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ANVENDELSE AF SKOVBRUGETS OG 

SAVVÆRKSINDUSTRIENS TRÆAFFALD 

Foredrag holdt i Danske Forslkandidaters Forening i 

København den 7. december 1959 og i Viborg den 4. april 1960 

1. Skovpleje, vedpleje og affaldsudnyttelse 

af professor P. MOLTES EN 

Ordet affald betyder egentlig ubrugeligt materiale eller 
den ubrugelige rest, som fremkommer efter en eller anden 
bearbejdningsproces. En mere vidtfavnende og i dag mere 
dækkende definition er, at affald er den rest, der fremkom
mer ved en given bearbejdningsproces. 

Man kan således have forskellige kategorier af affald 
gennem en lang kæde af bearbejdningsprocesser, hvor af
faldet fra den nærmest foregående proces er råstof for den 
efterfølgende. Det smukkeste eksempel herpå findes i na
turen, hvor vi har det sluttede kredsløb fra de grønne plan
ters produktion af organisk stof af kuldioxyd, vand og mi
neralske næringsstoffer til den fuldstændige nedbrydning 
af de organiske stoffer i kuldioxyd og uorganiske bestand
dele, som så igen kan bruges som råstoffer til produktion 
af nyt organisk materiale. Kun energien går tabt - eller 
behøver at gå tabt i dette kredsløb, og selv den bevares jo 
også i det universelle kredsløb. 

Inden for skovbruget og træindustrien er vi tilbøjelige til 
at betragte det som givet, at enhver form for affaldstræ er 
eller i det mindste burde være et anvendeligt råstof for 
fremstilling af forbrugsgoder. 

Denne indstilling har dels en psykologisk forklaring, 
nemlig den at vi hver især er overbeviste om, at det, vi 
producerer, nødvendigvis må være noget værdifuldt, dels en 
teknisk forklaring, nemlig, at vi ved, at vi kan fremstille 
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næsten hvad som helst af træ og udnytte det tH den sidste 
mishandlede fiber og barkstump. 

Vi glemmer imidlertid for ofte, at økonomien sætter - og 
fornuftigvis må sætte - ret snævre grænser for den tekniske 
udfoldelse. 

Vi har ingen som helst garanti for, at affaldstræet kan 
finde en økonomisk forsvarlig anvendelse. Historien kan 
berette om mange råstoffer, hvis rolle er udspillet, og andre, 
som er ude i hård konkurrence. Af de sidste kan nævnes 
kul, som oven i købet er et råstof med næsten lige så mange 
muligheder som træ. 

Blandt hjemlige råstoffer, for hvilke der er afsætnings
vanskeligheder, kan nævnes halmen, som også har alsidige 
anvendelsesmuligheder, og som eksempel på forlrægninger 
fra tidligere vigtige anvendelsesområder kan nævnes kartof
lernes udspillede rolle som råstof for spritfabrikationen. 

Nogle af de bedste eksempler på udkonkurrering af rå
stoffer kan vi desværre finde inden for træets anvendelses
områder. 

Det er kun ca. 150. år siden Chr. Olufsen skrev, at brænde
rnangelen ville lænke Danmark til tærskelen af middel
mådighedens tempel. »Ak, hvor forandret«. I dag er det om
vendt brændselsoverskuddet, der truer med at lænke skov
brug og træindustri til middelmådighedens tempel. 

Så vidt jeg kan se, vil skovbruget blive ramt hårdest af 
følgerne af det svigtende brændernarked. Nogle vil måske 
indvende, at træindustrien dog under alle omstændigheder 
må skaffe sig af med affaldstræet, således at det i givet 
fald kan blive af negativ værdi, medens skovbruget har den 
udvej at lade det usælgelige træ ligge på skovbunden. Des
uden er afsætningsvanskelighederne i dag størst for træ
industrien, som tilmed i sine kalkuler over det oparbejdede 
råtræ har regnet med normal afsætning af brænde. 

Denne betragtning er naturligvis rigtig, men kun for så 
vidt den øjeblikkelige situation angår, idet træindustrien i 
de færreste tilfælde vil kunne få kompensation for faldende 
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brændepriser gennem forhøjelse af færdigvarepriserne, hvor
for den må skabe balance ved at nedsætte råtræpriserne. 

Skovbruget kommer således hurtigt til at bære praktisk 
taget hele tabet ved det svigtende brændernarked, og dette 
tab kan blive meget føleligt. 

Situationen er værst for løvtræet, fordi det har den mind
ste gavntræprocent og det højeste bearbejdningstab. I bøg, 
som udgør ca. 3/4 af vor løvtræhugst og ca. 1/3 af vor sam
lede hugst, har vi en gavntræprocent på ca. 65. Ved gavn
træets bearbejdning til færdigvarer går ca. 65 % af det i 
affaldsbunken i form af stort affald, savsmuld og høvl
spåner. Det vil sige, at over 75 % af den samlede bøgehugst 
går i affaldsbunken , og da denne hidtil for hovedpartens 
vedkommende er anvendt til brændsel, er det umiddelbart 
indlysende, at brændepriserne udøver en afgørende indfly
delse på bøgedyrkningens økonomi. 

For de øvrige løvtræ arter gælder nogenlunde de samme 
tal, medens nåletræerne med undtagelse af bjergfyrren stil
ler sig væsentlig gunstigere. For rødgranen, som spiller den 
afgørende rolle, kan vi regne med en gavntræprocent på ca. 
901 og et oparbejdningstab på ca. 45 % , d.v.s. en samlet af
faldsmængde på ca. 50 %. 

Det er således klart, at affaldsproblemet har et omfang, 
der kan få meget stor indflydelse på såvel skovbruget som 
træindustriens økonomi. 

Hvad kan vi da gøre for at løse dette problem? 
Det først fornødne må her, som alle andre steder være at 

angribe ondet ved roden, d.v.s. nedsætte mængden af af
faldstræ til det økonomisk optimale. I anden omgang kom
mer så udnyttelsen af affaldet. 

Inden for skovbruget kan man på flere måder gøre meget 
for at nedbringe mængden af affaldstræ. De blandt forst
mænd mest populære midler er bevoksningspleje, indførelse 
af bedre racer og træforædling. Det er udmærkede og effek
tive midler, men de har alle den fejl, at de virker på meget 
lang sigt. Det samme gælder træartsvalget. 
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Vi kan sammenfatte disse midler under betegnelsen træ
pleje eller skovpleje i lighed med det svenske skogsvård . 

Heldigvis råder vi også over midler med øjeblikkelig virk
ning. Disse midler kan vi sammenfatte under betegnelsen 
vedpleje parallelt til det svenske virkesvård. 

Vedplejen har ikke hidtil nydt samme bevågenhed fra 
forstmændenes side som træplejen, hvilket for så vidt er en 
naturlig ting, men der synes nu at være al mulig grund til 
en kraftigere indsats på dette område, så meget mere som 
indsatsen honoreres prompte. 

J eg har tidligere holdt foredrag her i foreningen om sko\!
ningstidens betydning for en økonomisk vedudnyttelse, 
hvorfor jeg ikke nu skal bruge mange ord på dette emne, 
men blot kraftigt understrege, at en nedsættelse af råtræets 
lagringstid er et af de vigtigste midler, vi har til at undgå 
tab ved råd, misfarvning, flæk og tørreridser, altsammen 
skader, som øger affaldsbunken . .J eg tror ikke, det er over
drevet at anslå dette tab til 10'-15 % af gavntræets værdi . I 
1959 har det som bekendt været særlig stort på grund af 
den varme og tørre sommer. 

En - udjævning af sæsonsvingningerne vil også have en 
indirekte betydning for mindsImingen af affaldsmængden, 
idet træindustrien gennem en mere kontinuerlig drift bedre 
vil være i stand til at holde sit maskinel på højde med ud
viklingen samt oplære og fastholde en dygtig arbejderstab. 
Begge dele er vigtige for en rationel udnyttelse af råtræet. 

Som en enkelt, men ikke helt uvæsentlig detaille skal jeg 
nævne vanskelighederne ved at få opskåret specialeffekter 
som-sveller inden for de fastsatte terminer. Også dette øger 
affaldsbunken. 

Naturligvis kan vi ikke undgå sæsonsvingninger i hug
sten, hvorfor vi må have en hel del træ liggende i skoven i 
forårs- og sommertiden. Som bekendt kan man imidlertid 
også her gøre adskilligt for at beskytte træet. Alt for ofte 
hører man fra forstmænds sic\e denne bemærkning om træ, 
der ligger i skove-n med svære lagringsskader : »D-et må kø-
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beren om. Han har betalt det«. Denne indstilling er forkert 
af den gode grund, at tabet næsten altid kommer tilbage til 
skoven. Sko-vbruget og træindustrien må arbejde sammen 
for at mindske lagringsskaderne. 

Inden jeg forlader skovbrugets vedpleje, skal jeg nævne, 
at skovarbejdets kvalitet også spiller en betydende rolle for 
gavntræets udnyttelse. Dårlig afkvasning af grene, flæk og 
rodudløb giver mange forkerte savsnit. 

Inden for træindustrien har man ligeledes mange mulig
heder for at mindske affaldsbunken. 

Bekæmpelse af lagringsskader på såvel råtræ som færdig
varer spiller en meget stor rolle. Ligeledes rigtig afkortning 
og opskæring, kvalitetskontrol, rigtig overmål for svind, om
hyggelig tørring o.m.a., som forudsætter det bedst mulige 
maskinel og veluddannet personale. Endvidere må nævnes 
in tensi vt arbej de med ud vikling af nye produkter. 

Det er klart, at man ikke ensidigt skal gå til den yderste 
grænse for det mindst mulige træspild, men derimod til den 
grænse, der giver de laveste samlede produktionsomkost
ninger, d .v.s. at de relative priser på de enkelte produktions
faktorer bliver afgørende for affaldsmængdens størrelse. F. 
eks. vil faldende råtræpriser og stigende arbejdslønninger 
indicere stigende affaldsmængde , og faldende brændeværdi, 
faldende affaldsmængde. 

Selv under de gunstigste forhold og med det bedste råtræ 
vil der fremkomme meget affaldstræ, dels som skovbrænde, 
dels som skaller, s.påner m .v., og det er måske strengt taget 
dettes udnyttelse, De er kommet for at høre noget om i dag. 

Træindustriens struktur med hensyn til virksomhedernes 
størrelse har af to grunde en ikke ringe indflydelse på af
faldsudnyttelsen. 

For det første vil den store virksomhed sikkert med for
del kunne afbarke sit råtræ før opskæringen, hvorved det 
sto-re affald i form af udskær vil opnå samme værdi til f.eks. 
cellulosefremstilling som rundtræ af bedste kvalitet. 

For det andet vil den store virksomhed have et dampfor-
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brug til tørrestuer, opvarmning m.v. af en sådan størrelse, 
at den med fordel kan bygge egen dampkraftcentral med 
moderne, automatisk fyringsanlæg, hvori den kan opfyre sit 
dårligste affald, d.v.s. sav- og høvlspåner, bark og flis. Da 
transport- og håndteringsomkostningerne for dette brændsel 
ikl<e beløber sig til stort mere, end bortskaffelsen fra maski
nerne under alle omstændigheder ville koste, kan træaf
faldet på denne måde udbringes i en værdi af ca. 18 kr. pr. 
m 3 fastmasse sammenlignet med kulafharpning, som kun 
koster 55 kr. pr. t leveret, hvilket er langt det billigste fos
sile brændsel i dag. 

J eg anser det således for sandsynligt, at man gennem en 
strukturrationalisering af træindustrien kan indskrænke 
dennes affaldsproblem til at finde lønnende anvendelse for 
det afbarkede, store affald, der vil udgøre mindre end halv
delen af industriens samlede affaldsmængde. 

For skovbruget stiller problemet sig noget vanskeligere, 
dels fordi transportomkostningerne her vil veje betydeligt 
tungere end i industrien, dels fordi afbarkningen er vanske
lig at gennemføre maskinelt på grund af den store geogra
fiske spredning af træet. 

Muligvis kan problemerne løses i sammenhæng med in
dustriens strukturrationalisering derved, at alt råtræ i de 
størst mulige længder leveres til industrien, hvor afbark
ningen kan foregå. Man kan formentlig også herigennem få 
udnyttet noget mere af råtræet til de primære formål og 
dertil nedbringe skovningsomkostningerne. 

Får vi egne cellulosefabrikker, hvad jeg mener vi må få, 
må afbarkningen af det runde træ ske her på stationære 
anlæg. 

Jeg skal herefter ganske kort omtale de former for ud
nyttelse af affaldstræ, som j eg anser for aktuelle. Jeg vil 
naturligvis ikke »tage brødet ud af munden « på dagens øv
rige talere, hvorfor jeg springer over den halvkemiske masse 
og flisfyringen. 

Det er vist almindelig kendt, at De forenede Papirfabrik-
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ker har en stor undersøgelse løbende over mulighederne for 
at oprette en sulfatcellulos·efabrik i Jylland. Undersøgelsen 
er endnu ikke afsluttet, men det ser ud til, at det vil blive 
vanskeligt at sikre den fornødne råstofmængde i form af 
nåletræ ~ i hvert fald foreløbig. 

Der er for mig at se dukket en ny mulighed op: 
I Skåne er den store cellulose- og papirkoncern Hylte 

Bruk AB gået i gang med opførelse af en cellulosefabrik 
ved Solvesborg. Det interessante ved denne fabrik er, at den 
skal arbejde efter magniumsulfitmetoden, og at den skal 
bruge både såvel lov- som nåletræ. Fabrikken bygges i første 
omgang til 70.00.0 t cellulose årlig. Der er planer om senere 
at udbygge den til det dobbelte. Dette svarer til en kapacitet 
på ca. 350.0()0 m 3 råtræ, henholdsvis 700.000 m 3 . Det kan 
nævnes, at selskabet allerede har forespurgt om mulighe
derne for at købe løvtræbrænde på Sjælland. 

Det ligger herefter nær at antage, at der skulle være mu
ligheder for at opføre en tilsvarende fabrik i Jylland . Denne 
fabrik ville for mig at se kunne løse træaffaldsproblemet for 
Jylland og Fyn. 

Disse landsdele er tilmed i øjeblikket ret gunstigt stil
lede, dels fordi de har transportmæssigt bedre muligheder 
for eksport til tyske cellulose- og spånpladefabrikker, dels 
fordi der nu er udbygget en spånpladeindustri med en efter 
landets og skovbrugets størrelse meget betydelig kapacitet, 
nemlig 35-40.0.0.0. m 3 årligt, hvilket forholdsmæssigt svarer 
nogenlunde til den tyske spånpladeindustris kapacitet. 

Så vidt mig bekendt er der god afsætning for spånplader 
i øjeblikket, takket være den ekstraordinære byggeaktivitet, 
men det er givet , at der fremover vil blive en hård kon
kurrence - ikke mindst når frihandelsområdet bliver effek
tivt, fordi især Sverige og Norge udbygger deres spånplade
industri. Der er på Sjælland, Lolland og Falster egnet nåle
træ nok til en spånpladefabrik af rimelig størrelse, men jeg 
vil anse det for ret voveligt at etablere den nu. 

Uden at have undersøgt det nærmere vil jeg tro, at mulig-
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hederne for en fabrik for fremstilling af formpressede spån
emner vil være betydeligt bedre. Råmaterialet til en sådan 
fabrikation er det samme som til spånplader, altså blødt 
træ. 

