273) 

x 6 = log til nedbørssummen i april det pågældende år 
(mm) . 
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I figur l er vist den gennemsnitlige effekt af de enkelte 
variable. Det grundlæggende materiale og en nærmere rede
gørelse for dette findes i forsøgsvæsenets beretning nr. 208 
(Erik Holmsgaard og H. C. Olsen: Vejrets indflydelse på 
bøgens frugtsætning) . 

Undersøgelsen viser, at ringe nedbør i juni og i nogen 
grad i juli ligesom høje temperaturer i de samme måneder 
giver en god olden sætning det følgende år. Da nedbøren er 
underkastet større lokal variationer og derfor indgår med 
mindre nøjagtige værdier i undersøgelsen end temperaturen, 
kan man endvidere slutte, at nedbørsvirkningen er større 
end temperaturvirkningen. Muligvis er ujævn nedbørsforde
ling over landet årsag til de lokale variationer i olden
bæringen. 

Årsagen til, at megen nedbør i april synes skadelig for 
oldenproduktionen, er ukendt og bør undersøges nærmere, 
før man hefter s.ig for stærkt ved den. 

Undersøgelsen muliggør, at man allerede i august kan 
skønne over næste års oldensætning på basis af meteorolo
giske observationer for København. I juni 1961 har ned
børen på Landbohøjskolen været 53 mm og i juli 124 mm, 
me,?s temperaturen i juni var 17.1 °C og i juli 15.6°C. Idet 
oldenklassen for 1961 ansættes til l (ingen olden) og ned
børen for april 19'62 ansættes til 41 mm (normalen), bliver 
den beregnede oldenklasse for 1962: 2.0, som efter korrek
tion (beretning nr. 20'8, s. 367) svarer til, at der i 1962 kun 
kan ventes ubetydelig oldensætning hos bøg. 

Det forhold, at nedbøren synes at påvirke oldensætnin
gen mere end temperaturen, indicerer at tørke er væsentligt 
for opnåelse af en god o,ldenproduktion. Det skulle være ret 
simpelt at etablere tørkebetingelser i en frøhave, f.eks. ved 
at dække jorden med plastikfolie i juni og juli. Naturligvis 
vil en sådan dækning kun virke, hvis frøhaven er så tæt, 
at den praktisk taget kan tømme jorden for vand i løbet af 
en kortere periode. 





På grund af oml<rgning af postruterne er vor postadresse 

ændret fra I. juli 1960 til: 

P. KRUSES PLANTESKOLE 

HESTEKÆRGAARD. AARHUS. TELEFON TILST 7 KALDEN R. 90411 

Aftal 100 Tønder Land Skovplanttr af alle Arttr 

Alle arter 

skovplanter 
i prima kvalitet 

Forlang vmligst tilbud! 
Tilsluttet Herkomstkontrollen med skovrrø og 
planter. 

Geisler-Nielsen PLANTESKOLE 

LØSNING . TELF. 101 

Asger M. Jensens Planteskole 
HolmsIrup St. . Tlf. Bellinge 94 - 194 

Bedsfe Indkøbssfed lor 

Planleskalearlikler 

Stort udvalg I Planter til Skov og Hegn 

Forlang Tilbud l 

HELLESTRUP PLANTESKOLE 

RØDEKRO 

(Ejer: Gosch Tændstikfabriker AIS). 

SORØ. TELEF . FULBY 133 

Specialplanfeskole for Hybridasp 

TELEFON 62933- DANMARK 

Skovplanter 
i bedste provenienser 

prima kvaliteter 

et righoldigt sortiment 

store og sm~ partier. 

Skovfrøet leveres af Stats~kovenes Planteavlsstation. Planteskolerne og salgskontoret er 
tilsluttet H erkomstkontrolJen m ed skovfrø og -planter. VI giver Dem gerne tilbud på 

Deres forbrug skriftligt eller ved besøg. 
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På hver delfigur er betydningen af en enkelt af funktionens variable illu-
streret, idet alle øvrige variable indgår med deres gennemsnitsværdier. Når også den 
på delfiguren afbildede variabel antager sin gennemsnitsværdi (punkteret), fås samme 
ordinat på alle småfignrer, svarende til et »normalårH. Endepunkterne på kurverne 
svarer til de ydergrænser, hvorimellem den pågældende variabel har varieret i 

materialet. 



INTENSITETSGRADEN I VORE KULTURER 

Af professor, dr. phil. el agric. CARL MAR: MØLLER 

Alle har sikkert læst Th. Jagd's afhandling: »Fra Bregent
veds Egeskove - Kultur og Racer« i dette tidsskrifts juni
hæfte med stor glæde. Det er en meget kyndig, værdig og 
smuk afhandling, og det er mig personligt magtpåliggende 
her at give udtryk for min fulde forståelse af de store vær
dier, der er nyskabt i vort skovbrug siden ca. 1870, og som 
Jagd's afhandling giver et så fast formet udtryk for. 