For fuldstændighedens skyld skal jeg sluttelig nævne et 
par anvendelsesformer, som vel ikke kan aftage de store 
mængder affaldstræ, men som er meget vigtige, fordi de kan 
bruge brændeeffekter af en kvalitet og art, som det er van
skeligt at finde anden anvendelse for. 

Trækulsbrænderierne aftager vel ca. 20..000 rm løvtræ
brænde og ca. 10.0,00 rm nåletræsbrænde årligt. Kulpriserne 
er lave og konkurrencen meget hård, hvorfor der ikke kan 
betales ret meget for brændet. Fra brændeleverandøremes 
side sørger man dog klogeligt for at holde liv i brænderierne. 
Trækullene bruges altovervejende på hjemmemarkedet. Tid 
efter anden eksporteres mindre partier, men de opnåelige 
priser er gennemgående utilfredsstillende. 

Garvesyrefabrikken i Hillerød har som bekendt ikke købt 
egebrænde i et par år, fordi dets pris var for høj i forhold 
til priserne for Wattle- og Quebrachobark. 

Det forelyder nu, at prisen for egebrænde er blevet sæn
ket så meget, at fabrikken igen vil købe. Det forekommer 
sandsynligt, at oparbejdningen af egebrændet må kunne 
billiggøres. I hvert fald virker det urimeligt, at et så billigt 
råstof stadig behandles med samme omhu og ærbødighed 
ved afkortning og opsætning som i forrige århundrede. Dis
se betragtninger har forøvrigt gyldighed for alt vort brænde. 
Væsentlige lettelser er nu teknisk mulige. 

Til allersidst skal jeg kort nævne, at findelt ved og bark 
ved en passende tilsætning af ammoniak, fosfor og kalium 
kan omdannes til en udmærket kompost. Der er af jyske 
imprægneringsanstalter og spånpladefabrikken i Silkeborg 
etableret nogle forsøg med udspredning af bark og flis på 
landbrugsjord og nyplantninger i Kompedal Plantage, men 
der kan endnu ikke udledes noget af forsøgene. 

Det er sandsynligt, at der med fordel kan afsættes bark 
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og savsmuld til dette formål og da især til gartnerierne, men 
større mængder bliver der næppe tale om. Opfyring på ste
det vil utvivlsomt være mere lønnende. 

Sammenfattende vil jeg da sige, at løsningen på vort træ
affaldsproblem tegner sig nogenlunde således for mig: 

Der må fra skovbrugets side udfoldes større bestræbelser 
for at undgå lagringsskader og andre tab på råtræet gennem 
en omhyggelig vedpleje. 

Træindustrien må ligeledes gøre meget mere end nu for 
vedplejen. Desuden vil en strukturrationalisering af træ
industrien kunne bidrage meget væsentligt til problemets 
løsning, idet store virksomheder dels ville være i stand til 
at foretage en maskinel afbarkning af råtræet, dels ville 
kunne udnytte barken og det findelte træaffald rationelt i 
egne dampkraftanlæg. 

Landet må i øjeblikket anses for nogenlunde mættet med 
spånpladefabrikker. Mulighederne for en fabrik for form
pressede spånemner på Sjælland synes at fortjene en nær
mere undersøgelse. 

Skovenes brænde og træindustriens store affald kan efter 
min opfattelse bedst nyttiggøres gennem en kemisk udnyt
telse. På Sjælland, Lolland og Falster vil løvtræbl'ændet 
kunne aftages af en fabrik for halvkemisk masse. Løvtræ
og nåletræbrændet i Jylland og på Fyn synes sammen med 
det vestlige overskud af andre nåletræseffekter at kunne 
danne råstofbasis for en magnesiumssulfitfabrik. 

Trækulsbrænderierne og garvesyrefabrikken bør så vidt 
muligt fortsat opretholdes, da de kan aftage ikke ubetyde
lige mængder brænde af kvaliteter, som er dårligt egnede 
til anden anvendelse. 

2. Anvendelser for træindustriens affaldstræ 

af kontorchef O. KRli'\G 

Industriens affaldstræ fremkommer jo dels i form af sav
spån og dels som større affald i varierende længder. 

Produktionen af spån - der beløber sig til ca. 150.000 m1 
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årligt - anvendes til trærnel, i teglværker, på slagterier samt 
sidst og ikke mindst til fyring, hvortil der som bekendt er 
konstrueret nogle udmærkede fyr. Afsætningen af savspån 
volder således ikke i øjeblikket større problemer. 

For det større affaldstræ udgør produktionen hos landets 
råtræforbrugende industrier ialt ca. 550'.0'0''0 rm eller ca. 
30'0' .0'0'0' m 3 fastrnasse incl. bark, fordelt med ca. 135.0'0'0' m:! 
i nåletræ og ca. 165.0'0'0' m 3 i løvtræ. Af disse kvantiteter 
anvendes ca. 10'0'.0'0'0' m 3 som brændsel i producenter
nes egne virksomheder, medens de resterende ca. 2DD.nDO m 3 

- der fordeler sig med ca. 85.0'0.0' m 3 i nåletræ og ca. 115.0''00' 
m 3 i løvtræ - er til rådighed for salg. 

Den fremtidige udvikling vil for affaldet af nåletræ for
mentlig gå i retning af øgede mængder for salg, som følge 
af stigende råtræsudbud. Derimod er der ikke sandsynlig
hed for noget væsentlig forøget udbud af løvtræsaffald, da 
der ikke kan påregnes nogen hugstforøgelse, hvortil kom
mer, at savværkernes egetforbrug til tørreanlæg og til 
opvarmning af arbejdslokaler utvivlsomt vil stige. 

Hovedparten af industriens udbud af affaldstræ har hidtil 
fundet anvendelse som husholdningsbrænde på et ret lokalt 
marked . Dette har imiqlertid af de kendte grunde - overgang 
til de mere arbejdsbesparende brændselsformer (olie, flaske
gas, elektricitet) som varme- og energikilde - været på rask 
retur, ikke mindst i det seneste års tid, og vi må regne med, 
at markedet om 5-W år måske er helt væk. Det er derfor 
tvingende nødvendigt at dyrke andre anvendelsesformer, 
og der kan her blive tale om følgende 3 hovedområder: 

Mekanisk-tekniske anvendelser. 
Kemisk-tekniske anvendelser. 
Brændsel af andre former end husholdningsbrænde. 
Ser vi på mulighederne inden for førstnævnte område, 

- der i første række omf'atter varegrupperne spån- og 
træfiberplader - må man nok gøre sig klart, at vi ikke her i 
landet vil have store chancer for at oparbejde eksportindu
strier ; men i det væsentlige må indstille os på at producere 
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til hjemmemarkedet og her ovenikøbet må påregne en sti
gende konkurrence fra vore naboer. 

De bestående 2 hjemlige spånfabriker (i Pindstrup og Sil
keborg) har, såvidt jeg ved, nu en produktionskapacitet på 
tilsammen 35-400.000 m 3 plader årlig svarende til 8-9 m 3 pr. 
1010'0' indbyggere. Til sammenligning kan nævnes, at forbrug 
af spånplader i Vesttyskland i dag ligger på ca. 10-12 m 3 

pr. 1000 indbyggere; men i Storbritannien kun på 4-5 m 3 

pr. 1000 indbyggere. Selvom vi således allerede er meget 
godt med, være ikke sagt, at der ikke er basis for nogen 
produktionsudvidelse - tværtimod er disse varers anvendel
sesmuligheder formentlig endnu langt fra udtømte - men 
jeg tror ikke, der i den allernærmeste tid vil kunne regnes 
med stærkt forøgede afsætningsmuligheder for industriens 
affaldstræ til dette formål. Af de før omtalte ca. 200.0000' m 3 

industriaffaldstræ går for tiden vel godt 7.000 m 3 eller knap 
4% til spånpladefabrikation. 

Produktionen af træfiberplader her i landet udgør ca. 3000 
tons årligt, og der anvendes hertil udelukkende skovtræ. Pro
duktionen omfatter kun bløde plader, af hvilke forbruget i 
de senere år har ligget ret konstant på 13-15.000 tons årlig. 
Derimod har der været en temmelig kraftig vækst i for
bruget af hårde træfiberplader nemlig fra ca. 11.000 tons i 
1954 til 21.000 tons i 1959. Der skulle derfor være god af
sætningsmæssig basis for en dansk fabrikation af hårde 
plader med en produktionskapacitet på f. eks. 10.000 tons. 
Dog er konkurrencen på dette vareområde, som følge af en 
overkapaciteret industri især i vore skandinaviske nabo
lande, i dag så hård som vel nogensinde tidligere, og en ny 
dansk virksomhed vil derfor formentlig ikke foreløbig være 
et lønsomt in'Vesleringsob}ekt. Forudsætter man, at en 
sådan virksomhed anvendte 50 % af sit råtræforbrug i form 
af affaldstræ fra industrien, 'Vil dette desuden kun svare til 
ca. 15.000 m 3 pr. år eller 7-8 % af det samlede udbud fra sav
værkerne. 

Hvad angår de kemisk-tekniske anvendelser er det vist 



452 

almindelig kendt, at der for tiden arbejdes med 2 forskellige 
planer om oprettelse af danske cellulosefabriker. Den ene 
drejer sig om en sulfatfabrik på basis af nåletræ, og den 
anden om en fabrik for fremstilling af halv kemisk masse af 
løvtræ. 

Fra savværksindustriens side har begge disse projekter 
naturligvis stor interesse; men førstnævnte er dog vel nok 
den, der vil være mest ønskværdig for industrien som hel
hed. I det sydlige udland ligger priser for uafbarkede gran
skaller til cellulosefabrikationen på ca. 35 kr. pr. rm frit i 
banevogn. Såfremt vore hjemlige nåletræsavværker kunne 
opnå en pris af denne størrelsesorden for deres affaldstræ, 
ville dette indebære en indtægtsforøgelse på omkring 10 kr. 
pr. m 3 råtræ. For den danske savværksindustris konkur
rencemuligheder, især når exporibindingen for dansk nåle
gavntræ i en måske ikke fjern fremtid ophæves, vil en hjem
lig nåletræcellulosefabrik således have fundamental betyd
ning. For bøgecellulosetræ ligger prisen for uafbarket rund
træ i Vesttyskland i dag på knap 30 kr. pr. rm ved fast vej, 
hvilket vil sige, at der for savværksaffald formentlig vil 
kunne betales omkring 15-18 kr. pr. rm ab værk. Selvom 
man måske om kort tid mange steder ville være glad for en 
sådan pris, er den dog ikke af så stor konkurrencemæssig 
betydning for løvtræsavværkerne, som ovennævnte pris for 
nåletræsaffaldet vil være for nåletræsavværkerne. 

Ved tabet af markedet for husholdningsbrænde koncen
trerer interessen sig om 2 alternative anvendelsesformer for 
affaldstræ som brændsel, nemlig i form af flis og som 
pej sebrænde. 

I form af flis kan fyringen mekaniseres, hvorved træet 
får bedre mulighed for at tage konkurrencen op på det åbne 
marked med andre brændselsformer først og fremmest olie. 
De tekniske spørgsmål ved flisfyring ligger i dag mere 
eller mindre klarlagte ved de forsøg og erfaringer, der i de 
senere år er indhøstede især i Sverige og Norge. For at få 
gang i afsætningen af affaldstræ til flisfyring her i landet 
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vil det imidlertid være påkrævet - eller i hvert fald meget 
ønskeligt - at der etableres dels en teknisk konsulent- og op
lysningstjeneste og dels en eller flere salgsorganisationer for 
træflis. Det første punkt vil bedst kunne løses ved at få en 
ingeniør uddannet som konsulent i flisfyringsspørgsmål og 
lade denne udearbejde en vejledende pjece om disse ting. 
Man har fra industriens side taget skridt til løsning af denne 
opgave. Salgsorganisationernes opgave vil være dels at for
midle salget fra de relativt mange mindre producenter af 
flis, der bliver tale om for industriaffaldets vedkommende, 
og dels at yde den garanti med hensyn til fremtidige leve
ringer, det vil blive nødvendigt at give forbrugerne, såfremt 
man skal gøre sig håb om at kunne konkurrere bl. a. med de 
store olieselskaber. 

De hårde konkurrencevilkår, der i øjeblikket og forment
lig også fremtidig vil råde på markedet for det industrielle 
bræ ndsel, vil ikke levne producenterne af flis de priser, de 
hidtil har kunnet opnå for husholdningsbrændet ; men så
fremt produktionen tilrettelægges rationelt, og der eta
bleres kontakt med den type forbrugere, hos hvem flisen 
ikke er henvist til at skulle konkurrere med de billigste 
olietyper, vil industrien dog i dag kunne opnå priser 
for sit affaldstræ, der for løvtræs vedkommende forment 
ikke vil ligge væsentlig lavere, end hvad der vil kunne 
opnås ved salg til cellulosefabrikation. For nåletræsaffaldet 
vil økonomien derimod ligge kendelig ringere. 

Det andet forbrugsområde for brændsel - pejsebrænde -
er et felt, der for mig at se er blevet sørgeligt forsømt. 
Langt de fleste mennesker er jo ildtilbedere af naturen; men 
et af midlerne til at dyrke denne tilbøjelighed; det åbne ild
sted,er relativt sjældent i vore beboelser, og når det findes, 
bliver det tit benyttet alt for lidt, dels .fordi det oftest er be
sværligt og dyrt at skaffe sig brænde og dels fordi ildstederne 
som oftest er dårlig konstruerede og derfor giver røg og støv 
i stuerne . 

Hvis man ved en veltilrettelagt propagandakampagne ud-

47 
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nyttede det potentielle behov for hensigtsmæssige åbne ild
steder og fulgte dette op med en effektiv salgsorganisation, 
er det for mig at se ikke urealistisk at forvente, at markedet 
for pejsebrænde i løbet af nogen tid i væsentlig grad vil 
kunne afhjælpe afsætningsproblemerne for løvbrændets ved
kommende, og at der for dette vil kunne opnås bedre priser, 
end til såvel flisfyring som til de kemisk-tekniske anven
delser. 

Denne opfattelse deles dog tilsyneladende ikke af D-ansk 
Skovforening, der efter hvad jeg har forstået, for ganske 
nylig har afvist et forslag fra teglværksindustriens side om 
at støtte en propagandamæssig indsats for større anvendelse 
af åbne, murede ildsteder i byggeriet. 

Jeg skal rekapitulere denne korte gennemgang på følgen
de måde: 

For nåletræets vedkommende ligger savværksindustriens 
produktion på årlig ca. 135.000 m 3 fastmasse inel. bark. 
Heraf anvendes for tiden godt 50.000 m 3 til fyring i produ
centernes egne anlæg, medens de resterende ca. 85.000 m 3 

er til rådighed for salg. Sidstnævnte tal må påregnes at ville 
vokse i de kommende år. 

For tiden anvendes årligt godt 7000 m 3 af industriens 
nåleaffaldstræ som råvare til spånpladefabrikation. Selv
om der til dette formål kan påregnes et stigende forbrug, og 
eventuelt også til fabrikation af hårde træfiberplader, kan 
disse mekanisk-tekniske anvendelser kun i begrænset om
fang løse afsætningsproblemet. Da nåletræ til industriel 
fyring ikke kan blive nogen økonomisk særlig tilfredsstil
lende anvendelse, er savværksindustriens interesse i op
rettelse af en dansk nåletræcellulosefabrik overordentlig 
stor. 

For stort affald af løvtræ udgør årsproduktionen for ti
den ca. 165.000' m 3 fastmasse inel. bark. Heraf anvendes 
knap 50'.000, m 3 til fyring i producenternes egne anlæg, 
medens de resterende ca. 115.000 m 3 står til rådighed for 
salg, og anvendes for tiden næsten udelukkende som hus
holdningsbrænde. 
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Selvom der måtte komme gang i fabrikationen af løvtræ
cellulose, vil denne i alt fald foreløbig kun delvis løse af
sætningsproblemet for savværksindustriens løvtræaffald. 
Der må derfor udfoldes større aktivitet i bestræbelserne på 
afsætningen til fyringsformål dels i form af pej sebrænde, 
men for industriens vedkommende især som flis. For sidst
nævnte vil en rationel produktion og velorganiseret afsæt
ningsindsats formentlig levne producenterne en pris, der 
ikke i væsentlig grad afviger fra, hvad der vil kunne opnås 
ved salg til cellulosefabrikation. 

3. FLISFYRING 

Af skovrider LARS VIGEN 

Man kan tænke sig to mulige veje ud af brændemiseren: 
enten at finde helt nye anvendelsesområder, af hvilke De vil 
høre godsejer JUNCKER omtale det største og mest lovende 
i sit foredrag, og de dermed forhåbentlig følgende nye mar
keder, eller at forsøge at give brændefyringen en renaissan
ce ved at forbedre dens teknik på de punkter, der nu er 
skyld i dens fald. 

Om mit emne, brændefyringen, kan man straks sige, at 
de tekniske løsninger foreligger, udlandet har gjort forsøge
ne, og der tilbagestår i det væsentlige en omplantning til 
danske forhold, der ikke skulle volde altfor store vanske
ligheder. 

Det usikre moment i sagen er økonomien, ganske som det 
efter mit skøn (der er mit personlige, og som De ikke må 
tage for mere, end det er) vil være det ved en hvilken som 
helst anvendelse af træ af de kvaliteter, dette møde drejer 
sig om. Når træ ved sønderdeling, kemisk eller mekanisk, 
mister sin oprindelige struktur, taber det samtidig sit krav 
på økonomisk særstilling, dikteret af sine specielle fortrin, 
og reduceres til et nummer i industrigrundstoffernes grå 
vrimmel. På dette niveau kæmpes der hårdt og direkte om 

47* 
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markederne, hvad enten det drejer sig om stoffer, der ind
går i produktionen, eller om kalorier. 

Jeg indleder ikke med disse bemærkninger for at misre
kommandere flisfyringen på forhånd, men blot for helt at 
klargøre, på hvilke vilkår afsætning af det ringeste træ i det 
hele taget kommer til at foregå i en ikke fjern fremtid. 

Den primære betingelse for afsætning af affaldstræ som 
brændsel er principielt til stede, da samfundets behov for 
kalorier er stærkt stigende år for år, og brændekalorier er 
naturligvis lige så gode som alle andre kalorier, forudsat at 
pris og fyringsteknik er i orden. 

Et konkurrencedygtigt brændsel må i vore dage kunne 
anvendes til automatfyring og må til enhver tid foreligge i 
tilstrækkelige mængder af ensartet og let definerbar kvali
tet. Endvidere bør det kunne forbrænde nogenlunde fuld
stændigt, så udnyttelsen bliver størst og ulemperne i form 
af sod, røg, tæring og slagger m.v. mindst. 

Gammeldags bræ nde opfylder intet af disse krav, medens 
man ved at ophugge brændet til flis og forbrænde det i pas
sende ovne og kedler, kan honorere dem alle. 

Ved flis forstås træ, der er hakket i småstykker, ofte af 
rhombisk facon i størrelser, der kan variere fra savsmulds
dimensioner og til stykker på 1- 2 tommer. Det på denne 
måde homogeniserede materiale lader sig nu uden vanskelig
hed transportere mekanisk på flere forskellige måder, i ens
artede mængder, i strøm eller i portioner, det lader sig sam
menpakke, hvad der har betydning for anvendelsen i visse 
fyrtyper. net har endelig en meget stor overflade i forhold 
til sin vægt, hvad der giver mulighed for en meget let og 
kraftig forbrænding. 

Flis bruges. i stor udstrækning i celluloseindustrien og til 
fremstilling af spånplader m .v. 

Selve flishugningen sker på en maskine, der i modsæt
ning til en kvashugger, som hugger emnerne helt igennem 
ved hvert slag, snitter fliser mere eller mindre på skrå af 
træet og således æder stykkerne op. Principielt kan flishug-
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geren være indrettet på to forskellige måder, enten som en 
cylinder, der bærer een eller flere knive, og hvor træet ind
føres vinkelret på akslen, eller i lighed med en hakkelses
maskine som et svinghjul forsynet med radiært stillede 
knive, og træet indføres her i et plan parallelt med aksen. 

Flishuggeren kan være forsynet med mekanisk fremtræk 
i indmadningsåbningen eller være indrettet således, at træet 
ved egen vægt bliver presset mod knivene, og der findes både 
stationære og transportable typer. 

Adskillige fabrikater kan indstilles til flere flisstørrelser, 
hvad der har betydning, da små fyr kræver fin flis, medens 
man med fordel kan anvende grovere flis i større fyr. 

Efter at have set et ikke helt ringe antal flishuggere i 
funktion, er det min personlige opfattelse, at svinghjuls
typen er at foretrække, da den er enkel og robust i sin kon
struktion og på grund af det tunge svinghjuls inerti kræver 
væsentlig mindre kraft end cylindertypen. 

De små svenske og finske flishuggere er beregnet på op
flisning af tyndt udhug, der ikke afkvistes og gør her god 
fyldest, men de slår ikke til over for afkvistet løvtræ i di
mensioner op til 15 cm, som vi må kræve det her i landet. 
Afkvistning er nødvendigt, da det danske udhugs stivere 
grene og kviste ikke lader sig presse gennem flishuggeren, 
og brændernarkedet indbyder jo heller ikke til at sænke 
salgbarmassegrænsen ved at medtage det tyndeste materiale. 

Der er grund til at advare mod mange fabrikanters altfor 
optimistiske løfter om lavt kraftforbrug og høj flisydelse pr. 
time. Prisen på flishuggere varierer i Sverige mellem ca. 
5.010'0 sv. kr og ca. 50.000 sv. kr., men disse i sig selv meget 
enkle maskiner vil kunne fremstilles billigere og bedre egnet 
for vort forhold herhjemme. På Holsteinborg har godsets 
smed netop færdigbygget en ganske svær flishugger af sta
tionær type, og udgifterne hertil andrager inklusive udgrav
ning og støbning af fundamentet ca. 4.500,0.0 kr. 

Selve skovningen kan man tænke sig tilrettelagt således, 
at alt det for flisning beregnede brænde afkvistes og oplæg-
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ges som stænger af 3- 4 m's længde og sammenbæres. Det 
udkøres med traktor til opflisningsplads, enten ved fast vej, 
hvor det hugges med en transportabel hugger, eller køres til 
en central opflisningsplads, hvor en stationær hugger, samt 
lagerskure m.v. fo,refindes. Såfremt flisen hugges med trans
portabelt værk, kan den enten blæses direkte i vogn og leve
res til køber og indeholder da formentlig ca. 50, pet. vand, 
eller også lægges i mindre flislader, der kan flyttes fra år 
til år. 

Nøje undersøgelser af forskellige skovnings- og transport
metoder, akkordsætning og opmåling, tørringsmetoder og 
flishuggertyper m.v. må naturligvis gennemføres, før man 
kan fremsætte en generel bedømmelse. Flissagens udfald vil 
i ikke ringe grad afhænge af, at selve flisfremstillingen bli
ver grebet så rationelt an som muligt, og udgifterne dermed 
holdt nede. 

Skema 1 

Samlede omkostninger pr. rm flis leveret køber : 

V. 20'/. vandindh. 

Hugst og sammen bæring 6,00 
Transport t. opflisningsplads 3.00 
Flishugning 3,00 
Indladning på lager 0,20 
Lagring 0,60 
Udladning på lastvogn 0,30 
Udbringning til konsument 1.20 

ialt 14,30 
Uforudseelige udgifter 1.00 

total udg ilt 15,30 

v.50'/. vandindh, 

6,00 
2,50 
3,00 

1,20 

12,70 
1.00 

13,70 

Et forsøg på en omkostningsanalyse er vist på skema 1. 
Der er regnet med en årlig flisproduktion på 2.0000 rm., an
lægsudgift for flishugger m . moto-r og transportør m.v. på 
12.000 kr., der afskrives over 5 år og forrentes med 2 pet. 
En flislade af enklere konstruktion med cementgulv og fast 
tag 14.00'0 kr., der afskrives over 20 år og forrentes med 2 
pct. *) Arbejdslønninger for skovning og udbæring er gen-

') Gennemsnitligt. 
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nemsnit for rafter fra gamie og unge bevoksninger efter ar
bejdsoverenskomsten for privat sJwvhugst på Sjælland. Ved 
transport til vej er der regnet med, at 2 bkr. rafter, svarende 
til 5 rm. flis, kan læsses, køres og aflæsses pr. time a 15 kr. 
Flishuggeren betjenes af 2 mand med timeløn iaIt 10 kr. og 
driftsudgifter iøvrigt 5 kr. pr. time. Indladning i flislade og 
udladning på lastvogn sker ved hjælp af transportør og ud
bringning til konsulent indenfor 20 km fongår med last
vogn med tippelad. 

Da metoderne kan variere overordentligt, og forholdene 
sædvanligvis er forskellige fra sted til sted, gør denne ana
lyse ingen krav på almengyldighed, f.eks. vil man mange ste
der have motor- eller traktorkraft til rådighed på forhånd, 
således at man undgår denne investering. Det samme kan 
gælde laderum, især på godserne. 

Selvom analysen er gjort omhyggeligt og delvis med støt
te i et betydeligt svensk materiale, er den dog skønnet og 
naturligvis behæftet med usikkerhed. 

Som venteligt er den tørrede flis dyrest at fremstille, men 
forskellen og mere til indvindes ved den betydeligt højere 
brændværdi og dermed følgende bedre pris. 

Den færdige flis anvendes til opvarmning af centralkedler 
i beboelsesejendomme og til industrifyr af forskellige typer. 

De tungeste olier og tjære m .v. i træet sønderdeles først 
ved temperaturer over 800° og bedst ved ca. 1400°. At disse 
temperaturer ofte ikke nås i almindelige vandkølede central
kedler, måske endda med dårlige trækforhold, er vi mange 
forstmænd, der har erfaret. Vi kender det so,rte tjæredriven
de indre af et sådant fyr. 

Ved flisfyring i forfyr eller i stoker, har man mulighed 
fo,r at opnå en næsten fuldstændig forbrænding, og skal der
igennem efter svenske opgivels'er kunne opnå en nyttevirk
ning ved fyring med f,lis på 85 pet. mod ca. 50 pet. ved gam
meldags fyring. 

I forfyret sker den egentlige forbrænding, og den hede røg 
og brændende gasarter ledes herfrai.nd i selve kedlen. For-
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fyret er stærkt isoleret, og i de almindelige typer holdes for
brændingszonen åben af en hærd eller flisdeler, der har form 
som et nedadvendt Y og hvorom det ovenfra kommende fin
delte brænde, her flisen, lukker sig. Under forbrændingen, 
der i den snævre zone når en høj temperatur, sker en forgas
ning af en del af det brændbare matepiale, og ,denne gas an
tændes ved tilsætning af sekundær luft; i passagen mellem 
forfyret og kedlen. Flisen opbevares enten i en silo direkte 
over fyret eller føres dertil ved transportør fra et fjernere 
lager. 

Ved fyr alf stokertypen indføres flisen enten ved skrue
transportør, der presser .flisen op igennem kedlens rist, un
der samtidig indblæsning af luft eller ved en anordning, der 
kaster flisen ind på risten, ligeledes under luftindblæsning. 
Stokerfyr er almindeligst ved større industri'elle anlæg, hvor 
store kvantiteter brændsel i nøje kontrollerede mængder skal 
passere kedlen i døgnet, medens forfyr i højere grad anven
des ved lavtrykskedler i mindre anlæg. løvrigt findes de 
forskelligste kombinationer af de to typer, og færdige forfyr 
til centralkedler til villabrug forhandles i Sverige i forskel
lige fabrikater og til priser fra få hundrede kroner. Det er 
klart, at gode tilkørselsfo'rhold, plads til passende flislager, 
samt en så vidtdreven mekanisering og automatisering af 
transportanlæg m.v. som muligt giver den mest rationelle og 
derigennem billigste fyring, men svenske undersøgelser, der 
ganske vist endnu ikke er altfor vel underbyggede, synes at 
vise, at flis fyringen ikke er konkurrencedygtig ved større 
anlæg, hvorved her forstås kedler over 50 m 2's varmeHade. 
Dette skyldes bl.a. de meget store investeringer, der skønnes 
nødvendige ved anlæg af disse dimensioner. 

Den opnåelige pris vil afhænge af flisens brændværdi i 
forhold til andre brændslers og den lyst og træghed, marke
det lægger for dagen, når der skal vælges mellem flis og 
andre prismæssigt nærstående muligheder. 

På skema II er en sådan ækvivalensberegning foretaget. 
Af hensyn til det mer-besvær, ,der er ved fyring med flis 
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Skema 2 

Brc:>r:d;:;e[s - Brændets Omtrentl . Nyttegjorl Pris Ækvivalerende fl ispriser 
eri nedre nytteværdi varmemæng pr. ton n, rm 

brændværdi i kgcallkg lev. k0ber v.20'/. vondindh !v50'/, vo"dindh 
kgcal/ kg '/. kr. kr/rm v. 20'/. red. kr/rm v. 20'/. red. 

Gasolil!- 10000 80 
Dieselolie 10000 80 
Let tuel 9800 80 
Svær tue t 9800 80 
Nøddekul 6500 70 
Koks & c inders 6500 70 
Kulafharpning 5500 70 
Søgeknippel 2900 60 

Brænde 20 'I. F 3480 80 
Brænde 50'!. F 1950 65 

l rm bøgeflis m. 20'/.'5 vandindh .. 288 kg 

396 kg 

fastmassetal : 0.40 

8000 281 22.46 14.26 
8000 253 20.16 12 .67 
7840 172 14.11 8.71 
7840 133 10.94 7.13 
4550 139 19.58 12.28 
4550 186 26.21 16.63 
3850 82 13.54 8.32 
1740 65 23.90 15 .05 

2784 
1268 

forhold til f.eks. olie samt for at kunne afskrive investe
ringsomkostninger, er de ækvivalerende flispriser reduceret 
skønsvis med 20 pet. 

Resultaterne af skema I og II er vist grafisk på tavle I, 

Tavle 1 

Prisrelation mellem fl is og udenlandske brændsler 
Flispris / v.20 0/.'s vandindhold 

30kr/rm 

T 

vSO". 's vandindhold 

omk./rm f lis lev køb. ---- ----- -- ------~------~----~~:~~ri~~ rlfrdli~1<øb 
v. 50".'5 vandindh 

hvor nettoudbyttet pr. rm. flis ved forskellige kaloriepriser 
kan aflæses. Det fremgår heraf, at kalorieprisen er direkte 
afhængig af brændslets art, således 'at prisen er højest for de 
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stort set renligste, nemmeste og mest praktiske brændsler og 
lavest for de groveste og mest ubekvemme. 