Jeg tror forøvrigt, at praktisk taget alle danske forstmænd 
har den samme forståelse uden hensyn til, hvorledes de måt
te se på kulturudgiftens rette størrelse idag. 

Det er derfor næppe rigtigt, når Jagd s. 234 siger: » --- ja, 
det er vel næsten ved at blive moderne at ryste på hovedet og 
smile overbærende af den indsats og de arbejdsmetoder, som 
skabtes i denne gennembrudstid«. 

Tværtimod bøjer vel alle sig anerkendende for rigtig
heden af hans ord, når han om gennembrudstiden efter 1870 
siger: 

»Kvalitetsgrænsen nedadtil kendte man af sørgelige erfa
ringer kun alt for godt. Men grænsen opadtil havde man 
aldrig stødt imod. Godt ville man have det, og godt bIev det' 
Men tiderne var anderledes. Arbejdskraften var billig, og de 
tekniske hjælpemidler primitive. Håndkraft var det langt do
minerende. Ringe forstmænd måtte vi være, om vi ikke nu 
om dage kunne skære vildskuddene væ k, begrænse omkost
ningerne og udnytte den teknik, som nutiden byder os. Skor
ter det her, er det os, og ikke de gamle, som skal kritiseres. 
Foregangsmændene fra omkring 1870-1900 har med et slag 
højnet hele standarden for vort skovbrug og lært os, hvor
ledes en veldrevet skov skal se ud, og det må vi ikke glemme 
eller underkende. Så må det nu være vor opgave kritisk at 



Rødgran - Picea abies 

Billedet er fra Grane plantage syd for Silkeborg og viser en af Midtjyllands smukkeste 
rødgranbevoksninger, der er blevet godkendt til frøavl (F. 340). 

Der har ikke været koglesætning af betydning i de sidste år, således at der ikke er frø 
fremme fra denne bevoksning, men det er Hedeselskabets Skovfrøcentrals hensigt, så 
snart koglesætning indtræfIer, at foretage indsamling af frø til dækning af behovet for 
rødgran i de midt jydsk c egne. 

Der er i bevoksningen udvalgt 5 enkelttræer, 
som bliver podet op og senere anvendt i en 
frøhave . På billedet ses (med lys ring) i for
grunden træ nr. 2 (H . 234) og i baggrunden 
træ nr. 1 (H. 233) . 

I samarbejde med Hedeselskabels Skov
frøcenlral bringer Novopan Træind u
siri A/S i denne annonce oplysninger om 
skovtræforædlingen. DS 18 

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S 
PINDSTRUP . TELEFON 39* 



Kævler og snitgavn 

bøg, ask og eg 

købes af 

A/S 0RESØ FABRI K 
Svebølle • Telefon Viskinge 50 

SALLING PLANTESKOLE 
J E BJ ERG. TELEFON 13 

Sunde Planter 

leveres til Skov, Have og Mark 

* 
Forloog Prisliste eJler Tilbud 

FORENINGEN 
DANSKE STAVEFABRIKERS 

FÆLLESKONTOR 
AABOULEVARD 5 . KØBENHAVN V 

TELEF.: CENTRAL 14875 

TELEGRAM-ADR.: STAVKONTOR 

000 004 
O • 

D c. NORDLUNDE~ II 

BOGTRYKKERI 
(OSWALD TERKELSEN) 

SLOTSG. 3 ~ HILLERØD 
TELEFON 175 

Tryksager 
til Skovdistrikter o [ o ( 

OOO====================OO( 

BRUG MI?I.IJ.D ENDRINPRÆPARAT 
Vore medarbejdere 
giver De'm alle oplysninger. 

MORTALIN 
HASLEV. Tlf. *1066 (03695) 

ODENSE . Felsted . Brørup . Snejbjerg. Hadsten . Randers . Nykøbing M. Støvring 
*128013 40638 395 42 213 7474 215 203 

(09) (046) (0411) (0711) (06194111) (0621) (0701) (0811 8611). 

SKOVPLANTER _ a Ile Arter -

_ alle Arter - HAVEPLANTER 
* Vi sender Dem gerne Prisliste og Tilbud 

HULKÆRHUS PLANTESKOLE 
TELEFON: ANS 2S OG 38 R0DKÆRSBRO STATION 

Alle kulturer er underkastet danske Planteskolers Sundhedskontrol og Herkomstkontrollen. 
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vurdere resultaterne, og på grundlag af disse arbejde videre 
og tilpasse os efter nutidens krav og muligheder.« 

lVlen netop denne kritiske vurdering, som idag finder sted, 
giver ganske naturligt anledning til divergerende synspunk
ter, ja den må ganske simpelt gøre det, hvis spørgsmålet skal 
blive ,fuldt belyst. 