Flis kan under ingen omstændigheder konkurrere med 
svær Fuel eller med kulafharpning, bedre med let Fuel og 
med lethed med de øvrige hrændselsarter. Det fremgår også, 
at tørret flis betaler sig bedre end våd. 

Da det overvejende er store industrielle virksomheder, der 
med fordel anvender de billigste brændsler, må resultatet af 
disse undersøgelser blive, at dens chance ligger hos mellem
store og mindre virksomheder, samt til beboelsesopvarm
ning, mejerier, skoler, alderdomshjem m . fl. 

I det foregående har jeg væsentligst beskæftiget mig med 
skovflis, men problemerne er nogenlunde de samme for træ
industrien, hvis kvaler med affaldstræet er sammenkædet 
med vore, og som formentlig bør løses samtidigt. Træindu
strien vil efter min opfattelse med ringe besvær kunne gå 
ind for flisproduktion, da man som regel har brændet sam
let på eet sted, ofte tørret på forhånd og med plads, el-kraft, 
maskineri og ikke mindst telmisk indsigt til rådighed. 

Vil man forsøge en generel vurdering af flisofyringen i for
hold til 'a ndre anvendelser af affaldstræ, kan man sige, at 
dens økonomi er beskeden, men ikke håbløs, og at den alt 
taget i betragtning kræver meget små investeringer for at 
blive en realitet. 

Den meget betydelige del af befolkningen, især på landet, 
som endnu ikke har centralvarme, vil ikke være vanskelig at 
få i tale, når den står overfor at skulle modernisere. Det 
samme gælder småindustrierne, som i disse år i stigende tal 
flyttes ud på landet. Men det kræver naturligvis, at der fin
des leveringsdygtige producenter og formålstjenlige fyr og 
kedler, og i lige så høj grad kræver det agitation og reklame 
og igangværende anlæg, som man kan vise folk, f. eks. rundt 
om på de større dyrskuer. 

Det forekommer mig at være en opgave, som det er v"ærd 
at gøre en indsats fol' frem for en initiativløs afventen af, at 
det længe vaklende brændemarked endelig skal gøre alvor af 
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det og falde helt sammen om ørerne på os. Så er det nemlig 
for sent. Der må gøres forsøg og foretages studier i udlandet 
og måske uddannes konsulenter, der kan vejlede os og vore 
kunder. 

Til slut vil jeg blot sige, at der er god plads til flisfyringen 
blandt de andre anvendelser af affaldstræ. Der vil i mange, 
mange år være meget mere hjemløst brænde, end industrien 
kan opsuge, men som vi kan sælge som varme, hvis vi bærer 
os fornuftigt ad. 

4. Løvtræ-cellulose 

af godsejer FLEMMING JU[\;CKER 

De cellulosefabrikationsmetoder, som er konventionelle i 
verden i dag, er rent empiriske. - Deres historie er præget 
af visse forhold i den tid, de udvikles, men de har ikke altid 
så meget at gøre med det idag mest hensigtsmæssige. 

Efterhånden som man får større frihed overfor de fak
torer, som i begyndelsen var begrænsende, især priserne på 
kemikalierne, vil man ved en lang række forsøg nå frem til 
nye metoder, der i en vis udstrækning er en mellemting 
mellem det, der før eksisterede, i en vis udstrækning er 
anderledes, og som i de kommende år kan forventes at tage 
pladsen op, hvor før de konventionelle cellulos.efremstil
lingsmetoder var de altbeherskende. 

Man er vant til at tale om sulfit- og sulfatcellulose som 
2 vidt forskellige processer. Det er det også; men man kan 
lægge dem op på en fælles linie og se, hvor forskellene imel
lem dem er. - De 2 konventionelle metoder er omkring 80'---
100 år gamle og er historisk udviklede i egne med stort 
overskud af nåletræ og inspirerede af det behov, der var for 
cellulosemateriale, da de gamle metoder til fremstilling på 
basis af klude og forskellige andre råmaterialer ikke kunne 
slå til til det hurtigt voksende behov. 

Den form, som de da fik, har de hårdnakket holdt ved i 
mange år, selvom de ting, der kunne modificere dem, efter
hånden er s']ået igennem - nemlig ændringerne i kemikalie-
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priserne. - En endnu ældre metode var kogning af halm, 
bambus og lignende med kalk ; den blev anvendt i østen 
allerede for flere lusind år siden. 

For ca. IOn år siden, da behovet for de store cellulose
mængder blev akut, var man klar over, at det mest nær
liggende råmateriale var halmen, og man begyndte at koge 
halm på forskellig måde, især med soda, som var et vel
kendt kemikalium. Det var dog temmeligt dyrt. - Man 
opdagede hurtigt, at halmen ikke var noget særlig godt eller 
stabilt råmateriale og gik derfor over til træ og fandt 
derved, at nåletræet var det mest nærliggende. Det var det 
letteste at arbejde med og forekom i store mængder i egne, 
hvor der ikke var særlig stort behov for det til andre for
mål. Løvskov var typisk for mere tætbefolkede egne med et 
stort behov for løvtræ til brændsel. Det er derfor ikke nær
liggende at begynde cellulosemetoderne på basis af løvtræet, 
men så meget mere nærliggende at bruge nåletræet. 

Hvad havde man nu i gamle dage af kemikalier, som man 
kunne tænke sig at påvirke træet med? 

Det var ganske nærliggende. Man havde kalken, som var 
den billigste base, der fandtes, og man havde svovl, som 
fandtes i miner rundt omkring i verden, og som kunne 
importeres og brændes. Af kalk og svovl kunne man lave 
et billigt stof, calciumsulfit, som var i stand til at virke 
opløsende på træet. Når man kogte træet med calciumsulfit, 
fik man en så blød kogt masse, at den var let at røre op 
og male til den fibermasse, som senere er blevet kaldt 
sulfitcellulose. - Med andre ord, det er ikke nogen særlig 
hensigtsmæssighed, der ligger bag, men en brugbarhed af 
de forhåndværende billigste kemikalier, der er baggrunden 
for sulfitcellulosen. På denne baggrund er en hel teknik 
blevet udviklet og blevet konventionel, - en mængde fabrik
ker blevet anlagt . De har imidlertid gennemgående haft den 
store ulempe, at der skulle ledes en stor mængde affaldslud 
bort, og denne affaldslud kunne i gamle dage smides ud i et 
vandløb eller i havet uden gener for nogen. I moderne tid 
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er det blevet en stor ulempe ved sulfitfabrikationen, at man 
ikke har lov til at kaste dens generende affaldsstoffer ud , 
og derfor anlægges der næppe mere fabrikker af den gamle 
art til fremstilling af sulfitcellulose. At der nu om stunder 
er veje til også at løse dette problem, er en anden sag, men 
man kan sige, at den klassiske sulfitmetode har udspillet 
sin rolle ved nyanlæg, mens mange eksisterende anlæg 
selvfølgelig vil blive ved at køre i lang tid. 

Den anden grundlæggende metode var baseret på soda, 
som var væsentligt dyrere end kalk. Der var imidlertid det 
udmærkede v.ed en cellulosekogning med soda, at man , hvis 
man samlede og koncentrerede sin lud, kunne indvinde 
sodaen igen ved afdampning og forbrænding af lud resten 
til aske. - Sodametoden var altså dyrere end sulfitmetoden, 
men ved kemikaliegenvinding blev metoden mere økono
misk. 

Man fandt efterhånden ud af, at tilsætning af svovl til 
kogevæ sken var gavnlig, således opstod sulfatmetoden, hvor 
kogevæsken er en blanding af soda og natriumsulfid. Også 
her genvindes kemikalierne ved inddampning og foraskning 
af luden, idet tabet erstattes ved tilsæ tning af natriumsulfat . 
- Sulfatmetoden viste sig effektiv, og den slog oftest soda
m etoden ud. 

Der er altså i dag 2 konventionelle metoder, som begge er 
empiriske, og celluloseindustriens store investeringer i disse 
metoder hæmmer lysten til at foretage ændringer, som 
kræver nye store investeringer. - Disse 2 metoder arbejder 
ved meget forskelligt pH-niveau. - Sulfat- og sodametoden 
arbejder på stærkt basisk niveau henholdsvis ved pH 12 og 
13 og bruges især ved stærkt harpiksholdigt ved (fyr). -
Sulfitmetoden arbejder derimod ved stærkt surt niveau 
med en pH værdi mellem l og 1,5. Der er naturligvis både 
fordele og ulemper ved disse ekstreme pH-værdier. - Den 
nyere udvikling indenfor cellulosefabrikationen har især 
efter den 2. verdenskrig medført metoder, som med hensyn 
til pH-værdi ligger omkring neutralpunktet eller lidt under 
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- altså en brobygning mellem ekstremerne. - Ved at an
vende natriumsulfit, som er opløseligt også omkring pH 7, 
i kogevæsken nedbrydes træet ikke så stærkt som ved de 
to konventionelle metoder. - Ved den konventionelle, sure 
sulfitmetode er udnyttelsen af træet ca. 50%, ved sulfat
metoden lidt lavere endnu, thi ved den henholdsvis ekstremt 
sure og ekstremt basiske kogning opløses næsten al hemi
cellulose og lignin. Dette er imidlertid ikke ønskværdigt 
ved andre celluloseformer end opløsningscellulose (kunst
silkefabrikation) . Til papirfremstilling er den rene cellulose 
ikke altid at foretrække, idet man til mange papirsorter 
foretrækker cellulose med op til 50% af træets oprindelige 
hemicelluloseindhold. - Det gælder altså ofte om at undgå 
stærkere udkogning af træet end højst nødvendigt. Der er 
en tendens bort fra de ekstremt sure og basiske metoder, 
som fjerner for meget hemicellulose og lignin. Det mest øko
nomiske og hensigtsmæssige resultat opnås ofte, når man 
kan koge og ende med moderat sur opløsning ved pH 
mellem 3 og 6. Under denne værdi bliver hemicellulosetabet 
for stort. - De bedste styrkeforhold for massen opnås oftest 
ved en udnyttelse af træet på 55- 60%, hvilket vil sige al 
ortocellulose plus ca. halvdelen af hemicellulosen. 

Kemikalieproblemet er ikke så stort i dag som tidligere, 
idet kemikaliepriserne stadig bliver lavere, hvilket giver 
industrien friere hænder til anvendelse af andre end de 
hidtil gængse kombinationer. Natrium og ammoniak er 
efterhånden blevet så billigt, at det ofte kan smides væk 
efter brugen. 

Spildproblemet er også efterhånden reduceret. F. eks. 
anvender man i U. S. A. inddampet neutral ammoniumsulfit
lud til havegødning. 

Bedre genvindingsmetoder er udfundet og er under stadig 
udvikling. - Som tidligere nævnt kan kemikalierne genvin
des af luden fra soda- og sulfatmetoden, medens dette ikke 
var muligt ved natriumsulfitmetoden, da ludens alkali ved 
forbrænding her reduceres til soda og natriumsulfid, som 
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kun kan bruges ved sulfatmetoden. Dette forhold giver ny 
mulighed for kombination af natriumsulfit- og sulfatme~ 
toderne. - I U. s.. A. har man i stedet for natriumsulfit også 
anvendt magnesium- og ammoniumsulfit. Genvindingen af 
disse stoffer er nemmere, idet baserne er ret svage og ikke 
tilbageholder svovlet som sulfid. Svovldioxyd og ammoniak 
kan udvaskes af røgen, når luden brændes, og magnesium 
(som magnesiumoxyd) udtages med asken . Metoderne er 
enkle i princippet, men i praksis har der været visse vanske
ligheder, - Magnesiumsulfitmetoden er måske allerede ved 
at blive forældet. 

Cellulosen fremstillet ved disse svagt sure metoder ligger 
i kvalitet mellem sulfat- og sulfitcellulose, men fremkom
mer i større udbyUeprocenter. 

Efterhånden må det forudses, at en lang række nye cellu
losetyper vil fremkomme, typer som er mellemformer mel
lem de nu eksisterende, og heri ligger chancen for vor 
løvtræcellulose. - De to konventionelle metoder har givet 
nåletræcellulosen ry for at være bedre end løvtræcellulose; 
man har vænnet sig til nåletræcellulosen. 

- Endvidere vil papirfabrikanternes modstand mod nye 
råstoffer, som skaber nye problemer i en empirisk og kon
servativ industri, modvirke løvtræcellulosens indtrængen på 
markedet. Papirmaskiner er dyre maskiner (5- 50 mill. kr.) 
og egner sig i deres nuværende form bedst til nåletræcellu
lose. Papirbaner af våd nåletræcellulose hænger langt bedre 
sammen på maskinerne end baner af løvtræcellulose, som 
har en langt ringere vådstyrke. - Løvtræcellulose har imid
lertid trods kortere fibre end nåletræcellulose på mange 
områder særdeles gode egenskaber. Den stærkt filtede og 
hvide masse er velegnet til bogtrykpapir, hvor den ringe 
gennemskinnelighed er værdifuld, og anvendes i U. S. A. 
meget hertil. Det kan f. eks. nævnes, at nåletræcellulosefa
brikkerne i det vestlige U. S. A. må købe løvtræcellulose hos 
fabrikkerne i de østlige stater til iblanding i deres masse. 
- Til trykpapir, bogpapir m. m. er løvtræcellulose ofte lige 
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så god eller bedre end nåletræcellulose og bliver mere og 
mere estimeret. Løvtræcellulosen er ikke et ringere produkt 
end nåletræcellulosen, men blot et nyere produkt med andre 
egenskaber som efterhånden ved tilpasning kan få et virke
ligt marked. Et behov for den vil efterhånden fremkomme. 

Som tidligere nævnt kan en udnyttelse af råtræet på 55 
-60'% give den stærkeste cellulose. De konventionelle me
toder med 45- 50% udnyttelse er altså ikke optimale. 

Skal man f. eks. ved sulfitprocessen fremstille fin, hvid, 
bleget cellulose, kommer man alene ved kogningen ned på 
50'% udnyttelse, som derefter ved blegningen synker helt 
ned mod 40% ved at al hemicellulosen forsvinder. 

Kogning med natriumsulfit ved neutralt eller svagt surt 
niveau giver en såkaldt halvkemisk masse. Fibrene falder 
ikke fra hinanden, men må behandles mekanisk, efter kog
ningen . Enhver cellulosetype fra 65% udnyttelse og opad 
bør kaldes halvkemisk masse. - 70% udnyttelse ved kogning 
giver ved blegning ofte 55- 60% udbytte, altså optimale styr
keforhold . I U. S. A. fremstilles en del fin, hvid cellulose ved 
blegning af halvkemisk løvmasse. - Sulfatmasse er nok 
stærkere, men ved blegning svækkes den noget, hvilket ikke 
sker ved blegning af halvkemisk masse - tværtimod. 

Disse forhold er endnu ikke ret påagtede, men viser nogle 
af løvtræcellulosens fordele. 

Foruden i U. S. A. laves også i Norge og især i Sverrig en 
hel del masse af løvtræ - også i form af bleget sulfatmasse. 

net har ofte været nævnt, at birk giver en bedre cellulose 
end bøg, og dette er rigtigt forsåvidt massen alene vurderes 
på basis af de almindelige styrkekriterier. Birkefiberen 
er i forhold til bøgefiberen, at lignes ved et mere tyndvægget 
rør, der er mere bøjeligt og smidigt. Er de to masser frem
stillet på samme måde, vil birkernassen ved arkdannelse få 
højere vægtfylde - være mere sammenklasket, og papir, der 
laves ved fibrenes forfiltning, vil derfor være stærkere og 
smidigere, fordi fibrenes gensidige berøringsflader bliver 
større end de ville være for bøg. 
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De stivere bøgefibre - som er at ligne ved mere tykvæg
gede rør - vil derimod give et fyldigere ark med lavere vægt
fylde og på grund af det større luftindhold en mindre gen
nemskinnelighed, hvad der bl. a. er af største betydning for 
trykpapir - sml. avisen. 

Selvom den lavere vægtfylde giver papiret mindre styr
ke, gør det samtidig fabrikationen billigere, idet arket af
drænes hurtigere for vand i papirmaskinen, som derfor kan 
producere mere pr. time. 

Halvkemisk bøgecellulose er derfor mere eftertragtet som 
iblanding i billig pap, der laves af gammelt papir eller halm
masse, der begge har mere slatne fibre og derfor afvandes 
for langsomt i papirmaskinen. Fordi bøgemassen gør pappet 
stivere og fyldigere kan arkets vægt pr. m 2 samtidig ned
sættes f. eks. fra 180' til 130' gram. 

Hver massetype har sine specielle egenskaber, og ved 
erkendelse heraf finder man frem til de for typen bedst 
egnede specialområder, hvor den værdsættes og kan opnå en 
rimelig pris. Dette er nu også ved at ske med bøgecellulosen. 

På fabrikken i Køge fremstilles nu af bøg ved neutral 
kogning med natriumsulfit 5- 60'0. tons halvkemisk masse 
månedligt. Massen er ikke bleget, men velegnet til fremstil
ling af bølgepap til emballage. Produktet sælges hovedsage
ligt i England i konkurrence med og som tilsætning til 
masse af halm og gammelt papir. - Denne fabrikation må 
kun betragtes som en begyndelse. Man har planlagt en 
større udvidelse, som vil komme i gang i slutningen af 1961. 

Hermed løses dog ikke straks skovbrugets affaldsproblem, 
thi savværksaffaldet kan i første omgang fås i tilstrækkelige 
mængder til billigere priser end skovbrænde. Et eksempel 
fra U. S. A. kan illustrere dette: 

Så sent som sidst i fyrrerne brændtes alt affald fra de 
store savværker i veststaterne. Nu oparbejdes derimod det 
meste affald til flis til cellulosefabrikation og kan leve
res i sådanne mængder og til sådanne priser, at markedet 
for skovenes udhugningstræ er langt ringere end for lO.' år 
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siden. I Oregon og Washington er i dag 85% af cellulose
fabrikkernes råmateriale savværksflis. 

I Køge vil man i første omgang kun tage træ fra skoven 
i mindre mængder for at vinde erfaringer og hovedsagelig 
bygge på savværksaffald. 

De lave priser, der vil kunne betales for skovbrænde, må 
medføre billigere aflægningsmetoder i skoven. Vi må ind på 
at levere træet i en slags stangbunker efter vægt, således at 
man opmuntres til at levere træet så frisk som muligt, idet 
dette giver en lysere farve. 

Af hensyn til fabrikkens kontinuerlige forsyning må vi 
strække skovningssæsonen længst muligt, f. eks. fra først i 
september til apri\. 

Om en løvtræcellulosefabrikations økonomi kan i dag 
intet sikkert forudsiges. Såvel metoder som selve produktet 
er nyt. 

- Betalingen for råtræet må de første år være så lav som 
mulig, da man ikke har sikkerhed for afsætning af produk
tet og ingen sikre beregninger kan opstille. Derfor må sav
værksaffaldet komme i første række, og prisen for skovtræet 
må foreløbig blive et økonomisk kompromis. 

Med hensyn til prisen for en fabrik må man regne med 
meget store tal. Selv mindre anlæg - det gælder både cellu
lose- og papirfabrikker - kommer let op på 30-50 mil\. kr. -
Den lille fabrik i Køge har kostet ca. 5 mil\. kr. - og er kun 
rentabel med meget billigt affald. 

Der sker i øjeblikket en stærk udvikling på cellulosefa
brikationens område. Eksempelvis er kemikaliegenvindings
processerne i støbeskeen, og der ofres mange steder uhyre 
summer herpå. Det er kompliceret og risikabelt at komme i 
gang, og det må gøres skridt for skridt. - F. eks. er priserne 
på Natriumhydroxyd af afgørende betydning for, om der 
skal investeres i genvindingsanlæg. 

Vi vil nok møde en hårdnakket konkurrence fra Sverrig, 
Finland, Norge, Tyskland og Frankrig, men jo mere konkur
rence,des snarere villøvtræcellulosen også blive et aner
kendt produkt. 
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Vi må se at komme rettidigt med, men det må gøres for
sigtigt. Det er på kort sigt på ingen måde økonomisk fristen
de, men udviklingen må dog forhåbentlig medføre rentabi
litet i det lange løb - kortsigtede fordele for skovene skal 
man ikke vente, men jeg tror på en langsom udvikling, der 
med tiden vil blive af største betydning for løvskovsdriften, 
der - baseret på blandskov og under udnyttelse af naturlig 
foryngelse - herved med tiden bør kunne opnå en tilfreds
stillende økonomi. 

Diskussion i København 

Skovrider SVEN BANG: Det aktuelle problem for skovbruget er 
afsætning af de ringeste brændeeffekter. En del af brændet kan 
sælges til mejeri er og evt. til andelsvaskerier. Ryde Savværk for
syner ,således 8- 9 mejerier med brænde. Ved salg til industrien 
er det nødvendigt, at garantere levering i en årrække. 

Interessen ,for brænde til husholdningsbrug vil sikkert kunne 
stimuleres derved, at skovene leverer tørt, kløvet og savet 
brænde. Propaganda blandt ar,kitekter for større udbredelse af 
pejse vil nok være gavnlig {or brændesalget. - På Næsgård land
brugsskole og på Sorø Akademi etableres for tiden brænde
fyringsanlæg. 

Vi må takke Dansk Skovforening for det initiativ, der har ført 
til, at vi kan eksportere afbarket bøgebrænde ned til 7 cm dia
meter. Prisen kan ganske vist kun lige ,dække omkostningerne, 
men trykket på brændemarkedet lettes herved. 

Professor N. K. HERMANS EN : Pejsebrændeforbruget er meget 
konjunkturfølsomt, og man bør lade foretage en markedsanalyse, 
før der iværksættes en større propaganda-kampagne. 

Professor P. MOLTESEN: Der har været et faldende forbrug af 
pejsebrænde trods stigende antal pejse, - sikkert på grund af 
fjernsynets udbredelse. 

Man må gøre sig ,klart, at husholdningsbrændet af mageligheds
grunde vil blive udkonkurreret trods eventuel økonomisk over
legenhed. 

Hvis vi vil have storindustri, må vi koncentrere os om dette og 
ikke samtidig animere til større forbrug på alle de områder, hvor 
brændet også kan bruges. 

Kg!. skovrider A. T AGE-J ENSEN bekræftede, at markedet for 
pejsebrænde for tiden er meget dårligt og udtrykte skepsis over 
for udbyttet af en reklamekampagne. 

Kg!. skovrider JØRGEN NIELSEN: I Rødekro etableres et f jern-



472 

varmeanlæg baseret på savværksaHald og skovbrænde. Noget 
lignende vil sikkert kunne gøres andre steder. 

Statsskovbruget har kontrakt om levering af ca. 2000 rm af
barket bøgebrænde til en tysk spånpladefabrik, pris 39 DM lev. 
på ,fabrik. 

Fra de nordsjællandske distrikter leveres på 2-årig kontrakt 
egebrænde til garvestoffabriken i Hillerød, pris 8-10 kr/rm knip
pel, 12 kr/rm brænde ved fast vej. 

Jiigmiistare K. MOLDENHAWER oplyste, at Sveriges to garve
stoffabriker nu er nedlagt. 

Godsejer FLEMMING JUNCKER: Det er godt, at man kan sælge 
brænde til garvestoffabrikken, men man må ikke regne med at 
kunne blive ved med det. I U.S.A. forlod man allerede i 1920-
erne fabrikationen af garvestofferaf kastanie og eg på grund af 
konkurrencen -fra de tropiske træarter og de syntetiske sto'ffer. 
Man ændrede fabrikkerne til fremstilling alf soda-cellulose. 

Professor P. !VIOLTESEN mente, at der i hvert fald i begyndelsen 
af 1950erne stadig blev ,fremstillet garvestof af kastanie i U.S.A. 
De syntetiske garvestoffer kan ikke fortrænge de vegetabilske, da 
de ikke har samme anvendelsesområder. 

Ifølge oplysninger fra forstkandidat HEIBERG-IuRGENSEN vil blot 
en dnge arbejdslønsstigning i Sydafrika betyde, at den danske 
garvestofproduktion kan blive rentabel, selvom egebrændet kun 
indeholder ca. 6 % garvestof, mens der i Black W'attle er ca. 
20 %. 

Det er muligt, at ekstrahering af garvestoJfet O'g påfølgende 
anvendelse af egeflisen til halv kemisk masse vil være en lønsom 
kombination. 

Jiigmiistare SJOQUIST -oplyste, at der på Hulte Bruk er fore
taget prøvekog med eg, som ,har vist sig fuldt anvendelig til 
cellulose. 

Civilingeniør KRUSE: Der forbruges i Danmark årligt 350.000 
tons papir, hvoraf 150.000 tons laves her i landet i et meget 
alsidigt udvalg. 90 % af importen er fra det øv.rige Skandinavien, 
og toldsat'serne er så minimale, at der stort set er fri konkur
rence, hvilket ikke er tilfældet ,r. eks. i Frunkrig, der har høje 
toldsatser for papLr. 

Det er ret begrænsede mængder kortfibret masse, De fO'renede 
P,apirfabriker kan bruge. Ved at aftage det meste af Halmcellu
losefabrikens produktion er en meget væsentlig del af dette 
forbrug dækket. 

Hvis løvtræprocenten er over 10, vil den have ret stor ind
flydelse på rivstyrken . 
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Civilingeniør J . SMITH havde netop besøgt en .fransk cellulose
fabrik, der udelukkende arbejder med bøg, tilmed oJte af ret 
ringe kvalitet fra gærdselskovene. Denne produktion er absolut 
lønsom og tænkes udvidet. Træet leveres her traditionsrnæssigt 
oftest afbarket. - De fleste halv kemiske fabriker baseres på asp 
og birk, der er et lettere råslDf at arbejde med end bøg. 

Professom P. MOLTESEN nævnte, at Hylle Bruk og Oscarstrom 
cellulosefalbriker har planer om at producere 400.000 tons løv
træcellulose årligt. Vi må kunne konkurrere med de svenske 
fabriker, da vi har billigere transport og arbejdskraft samt for
mentlig lige så billig kraft og råtræ, - en forudsætning er dog, 
at produktionen bliver tilstrækkelig -stor. 

Det vil være meget nyttigt at få uddannet en ingeniør, der kan 
virke som konsulent for industrien i spørgsmål vedrørende fy
ring med træflis. 

Godsejer FLEMMING JUNCKER: Er der ikke mulighed for at an
vende overvejende løvtræcellulo'se til trykpapir? - Engelske 
bøger trykkes på papir med stort indhold af løvtræ cellulose, som 
på grund af de små fibre giver en god trykoverflade. 

En del amerikanske cellulosefabriker har lagt nye fabriker i 
løvtræområder på grund af løvtræ cellulosens stigende populari
tet. 

Engelske erfaringer tyder på, at jo friskere råtræ, der bruges, 
desto større lyshed opnås der i løvtræcellulosen. Som .følge hera.f 
betaler en engelsk cellulosefabrik råtræet efter vægt for ,at ani
mere til hurtig levering, - en praktisk og for alle parter tiltalende 
afregningsform. 

En cellulasefabrik bør kunne anvende træ, som ikke er afbar
ket. Det er muligt at fjerne 80-90 % af barken under fremstil
lingsprocessen, og resten vil være uden praktisk betydning for 
massens kvalitet. 

De høje krav, der her i landet stilles til afbarkningen af papir
træ, kan være år-sagen til, at der har været ellers uforklarlige van
skeligheder med at skaflfe træ til slibernasse. 

Skovrider LARS VIGEN: Hvilke penge er der for skovene i den 
halvkemiske masse, hvormeget træ skal der bruges og hvornår? 

Godsejer FLEMMING JUNCKER: Det er muligt,at ,skovene i begyn
delsen kun kan få dækket de direkte omkostninger ved udhug
ning og transport, men når løvtræcellulosen er fuldt indarbejdet, 
må man regne med, at der er gode muligheder far en rimelig be
taling for råtræet. I fonhold til Sverige har vi dygtigere vogn
mænd, billigere arbejdsløn, og hjemmemarkedet kan formentlig 
aftage en procentvis større andel. 
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Jeg kan ikke sige, hvor længe det vil vare, før den udvidede 
fabrik går i gang, da det ikke afhænger 'af mig. 

Skovrider N. C. NANNESTAD : Hylte Bruk har oplyst, at man her 
regner med at kunne påbegynde produktionen af løvtræcellulose 
i 1962. Fabriken regner med at købe råtræ inden for en radius 
af 120 km. Barken skulle ikke være noget 'større problem, da den 
skal kunne fjernes i blegerie!. Der er ingen bunden fordeling 
mellem træarterne, blot skal løv- og nåletræ lægges hver for sig. 

ProfessO'r P. MOLTESEN : Hvis barken kan fjernes uden større 
omkostninger i en central barkningsmaskine, må det være det 
fordelagtigste. 

Affaldsproblemet må løses på landsbasis, da man ellers risi
kerer i,kke at kunne ,skaffe træ nok, og skovene må anlægge en 
langtidsbetragtning, hvad man jo er vant til i de skovdyrknings
mæssige bestræbelser som f. eks. skovtræforædlingen. 

Ref. M. V. Knudsen. 

Diskussion i Viborg 

Forstkand. BANG (Orehoved) gjorde opmærksom på, at bræn
deild i åben pejs generede fjernsynsbillede!. 

Godsejer FL. JUNCRER tvivlede på påstanden herom. Det er 
rigtigt, at flammeskæret virker generende på fjernsynsbilledet i 
små rum, men ikke i store. Men te ikke, at der var grund til at se 
så pessimrstisk herpå. 

Professor MOLTESEN mente, at det vel nok fO'rholdt sig sådan, 
at de ·fleste fjernsynsapparater fandtes i mindre rum. 

Oplysningerne om pejsildens generende virkning havde pro
fessor Moltesen iøvrigt fra en større københavnsk brændehandler. 

Forstkandidat VAGN J 0RGENSEN ønskede, at professO'r Moltesen 
uddybede spørgsmålet om cellulosefabrikation nærmere. 

Nu mener man at skulle op på en årsproduktion på 70.000 
tons cellulo'se, for at der kan blive en rentabel fabrik. Hvordan 
har kapacitetsstørrelserne udviklet sig i Tyskland og i U.S.A.? 
Er der ikke mulighed for at ,få en rent'abel fabrik med en års
kapacitet på mellem 30 og 50.000 tons? Da ville vi være betyde
ligt nærmere ved det tidspunkt, hvor nåletræsskovene i Jylland 
vil kunne levere tilstrækkelige mængder råtræ. 