Th. Jagd, og med ham vel et flertal af vore ansete ældre 
forstmænd, har det synspunkt, at »kulturudgiften kan ikke 
rives ud af skovregnskabet og karakteriseres som kapital
anlæg, der skal videreføres med renter og renters rente«. 

Jeg og mange med mig har den opfattelse, at hvis man ikke 
betragter kuIturudgifterne som forrentningspligtige, bliver 
det et vilkårligt skøn,der afgør deres størrelse, ofte et skøn 
bygget alene på visse rent subjektive fordringer om udseende 
af kulturen. 

Enhver anvendelse af kapital i driften må efter min me
ning på en eller anden måde kunne svare sig, og »svare sig« 
vil sige »give normal rente«. Naturligvis vil det ikke altid 
være muligt at afgøre, om udgiften virkelig har svaret sig, 
fordi virkningen undertiden kan være meget indirekte og 
langsigtet. Men fordringen må være der, og mere summarisk 
kan resultatet af et kompleks af kulturforanstaltninger me
get vel bedømmes, således som jeg har forsøgt det i DST 
19(H, s.55. 

Det kan ikke være forsvarlig kulturøkonomi at give gen
nemsnitlig 8.861 kr. pr. ha for en færdig bøgekultur, når salg 
af hovedsagelig bøge- eller dog løvskov med i gennemsnit 
normalt aldersklasseforhold samtidig finder sted til priser 
omkring 4.000 kr. pr. ha, - meget godt sv,arende til en kapi
talisering med 5 % af de sidste års sande driftsnetto af løv
skovdistrikterne efter Dansk Skovforenings regnskabsover
sigter. 

Hvis en ejer har ladet udføre en bøgekultur til den nævnte 
pris, vil han dermed have fremstillet en producerende enhed, 
der, hvis priserne forbliver uforandrede, om 60 år endnu ikke 
er det halve værd af, hvad han har givet for den. 
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Det vil måske blive indvendt, at skattevæsenet har betalt 
det halve af kulturens pris, og det er jo også i mange til
fælde rigtigt. Men selv da er forholdet urimeligt. 

Vort mål må derfor idag være ikke så meget et skønt og 
fuldstændigt kulturbillede som kulturer, der svarer sig. 

I gamle dage, før lensafløsningen, kunne man stile efter 
det bedste uden at tænke for meget på omkostningen og der
ved så meget lettere bryde igennem de store naturlige van
skeligheder. 

Under nutidens økonomiske pres er det påkrævet at afveje, 
hvad der er godt nok til formålet, og hvad der alt taget i be
tragtning betaler sig bedst. Jeg er enig med Jagd i, at dette 
udtryk må forstås ret rummeligt, idet beskatning, arvefor
hold, godsets kapitalforhold o.m.m. kommer ind i billedet, 
ting der kan være svære at tage i regning. 

Alligevel må også dis'se ting, så godt det kan gøres, tages 
i regning. 

Da vore fremadrettede kulturkalkuler dog altid må være 
ret usikre, kan det på den anden side ikke undgås, at skønnet 
stedse vil være en betydningsfuld faktor ved vore disposi
tioner, og her må der være plads for variationer. 

Ved skønnets udøvelse må det være rigtigt forlods at til
lægge ældre kollegers biologiske erfaringer en stor vægt, og 
jeg har derfor også meget intensivt studeret Th. Jagd's ud
talelser på dette punkt. Men i økonomisk henseende ligger 
mit skøn vistnok anderledes end hans. Det siger mig, at man 
ved at nedsætte sine krav om perfekthed som regel vil kunne 
nå en væsentligt forbedret økonomisk balance. 

Carl Mar: Møller. 



Glamsbjerg Trævarefabrik 
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* 
køber bøgetræ og asketræ 

såvel i kævler som i rm 

E. Graven's Planteskole 
Hansted pr. Horsens 

Tlf. Hansted 46 

Skov-, Læ- og Hækplanter samt 

Planter til Vildtremiser 

Planteskolen er tilsluttet Herkomstkontrollen 
med Skovfrø- og planter 

Skov-, hæk- og læplanter 

Nærmere tilbud om pris op proveniens 
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Køb en sav med servic~ 

DANARM, benzinmotorkædesav ligger godt i haanden, let 
vægtig og fint afbalanceret. Med sin 7 hk Villiers motor ha: 
den masser af kræfter, og det store sværd paa 18 N , 23 6 elle: 
28 6 rækker til selv de største kævler. En DANARM save: 
altid i orden, for De kan faa perfekt service overalt i landet 
23 modeller benzin-, el- og pneumatisk drevne. Vore service 
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