Magnesiumsulfitmetoden, der kan tage nåletræ og løvtræ, lyder 
meget god rent produktionsmæssigt. Jeg er imidlertid lidt betæn
kelig ved dette markedsmæssigt, ,fordi vi ved, at sulfatcellulosens 
anvendelsesmuligheder er meget større - og er stigende - hvor-
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imod sulfitcellulosens anvendelsesmuligheder er mere begræn
sede. 

Professor MOLTEsEN : Den undersøgelse, papirfabrikkerne har 
lavet, går ud fra en fabrik for 30.000 tons cellulose årlig. Man har 
lavet en undersøgelse over, hvor meget træ, der skal til, for at 
forsyne en sådan fabrik. Der skal flere m3 til fra Østjylland end 
fra Vestjylland; man kan regne med, at de bedste bevoksninger fra 
Frijsenborg skal levere godt 6 m3 for at fremstille 1 ton cellulose, 
mens de dårlige boniteter fra Midt- og Vestjylland kan klare sig 
med mindre end 5 m 3 pr. ton cellulose. Men regner vi med 5,5-6 
m3 (afbarket), skal en sådan beskeden fabrik dog have ca. 
200.000 m 3 afbal'ket træ årlig, og selv den mængde tror jeg ikke, 
man kan få i dag med de priser, der kan gives. 

Den udvikling, celluloseinduslrien undergår, vil fortsæ tte, 
nemlig derhen, at der vil blive brug for stadig større produk
tionsenheder. Svenskerne drømmer ikke om at lave en cellulose
fabrik til mindre end 70.000 tons årlig. Så er vi altså oppe i 
nærheden af en halv million m 3 afbarket træ, - og man vil helst 
op på 100.000 tons cellulose. I frihandelsområdet skal vi kunne 
konkurrere med Skandinavien. Vi havde i denne forbindelse 
været meget bedre stillet hos de 6. Den dag, vi efter nutidens 
målestok har n åletræ nok til en celluloseindustri her i landet, 
kan den tekniske udvikling meget vel væ re kommet dertil, at 
minimumsgrænsen er rykket op til det dobbelte. Hvis de kal
kuler, forskellige mennesker h ar lavet over nåletræsproduktio
nens stigning, specielt i Jylland, holder stik , er det ikke helt 
usandsynligt, at vi i løbet af de kommende 20 år skulle have ca. 
lh millo m 3 nåletræ tilovers, og det skulle være nok til en ren 
nåletræcellulosefabrik, men det ville jo være tiltalende, om vi 
kunne gå den svenske vej - som altså er amerikansk - nemlig om 
ad bisulfitten og bruge både nåletræ og løvtræ. 

Kg!. skovrider A. S. SABROE: Vi hører stadigvæk, at fabrikkerne 
skal være så og så store, for at de kan betale sig. Men hvorfor 
skal de være så store, hvo'ffor skulle man ikke kunne lave det 
mindre? 

Professor MOLTEsEN : Man går i stigende udstrækning over til 
kontinuerlige processer, således at massen .flyder ubrudt. - Selv 
om man bruger kuglekogere, er det også nemmere at administrere 
10 på eet sted end på 10 forskellige steder. Ved automatisering er 
der ikke noget i vejen for, at 2-3 mand kan køre en hel cellulose
fabrik i dag - uanset størrelsen. - Et betydende forhold er gen
vinding af kemikalierne. Disse koster penge, og et af menne
skehedens største pI'Oblemer i dag er at komme af med affaldet, 
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hvadenten det er atomaffald eller affald fra papirfabrikkerne. 
DerfaT må man i stigende grad have genvindingsanlæg for luden. 
Man får kemikalierne igen og brænder de organiske bestanddele, 
så vandet ikke fOTUrenes. Denne forurening er ikke så meget 
en giftvirkning som en kvælning, idet de organiske stoffer for
bruger ilten i vandet ved iltning, så den unddrages fisk m.m. 

Det er ,altså den tekniske udvikling, som er dyr : Overgang til 
kontinuerlige anlæg, overgang til automatisering og genvindings
mulighederne. Alt dette taler for ,den store fabrik. 

Skovrider V. KJØLBY: Man er blevet pessimist ved at høre Mol
tesens og Junckers foredrag med omtalen af vanskelighederne 
v·ed at skaffe træ nok og de store kapitalkrav. Hvorfor må sven
skerne, nå r alt er så usikkert, ikke købe vort træ? 

Skovrider Sv. LARSEN: Efter fire gode foredrag er det resultat, 
vi kan tage med hjem, ikke stort. - Vigens træflisprojekt lyder in
teressant, dog er det jo bedst for bøg. Vort nåletræbrænde er ikke 
ret og 'frisk. Vi må snarere finde en anden anvendelse. - Det er 
konkurrencen .fra gas og olie, der slår os ud . Hvad om vi trådte i 
samarbejde med disse produkter, om vi kunne erstatte træets 
30 % vand med olie . Forbrændingen ville blive mere fuldstændig 
og give en højere temperatur. Man kunne så undgå specielt ind
rettede oliefyr. - Fra ovnfabrikanternes side gøres et stort 
arbejde for automatfyring med fast brændsel. Her kunne træ og 
olie i blanding anvendes. - Det er under afprøvning for øje
blikket. 

Skovr. VIGEN: Det er godt, at Juncker kan fortælle os, hvor 
uhyre vanskeligt alt 'er, men at man ikke har opgivet endda. -
Flisfyringen er måske noget af løsningen på problemet i over
gangstiden, før cellulosefabrikationen kommer i gang. - Skov
rider Larsens forslag om blanding af olie og træ lød interessant, 
men jeg kan ikke rigtig se fordelene for olien herved. Det er 
rigtigt at prøve det, alle muligheder må forsøges. 

Kgl. skov rider SCHOUBYE : Alle her i forsamlingen fyrer vel nok 
med brænde ifølge sagens natur. Frit stillet ville vi sikkert alle 
bruge olie. J eg tror ikke på brændet, heller ikke på flis . Olien er 
jo så nem og arbejdsbesparende, og i dag regnes der mere med 
arbejde end med penge. Vi må se i øjnene, at brændet er færdigt. 

Det er en skuffelse, at Juncker ikke kan tage skovenes brænde
træ nu, for kemisk udnyttelse er sikkert den eneste udvej. Jeg vil 
gerne appellere til Juncker om at fortsætte sine bestræbelser for 
at få en celluloseindustri i gang. 

Professor MOLTESEN : Til skovrider Kjølby vil jeg sige, at selv
følgelig må svenskerne købe vort træ. Min betænkelighed derved 
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skyldes måske lokal patriotisme. Vi skal dog indenfor skovbruget 
passe på ikke at blive råstofproducenter for andre lande. Så måtte 
vi hellere ane blive landbrugere. - Kommer vi selv i tide i gang 
med cellulosefabrikation, har vi den fordel, at vore transport
omkostninger er mindre. En eventuel Øresundsbro vil dog sand
synligvis afsvække denne fordel noget. 

Med hensyn til fordelene ved skovrider Lars·ens forslag om 
blanding af olie og træ stiller jeg mig lidt tvivlende. Der stilles 
nok andre krav til forbrænding af olie end af træ. - Skovrider 
Vigens fremhæv·else af flisfyring som en overgangsløsning, før 
celluloseproduktionen rigtig kommer i gang, er sikkert rigtig. Jeg 
forstår blot ikke, at flisfyringsanlæg skulle være billigere end 
oliefyr. - Angående kravet til celluloseråtræ må det nok snarere 
ventes at svare til gulvtræ end brændekvalitet. - Man må ind 
på, at alt træ transporteres frisk til cellulosefabrikken og afbarkes 
her. Udenfor skovningssæsonen september- april må råtræet op
bevares på fabrikken som flis. 

Kontorchef KRING omtalte forhandlingerne med en større virk
somhed om overgang til flisfyring. Virksomheden forlangte re
duktion af prisen for flis, hvis ikke man kunne få garanti for en 
effektiv salgsorganisation, idet man stod overfor en ekstra inve
stering. - Flisfyring må dog ikke på forhånd afvises som delvis 
løsning på affaldsproblemet. 

Skovrider THORLACIUS-USSJNG: Med mine erfaringer fra Sverrig 
med hensyn til leve rancer af træ til halvkemisk fabrik må jeg 
advare mod at koble løsningen af brændeproblemet til halvke
misk udn.yttelse. En sådan fabrik i Skåne kræver træ af gulv træ
kvalitet, ret i ca. 2 meters længde. Jeg syntes, godsejer Juncker 
gik for let henover denne side af sagen. 

Skovl'. LØVENGREEN : Denne gang er der taget meget nøgternt på 
problemerne og ikke stillet mirakkelløsninger i udsigt. - Vi må 
vente i lang tid på en løsning af brændeproblemet, og sålænge 
vi ikke har garantier for at kunne få afsat træet herhjemme, vil 
jeg anbefale at sælge til udlandet. I dag har vi jo en overskuds
produktion. - Med hensyn til brændefyring må vi støtte os til 
folks konservatisme og så supplere op med flis fyring. Men der må 
laves noget propaganda 'for at oplyse om problemerne, og vi må 
alle gøre en indsats. 

Skovl'. VIGEN: Det er meget vigtigt, at der gives oplysning om 
.flisfyring til både producenter og aftagere, at vi får nogle anlæg 
i gang og vinder erfaring. - På Holsteinborg prøver vi med et 
a.nlæg til godsets brug ved korntørring. Endvidere kan jeg nævne, 
a.t der laves anlæg på Corselitze (Næsgård) og på Sorø akademi. 
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Godsejer JUNCKER: Afbarkningen spiller ikke så overdrevent 
stor en rolle . For eksempel kan man ved flishugningen blæse en 
hel del bark fra, ligesom der også på andre trin i fabrikationen 
kan fjernes noget, og i masse, der skal anvendes til bølgepap, gør 
det ikke noget med lidt bark. Ved papirmasse kan det bleges væk. 
I det hele taget er bark stort set et spørgsmål om lidt mere kemi
kalier. Ved at stille for store krav forskertser man løsningen på 
brændeafsætningskrisen. Vi må tage småt og krumt træ, om der 
også kommer lidt bark i. Endnu er brændet ikke så stort et pro
blem som i 30'erne, hvor ofte 'flere års brændehugst stod usolgt. 
Der er jo endelig den reservemulighed at kløve alt træ ned til 
8 cm. Da kan det holde sig meget længe. Jeg tvivler ikke om en 
fornuftig og hensigtsmæssig fremtid på dette område. Men der 
må tid til, og endnu har vi vel et par års respit. 

Rer. E. Scheurer. 



12. ALM. VURDERING AF SKOVE 

Foredrag ved mødet med skyldrådsformændene 

og de skovsagkyndige medhjælpere den 8. juli 1960 

af skovrider AA . BAVNGAARD 

I. EJENDOMSVÆRDIEN 

Ved ansættelse af ejendomsværdierne tager man i al al
mindelighed salgsstatistikken som den væsentligste norm
giver, således at forstå at man bruger egnens salgspriser som 
rettesnor for værdiansættelserne. I den anledning udsender 
ligningsdirektoratet oplysninger til vurderingsrådene om 
stedfundne salg, og forud for hver hovedvurdering gives 
der oplysning om handelsprisernes procentvise afstand fra 
sidste hovedvurdering. I det materiale, som ligger til grund 
for statistikken (salgsindberetningerne ), har man udskudt 
alle familiesalg og alle »gale« handler, hvilket for land
brugsejendomme i hovedsagen vil sige ejendomme, der af
hændes til fabriksanlæg, byggegrunde eller lignende. De høje 
byggegrundspriser benyttes derimod som indstyringshjælp 
til grundværdiansættelserne i byernes udvidelsesområde. 

For landbrugsejendomme, som for alle andre vurde
ringsobjekter, skal man finde »Værdien i handel og vandel«, 
hvilket vil sige den fornuftige købers pris. Der sker så 
mange landbrugshandler, at der er tilstrækkelig fyldigt ma
teriale til en statistik, og når de »gale« handler er bort
elimineret, venter man, at gennemsnitskøberen repræsen
terer den sunde fornuft. 

Der handles også med skove og plantager, men i så ringe 
omfang (ca. 20 ejendomme om året), at der ikke er grundlag 
for en statistik. Det drejer sig ensidigt om mindre og især 
ganske små ejendomme. Gennemsnitsstørrelsen er under 50 
ha. De fleste er plantager, og mange er tilkøb til bestående 
brug. Købesummen ligger så godt som altid langt over de 
ansatte ejendomsværdier. 
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På forvurderingen så vi een af disse ejendomme. Det be
voksede areal var på 39 ha ganske ung nåletræ, anden 
kultur efter bjærgfyr, som ikke langt fremover vil give næv
neværdig indtægt. Dertil var der 13 ha meget naturskøn, 
kuperet hede. 11. alm. vurdering af de 53 ha androg 8800 kr., 
oOg salgssummen var 32.000 kr. og for såvidt en fornuftig 
pris, som man tør gå ud fra, at køberen til enhver tid kan 
gensælge uden tab, formodentlig med fortjeneste. Derimod 
har det intet med fornuftig rentabilitet at gøre. Nu kan man 
spørge, om det egentlig ikke er hedearealet, som er den store 
.attraktion, og at ansættelsen af hedejorder af den art derfor 
burde mangedobles, men noget sådant vil man næppe for
lange ved hedejordsansættelse i almindelighed. Liebhaveriet 
må vel nærmest skyldes kombinationen af plantage og hede, 
samt den for vor tid så ringe sum på 32.000 kr. for et areal
mæssigt betydeligt område. 

Hvis en villaejendom ligger smukt ved skov og strand, ko
ster den mere, end hvis den ligger i mere triste omgivelser. 
Den ansættes også til højere ejendomsværdi og grundværdi. 
Herlighedsværdien bliver altså medtaget i bedømmelsen ved 
vurderingsarbejdet. Man kan ej heller undgå her at medtage 
den herlighedsværdi, som man ved salget har fået konstate
ret. Den må i hvert tilfælde påvirke ansættelsen. 

Såfremt den skovsagkyndige medhjælper ikke mener at 
kunne udtale sig om værdien af tjenestesteder, ubevoksede 
.arealer og herlighedsværdier, må han udtrykkelig anføre, 
hvilke værdier der ikke er omfattet af hans vurdering. 

Der kan i den forbindelse være grund til at sige et par ord 
-om de små skov- og plantageejendomme. Forhen stod sådan
ne til en noget højere ansættelse pr. arealenhed end de større 
-og store skove, netop fordi man havde erfaring for, at den 
større køberskare til disse ejendomme påvirkede priserne i 
opadgående retning. Som følge af at skovenes ansættelse steg 
-så stærkt fra 10. til 11. alm vurdering har man åbenbart 
trykket sig noget ved at følge vurderingsinstruksen helt ud, 
og navnlig når det har drejet sig om småejendomme, hvor 
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der ikke har været sagkyndig medhjælp. Derved er forskel
len på ansættelsen af store og mindre skovejendomme blevet 
udjævnet; men det må synes rimeligt, om den blev noget 
retableret, således at de mindre ejendomme atter kommer til 
at stå noget højere pr. arealenhed, alt andet lige. 

Indenfor ligningsråd og ligningsdirektorat har man ikke 
grundlag for at hævde, at købere til store skovejendomme i 
væsentlig grad tager andet hensyn end til en rimelig kapital
anbringelse - d.v.s. en passende forrentning. Man vil derfor 
ikke forlange særlige herlighedsværdier ansat for store skov
ejendomme, med mindre sådanne værdier direkte er konsta
teret ved salg. 

Man kan stadig tillade anvendelsen af en kapitaliserings
faktor på 20 for overskud af træproduktionen, og man 
finder det ønskeligt - ikke mindst for ensartethedens skyld -
at der fortsat anvendes et tabelsystem til indstyring, således 
som det har været skik ved de seneste hovedvurderinger. 

Ved udfindeIse af tabeltal, kan det virke ganske for
virrende at bygge på få forvurderingsdistrikters udbyttere
sultater, da enkeltiagttagelser kan afvige stærkt fra det al
mindelige gode skovbrugs. Det må være nærliggende at brin
ge større dækning til udfindeisen, og så ved forvurderingerne 
at gøre prøve og finde en eventuel forklaring, hvis resulta
terne synes afvigende. 

Som indstyring har jeg brugt »Oversigt over de Danske 
Statsskoves U dbyUe 1958/59« samt »Regnskabsoversigter 
for dansk privatskovbrug 1958/59«, og jeg har reguleret 
neUoudbyUet med 2,4 pet. for hver procent som skovningen 
afviger fra planhugsten, en reguleringsfaktor som blev ud
regnet af det udvalg fra ligningsdirektoratet og skovfore
ningen, som undersøgte virkningerne af stormfaldskata
strofer. 
1) Statsskovenes oversigt 1958159 vedrørende B-distrikterne. 

Ifølge skovtaksators oplysning er de anvendte fastmasse
tal for skovningseffekterne 10 pct. for lave, og hugsten har 
derfor været 94 pet. + 10 pet. = 104 pet. af planhugsten. 

49 
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Reduktionsfaktoren er derfor 4 X 2,4 = 9,6 pct. 

B. distrikternes nettooverskud 6.336.000 kr. 
nettooverskud for savværker 720.000 « 

5.616.000 kr. 
+ erhvervsskat . ... .. . . .. .. . . .. . . . . 393.000 « 

Sum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.009.000 kr. 
Regulering for merhugst .... . . .. ... . 

. . . . . . . . . . . . . . .. 6.009.000 X 100 =---=5:--.4-:-8"'2O:-.-;:"6-::-00"""""k-r-. 

109,6 
Tjenestesteder 5 pet. af formodet værdi 

Nettooverskud af biprodukter 

Ejendomsskatter 

1.000.000 « 20,0 mill. kr. 

4.482.600 kr. 
420.000 « 4,2 mill. kr. 

4.062.600 kr. 
1.696.000 » 

5.758.600 kr. 
X 12,4 = 71,4 mill. kr. 

nyansættelse .... . .. .... .. . ...... . . . ..... .. .... 95,6 mill. kr. 
gI. ansættelse .. . .... . .................. . .. .. ... 63,8 « « 

stigning ...... . ............ . . . . .. . ............ 31,8 mill. kr. 
stigningsproeent .•............ .. . ... .. ...... .. 50,0 

Ved 11. alm. vurdering var træværdien ansat til 50,0 mill. kr. 
Da træværdien nu er 71,4 millo kr., skal 11. alm. vurdering for
højes med 42,8 pet. Hvis tabellerne var fulgt ved 11. alm. vurde
ring ville træværdien have været 59,0 mill. kr. Stigningen på 
tabelværdierne bliver altså 21,0 pct.1) 

2) Dansk privatskovbrug 1958/59. 
a) Løvtrædistrikterne. 

Sammensætning X normalskovværdi fra 11. vurdering. 
Bøg bon. 2 50 % a 1680 kr. = 84.000 kr. 
Eg bon. 1,9 14 % a 2228 kr. = 31.192 kr. 
Andet løvtræ 9 % a 1000 kr. = 9.000 kr. 
Gran bon. 2,127 % a 2439 kr. = 65.853 kr. = 1900 kr. pr. ha, 
hvortil kommer bygninger 300 kr., iall aktiver 2200 kr. 

1) Som følge af ufuldstændig tabeJanvendelse nåede landets skove ved 
11. vurdering kun op på 75 pet. af den tilsigtede ansættelse. 
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Kapitaliseringsfaktoren for nettoudbyttet plus ejendomsskatter 
kaldes x og udregnes således, idet beskatningsprocenten ifølge 
oversigten har været 3,1: 

(A - 3,6 x) 

100 
20 = x; x = 11,6 A. 

(A -130~X) . 20 = x; A er gI. ejendomsværdi + ejendomsskatter 

og x bliver = 12,4 A. 
Hugst 8,3 m 3 

Planhugst 8,1 m3 

Merhugst 0,2 m 3 = 2,5 % 
Reguleringsprocent 2,5 X 2,4 = 6. 
Udbytte = 177.40 kr. 

177,40 . 100 
Regulr. f. merhugst 106 167,36 kr. 

Ejendomsskat = 58,30 kr. 

225,66 X 12,4 = 2.798 kr. 
GI. tabelansættelse . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .. = 2.200 kr. 

Rest . .. . .... . .. . 598 kr. 
598 . 100 

Tabelstigning = =.:: 27,2 % 
2200 

Nuværende ansættelse .. . ...... .. ..... . ..... 1846 kr. 
Stigning ........ . . . ............. . .... . ...... 952 kr. = 51,6 % 

b) Nålelrædislriklerne. 
Sammensætning x normalværdi fra 11. vurdering: 

Bøg bon. 3,7 20 % a 937 kr. = 18.740 kr. 
Eg bon. 2,6 8 % a 1782 kr. = 14.256 kr. 
Andet løvtræ 8 % a 600 kr. = 4.800 kr . 

. Gran bon. 2,7 64 % a 2073 kr. = 132,672 kr. = 1705 kr. pr. ha. 

Bygninger 

laIt aktiv 

255 kr. pr. ha. 

1960 kr. pr. ha. 

Kapitaliseringsfaktoren for nettoudbyttet plus ejendomsskatter: 

(A - 3,6) 20 = x· x = 11 6 A 
100 ' , 

Hugst 6,0 m 3 

Planhugst 7,3 m3 

Merhugst --;.-1,3 m3 = 17,8 % . 
Reguleringsprocent 17,8 x 2,4 
Udbytte 89,80 kr. 

42,7 %. 
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Regulering for afvigende hugst fra det normale 
89,80 . 100 

57,3 = 156,70 kr. 

Ejendomsskat . . ....... . ............ 46,40 kr. 

203,10 X 11,6 = 2356 kr. 
GI. tabelansættelse .. . .. . .... . ....... . ...... . . . ........ 1960 kr. 

Tabelstigning 396 kr. = 
20,2 % 

Nuværende ansættelse . . ..... . ....... . .. . . .. . . 1300 kr. 
Stigning .......................... .. .... .. .... 1056 kr. = 81 % 

Det må dog bemærkes, at tallene stammer fra et gennemsnit, der 
ligger over almindeligt godt skovbrug. 

c) Hededislriklerne. 
En tilsvarende 'beregning, som foretaget for løvtræ- og nåle

trædistri,kterne, viser, at disse Hedeselskabets 22 distrikter, hvor 
grll.llboniteten er 5,1, ikke kan tåle nogen 'stigning. 

Under forvurderingerne i Jylland brugtes forsøgsvis tabel
værdier, som fra 11. vurdering havde følgende stigning: 

Bøg, 'eg og andet løvtræ bon. I 40 % 

Gran 

II 30 % 
III 20 % 
IV 10 % 
I 80 % 
II 60 % 
III 40 % 
IV 20 % 
V 10 % 

N.N. skovdistrikt havde også regnskabstallene fra 1959/60 
med på skemabilaget, og de viste et betydeligt fald i neUo
udbyttet. Endvidere var Skovforeningens tal til beretning 
14 for 1958/59 i mellemtiden også blevet færdige, og de viste 
ligeledes en betydelig forringet økonomi som følge af øgede 
omkostninger og trægere brændemarked. Under hensyn her
til er de endelige forhøjelser fastsat til: 
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Bøg, eg og andet løvtræ bon. I 35 % Gran bon. I 70 % 
II 25 % II 50 % 
III 15 % III 30 % 
IV 5 % 

IV5 0% 
IV 10 % 

V 0% 
Men vi er endnu ikke fuldt forberedt til at gå i gang med 

vurderingsarbejdet, for der er noget, som vækker uro. 
Jeg har tidligere nævnt, at salgsindberetningernes høje tal 

står med grel afvigelse fra ansættelserne. I langt de fleste til
fælde drejer det sig om småal'ealer, hvor købesummens no
minelle størrelse er meget beskeden, i nogle tilfæt.de er der 
tale om arronderingstilkøb til bestående skovbrug, hvor 
prisen ej heller kan ryste vor grundlæggende værdiopfattel
ser. Men i visse tilfælde er det øjensynligt, at der må være tale 
om forkert vurdering, for den store købesum har været betalt 
af kyndige forretningsfolk øjensynligt alene for forretnin
gens skyld og genvundet ved hugstudbytte. 

Det drejer sig om plantageejendomme, der i hovedsagen 
er bevokset med gran og har overvægt i ældre aldersklasser. 

Første gang jeg besigtigede en nysolgt ejendom af den art, 
fattede jeg ikke sammenhængen. Samtlige tilgængelige 
plantageregnskaber og samtlige skemabilag fra de ikke få 
plantageejendomme, som jeg i årenes løb har været med til 
at vurdere har vist så små udbytter, at tabelværdierne sna
rest måtte synes for høje og kun begrundet i venteværdier ; 
men selvom disse selvfølgelig skal medtages , er der, som 
instruksen byder, dog udvist varsomhed , dels fordi frem
tidsværdier er usikre, kan forflygtiges af brand og storm, 
dels fordi hovedvurderingerne følger så hurtigt efter hinan
den, og dels fordi man krymper sig ved at topvurdere en 
underskudgivende plantage. 

Det, der åbnede forståelsen af forholdene, var en ejendom 
af ret betydelig størrelse, som vi engang tidligere havde be
sigtiget efter klage til nedsættelse, og som vi da ansatte ufor
andret efter tabelværdien under indtrykket af skemabilagets 
oplysninger om ringe udbytte. Ejeren døde, og plantagen 
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solgtes til et beløb, som var 3 gange så højt som ansættels·en. 
Hvad var galt? 
Hovedparten af plantagen var ældre endnu ikke moden 

gran, men granerne var dog alle i tøinmerstørrelse, og køber
ne ville, i modsætning til den tidligere ejer, udnytte dem. 

Pejlen ligger i tabellerne, som er opbygget over normal
skovbruget. Ved udarbejdels'en har man fordelt brugets 
generalomkostninger med stigende værdier for stigende 
aldre. Med den alm. brugte ligelige fordeling på aldersklasser
ne bliver venteværdierne af de yngre aldersklasser meget små 
undertiden negative. Men ,det svarer ikke til salgsmulighe
derne. Enhver vil da gerne have et sådant areal foræret, ja 
man vil også give noget for det og kan gøre det, men man vil 
naturligvis ikke holde skovrider, skovfoged og faste arbej
dere, man vil ikke ofre på de mange ting, man finder er nød
vendige i normalskovbruget ; man vil lade plantningen gro, og 
først, når indtægterne begynder at flyde, lader man, og må 
man lade, udgifterne følge efter. 

I tabelberegningen har generaludgifternes stigning form 
som en liggende retvinklet trekant med den ene topvinkels
spids i kulturåret og den rette vinkels spids i hovedskov
ningsåret . Hvis nu alt træ er gammelt, regner man med be
nyttelse af tabellerne med maximalt generalomkostningsfra
drag for hele arealet, og det bliver det dobbelte af de virkeligt 
afholdte. 

For ·at få en ansættelse, som svarer til forholdene, vil det 
blive nødvendigt at regne med en vis realisationsværdi af 
overskydende gammel masse. Hvis denne ligger i alderen 
50-60, og man vil anse en 70-årig omdrift for passende, vil 
man ved omhyggelig skov drift holde så meget tilbage, så man 
så vidt muligt kan få etableret et fremtidigt normal
skovbrug ; men afviklingen kan med rimelighed påbegyndes 
allerede nu, og denne afviklingsmulighed har man tydelige 
eksempler på indgår i køberens overvejelser og pris. 

I et efterfølgende eksempel fremdrages et tilfælde, som 
man fandt frem til under forvurderingerne. 
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En tilsvarende betragtning for overvægt i gammel bøge
masse kan man ikke altid anlægge, da brændesalgsvanskelig
hed kan bremse den forstærkede hugst. 

Med hensyn til værditillæg f.or overstandermasse, ind
blanding (eg) o.s.v. henvises til cirkulære og foredrag til 
tidligere vurderinger. 

TabeHerne forudsætter normal bevoksningstæthed. Væ
sentlige afvigelser herfra må der tages hensyn til ved skøns
mæssige tillæg eller fradrag alt efter afvigelsernes betydning. 
For nåletræ er der 'regnet med almindelig sundhedstilstand, 
men da dette i danske rødgranbevoksninger i almindelighed 
betyder temmelig meget Trametes, skal der 'Være unormal 
meget sygdom tilstede for at give reduktion i træværdien. 

Arealer i stats- og kommuneskove, der i henhold til be
stemmelser af kompetente myndigheder drives som lystskov, 
ansættes under hensyntagen hertil, men der kan dog kun gi
ves nedslag i værdien, hvis arealet er bevokset med træer 
over modenhedsalderen eller behandles på en økonomisk 
uhensigtsmæssig måde af hensyn til dets særlige formål. 
Fradraget må dog al'dl'lig overstige 50 % af tabelværdierne, og 
det gives i såvel ejendoms- som normalværdien. Det samme 
gælder private lystskovarealer, når der påhviler ejendommen 
deklaration herom med påtaleret f.or offentlig myndighed. 
Dokumenterede gennemsnitlige årlige udgifter til renholdelse 
efter publikums skovbesøg må kapitaliseres og fradrages i 
såvel ejendoms- som normalværdi. 

I tabelværdierne er værdien af normal jagt medindbefat
tet. Dog kan der ikke sættes en ,ringere værdi, fordi skoven 
af jagthensyn ikke drives på den mest indbringende måde. 
Den skade, som allerede forefindes, vil dog kunne tages i 
betragtning som værdif.orringede af ejendomsværdien, men 
ikke af normalværdien. 

VærditabelIerne tager kun sigte på værdien af det bevok
sede areal. Ejendomsværdier hidrørende fra særlige ind
komslkilder, ubevoksede arealer 'samt bygninger og tjeneste
steder, der skal vurderes sammen med skoven, må som sæd-
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vanligt beregnes særskilt og tillægges for at nå til skovejen
dommens samlede værdi. 

Med hensyn til særlige indkomstkilder må det påpeges, at 
eventuelle grusgrave og sommerhusgrunde kun medtages, 
så'fremt de udnyttes, men det er nødvendigt ved denne vurde
ring stærkt at understrege, at man må have opmærksomhe
den rettet mod overskud som hidrører fra salg af pynte
grønt, juletræer o. s. v. For visse skove og plantager kan 
overskud herfra overstige udbyttd fra 'træhugsten. I almin
delighed er disse muligheder vel udnyttet, så man kan se 
resultatet i regnskabstallene, men man må dog se ef t'er, om 
der er værdier, som ikke er udnyttet. Overskuddet af biind
tægterne kapitaliseres med 10. 

For tjoenestestedernes vedkommende kan man vente, at de 
aBe er opført på skemahilaget, uanset om det drejer sig om 
selvstændigt matrikulerede ejendomme, hvor der for hver 
enkelt er udsendt specielt ejendomsskema. Såvel de sag
kyndige som vurderingsrådene må derfor påse, at det ikke 
giver anl'edning til dobbeltvllrdering, og man bør derfor 
samle de særlige ejendomsskemaer for alle de tjenest'esle
der, som er opført på skemabilaget og indlægge dem i dette. 

Klitplantagernes areal inddeles af koJitvæsenet il) upro
duktivt areal, 2) værnskov og 3 )prodllktivt areal. 

Ejendomsværdien for 1) uproduktivt areal ansættes ikke 
høj'ere end grundværdien. Dette areal er kortlagt, og er i 
reglen bevokset med tarvelig bjergfyr. 2) Som værnskov reg
nes resten af bjergfyrarealet, der ikke kan sættes væsentlig 
højere end grundværdien. 3) Af de produktive arealer an
sæUes »blanding af gran og bjergfyr« efter tabellen for 
skovfyr bon. 4, skovfyr efter tabel, rød- og sitkagran efter 
rødgrantabellen, og alle løvtræbevoksninger efter andet
løvtrætabellen. 

Når man ved hjælp af tabeller m . v. finder frem til en 
værdiansættelse, foretager man en kontrolsammenligning 
med vurderingsobjektets udbyttetal ifølge skemabilagel. Det 
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betyder 'ikke, at disse skal have afgørende betydning; man 
skal have lov at drive sin skov godt eller dårlig, have høj eller 
lav nettoindtægt, uden at det må påvirke ansættelsen. Men 
alligevel kan en kontrol være nyttig. Man er måske i stand til 
at finde, hvad årsagen hl afvigelsen er, og om det er noget 
som bør påvirke ansættelsen. Det vil dog i alle tilfælde virke 
tillidvækkende, hvis vurdering og kontrol harmonerer. 

Man må huske at korrigere for hugst som afviger fra nor
malhugst. Såfremt skemabilaget ikke indeholder fyldest
gørende oplysninger om distriktets normal produktion, må 
man benytte følgende tilvæksttal 'Ved beregningsarbejdet : 

Bonitet l 2 3 4 5 6 
Bøg m 3 9,9 7,8 6,1 4,6 
Gran m 3 13,9 11,2 8,8 6,7 4,9 3,2 

Støttet på disse forberedende arbejder bruger man så sin 
sunde fornuft og ansætter den endelige værdi i handel og 
vandel. 

I al almindelighed er vurderingsobjeMet fredskovspligt 
underkastet. Man kan imidlertid komme ud for en ikke 
fredskovspligtig skov eller plantage, og her gælder jo reglen, 
at ansættelsen skal svare til bedste anvendelse. I almindelig
hed til skovdrift vel nok også fremtidig være den bedste an
vendelse, men selv i så tilfælde må man vel antage, at den 
frie dispositionsret betyder nogen økonomisk fordel, som 
passende kan udtrykkes i et værditillæg på 10-15 % af træ
værdien. 

II. GRUNDVÆRDIEN 

Grundværdien for det træhevoksede areal af skov eller 
plantagearealer, der er underkastet fredskovsforpligtelse, 
eller for hvis vedkommende benyttelse til skovbrug må anses 
for at være den i økonomisk henseende gode anvendelse, an
sæUes ved 12. alm. vurdering og i tiden indtil næste almin
delige vurdering til 40 % af normaluærdien. 

For hede- og klitplantager samt andre lignende nyplant
ninger, der på vurderingstidspunktet ikke har nået, eller 
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ved normal drift ikke kunne have nået no.rmalværdien, an
sættes grundværdien do.g hl 40 % aif ejendomsværdien. 

Det 'bemærkes, at fo.r sådanne plantager, hvo.r træarten 
endnu ho.vedsagelig er nåletræ o.g senere delvis træarlskifte 
må fnrudsættes, vil man ved sædvanlig no.rmalsko.vsbereg
ning ko.mme fo.r højt. Man må derfo.r skønne sig til en rime
llig træartsfo.rdeling fo.r vedvarende sko.vbrug på det pågæl
dende areal o.g ansætte no.rmalværdien herefter. 

Hvis det sko.vbevo.ksede areal ikke er undergivet fredsko.vs
fo.rpligtelse, o.g benyUelse til andet end sko.vbrug må anses 
fo.r at være den i øko.no.misk henseende go.de anvendelse af 
arealet, ansættes grundværdien so.m fo.r andre tilsvarende 
arealer. Grundværdien fo.r hede- o.g klitplantager eller andre 
lignende nyplantninger må, når disse ikke er fredsko.vsplig
tige, ikke ansættes lavere end grundværdien fo.r den o.mgi
vende jo.rd af samme beskaffenhed. 

Til grundværdien af det bevo.ksede areal tillægges værdien 
af ubevo.ksede arealer såsnm tjenestejo.rder, ager, eng o.g 
tørvemnser 0.. s. v. 

Omfattes de pågældende ubevo.ksede arealer af fredsko.vs
fo.rpligtelse, må der do.g ikke regnes med en højere værdi end 
ef,ter ,den med sko.vbruget fnrenelige øko.no.miske go.de anven
delse. Byggegrundsværdier kan således ikke ansættes i større 
o.m fang end de faktisk udnyttes eller er tilladt udnyttet. 

III. FRADRAG I GRUNDVÆRDIEN FOR FORBEDRINGER 

(Se P. KJØLLERS artikel i D. S. T. 19(0). 
Ifølge lnvens § 18, stk. 3 kan der ved vurdering af sko.ve 

o.g plantager med påhvilende fredsko.vspligt gives fradrag i 
grundværd~en fo.r fo.rbedringer, der ikke er fo.ret'aget længere 
tilbage end 60 år {ør vurderingen . Det principi'elle ved 'et så
dant fradrag er, at den af ejeren investerede kapital, so.m 
har virket væl'difo.røgende på grunden, fradrages i den an
satte grundværdi, inden skatterne beregnes. Fradragets stør
relse skæl højst fastsættes til et beløb, der er lig med de ved 
en sådan fo.ranstaltning afho.ldte udgifter, herunder værdien 
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af ejerens arbejde, men i almindelighed drejer det sig om 

beløb, der meget vanskeligt kan fi.ndes. Man har derfor valgt 

den udvej at man siger: Plantagens grundværdi med de til

førte forbedringer er 40 % af plan tagens normalværdi (even

tuel ejendomsværdi). Plantagens grundværdi uden forbed

ringer er lig den om givne nøgne jords værdi, oftest den rå 

hedejord. Forskellen meHem disse to væ rdier kan da bages 

som udtryk for den værdiforøgelse, tilkultiveringen har for

årsaget. Hvis næste hovedvurdering ~ndebærer en værdistig

ning opskrives fradraget for forbedringer , således som KJØL

LER eksempelvis har forklaret i efterfølgende eksempel. 

Eksempel: 
Ved 11. alm. vur,dering pr. 1/9 1956. 
Der foreligger en plantage, der er under 60 år. 
Dens ejendomsværdi er 50.000 kr. Normalværdien er endnu 

ikke nået. 
Grundværdien med de tilførte forbedringer ansæt-

tes da som 45 % af 50.000 kr .. .. .. .. .. . ... ... 22.500 kr. 
Den samme plantages nøgne (»rå«) jOl'ds værdi er 

pr. 1/9 1956 .... . .... . .. ...... . ... ...... . . .. 10.000 kr. 

Fradraget for forbedringer er da .. . . . . . . . . . . . . . . 12.500 kr. 

Dette beløb fradrages i grundværdien, inden grundskylden og 
grun,dstigningsskylden beregnes. 

Ved 12. alm. vurdering pr. 1/9 1960. 
Den samme plantage som ovenfor og stadig under 60 år. 
Ejendomsvær-dien er nu f. eks. 70.000 kr. Normalværdien er 

stadig ikke nået. Den nøgne jords konjunkturstigningsprocent er 
23. Grundværdien udgør 40 % af normalværdien (ejendomsvær
dien) . 

Man har da: 
Grundværdien med tilførte forbedringer er 40 % 
af 70.000 kr . . .... . . . . . . .... . . ... . . .. .. . . .. .... 28.000 kr. 
Den nøgne jords værdi med 23 %'s konjunkturstig- , 

ning i perioden 1956-60 ... .. ...... .. ......... 12.300 kr. 

Fradraget for forbedringer er da ... ..... .... . . .. 15.700 kr. 

Er plantagen delvis over 60 år behandles et passende område, 
som skønnes at være under 60 år, på nævnte måde, medens man 
for den ældre beplantning successivt lader fradraget bortfalde 
med 10 % af dets oprindelige beløb ved hver hovedvurdering. 
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IV. RESULTATET AF FORVURDERINGERNE 

a. N.-distrikt. 
Ifølge bilag I bliver den Iberegnede ansættelse .. 4.094.000 kr. 
deraf for selve skoven .... . ......... 3.647.000 
der ved sidste vurdering var ansat til 2.300.000 

Stigning 1.347.000 
Stigning på totalejendommen 

Kontrol: 

1958/59 
Planhgust 12.000 m3 

Hugst 10.000 m3 

1959/60 
12.000 m 3 

11.000 m3 

Merhugst -;- 2.000 m3 -;- 1.000 m3 

16,6 X 2.4 = 39,6 8,3 X 2,4 = 19,9 % 
Udbytte .. . ....... 186.238 kr. 

57 % 
54 % 

106.501 kr. 

Regulering for afvigende hugst fra det planmæssige: 

186.238 . 100 
- - -- = 308.300 kr. 

60,4 
106.501 . 100 

80,1 
133.000 kr. 

Ejendomsskat .... 129.950 kr. 122.830 kr. 

438.250 kr. 255.830 kr. 

Skatteprocent 4,8, x = 10,1 4,6, x = 10,4 
Kapitalværdi 1958/59 . . 438 .250 x 10,1 4.426.325 kr. 
Kapit'alværdi 1959/60 .. 255.830 X 10,4 2.660.632 kr. 

12. vurderings ansællelse ca. 4.094.000 kr. 

b. N.N.-distrikt. 
Hølge bilag II bliver den beregnede ansættelse . . 3.600.000 kr. 

Kontrol: 

Gammel ansættelse ., 2.578.300 kr. 

Stigning 1.021.700 kr. 
= 40 % 

Udbytte .. . . . .... . .... . . 272.000 kr. 
Regulering for merhugst . ..... 272.000 . 100 

219.400 kr. 124 
Ejendomsskatter .. . ... .. 80.329 kr. 

299.700 kr. 
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Skatteprocent = 3,1, x '= 12,4 
Kapitalværdi 299.700 x 12,4 . . .. .... . .... . 3.716.300 kr. 

3.600.000 kr. 12. alm. vurderings ansætlelse .... . . ......... . 

c. N. N. plantage. 
Ifølge skemabilag består plantagen af 0,9 ha eg, 0,9 ha lærk og 

4,0 ha bjergfyr, der er under 10 år gammel; desuden 199,3 ha 
gran med ,følgen de fordeling til aldersklasserne: 

Tabelværdi Tabelværdi ialt 
Gran 0-10 år 31,5 ha bon. 3,1 512 16.128 kr. 

I . , . ~ 11-20 år 4,3 ha bon. 3,4 854 3.672 kr. 
21-30 år 0,5 ha bon. 4,0 990 495 kr'. 
31-40 år 35,8 ha bon. 3,2 2.016 72.173 kr. 
41-50 år 11,2 ha bon. 4,0 1.760 19.712 kr. 
51-60 år 114,2 ha bon. 3,5 2.700 308.340 kr. 
61-70 år 1,8 ha bon. 3,5 3.120 5.616 kr. 

iall 199,3 ha 426.136 kr. 

Her er altså tale om en plantage, hvor der er stOT overvægt i 
gammel plantning, og hvor generalomkostningsfordelingen fører 
til en for lav tabelværdi. Såvel ejeren som en køber vil stå for 
en snarlig afvikling, som når som helst kan påbegyndes, og som 
m\ln ., altid ved salg kan finde en spekulantkøber, som vil værd
sætte. 

,Det findes dog rimeligt, at man ved vurderingen godtager en 
ønskelig forstmæssig behandling, så man i fremtidigt skovbrug 
stræber hen imod normalskoV'bruget ved en vis tilbageholdelse af 
gammel masse. 

. ' 

50 

199 
Normal aldersklasse = - 7-

Skov over 40 år 127 ha 
3 x 28,43 ha 85 ha 

Til realisation 42 ha 

Realisation: 42 ha x 300 m3 il 54 kr. 
kultur: 42 X 4000 

28,43 ha 

680.400 kr. 
168.000 kr. 

512.400 kr . 
Usikkerhedsmargin 1/3 170.800 kr. 

iaH: 341.600 kr. 
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Granværdiberegningen kommer da til at se således ud: 

0-10 år 31,5 ha il 512 kr. 16.128 kr. 
11-20 år 4,3 ha il 854 kr. 3.672 kr. 
21-30 år 0,5 ha il 990 kr. 495 kr. 
31-40 år 35,8 ha il 2016 kr. 72.173 kr. 
41-50 år 11,2 ha il 1760 kr. 19.712 kr. 
51-60 år 74,0 ha il 2700 kr. 199.800 kr. 

Realisation 42,0 ha il - - - - 341.600 kr. 

iaH 199,3 ha 653 .580 kr. 

Den samlede ansættelse for ejendommen vil da skønsvis komme 
til at se således ud: 

Eg 
Bjergfyr 
Gran 

1 ha 
4 ha 

199 ha 
Lærk 
Biprodukter 

120 kr. 

Tjenestesteder m. v. 

80 kr. 
653.580 kr. 

600 kr. 
30.000 kr. 
2.620 kr. 

iaH 687.000 kr. 

Kontrol: 
Udbytte 1958/59 
-7- lh x biproduktindtægt 

Regulering for merhugst .. .... . . 73.288 . 100 

126,4 

Ejendomsskatter 

75.204 kr. 
1.916 kr. 

73.288 kr. 

= 58.000 kr. 

8.741 kr. 

64.741 kr. 

Eftersom hovedparten arr plantagen er ved at nå 60 års alderen, 
vil fremtidens skatter stige, og hvis man regner med almindelige 
vilkår vil kapitaliseringsfaktoren være 11,11 og kapitalværdien 
bliver (64 .741 x 11,11) = 719.300 kr. 

Det bemærkes, at der ikke i plantageværdien indgår tillæg for 
tjenestesteder, og at administrationsudgifterne er noget lavere 
end normalt. 

Imidlertid er N. N . plantage ikke fredskovspligt undergivet, og 
man må antage , at den fulde frihed må betyde nogen værdifor
øgelse, som ligningsrådet mener bør ansættes til et 10-15 procent
tillæg. 
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Træart: Bøg 

Alders- '. Bon. Antal Værdi 
klasse ha pr. ha 

1- 15 2,0 93 100 
16- 30 2,5 32 770 
31- 45 1,5 34 1930 
46- 60 1,5 89 2600 
61- 75 1,9 211 2610 
76- 90 2,1 94 2650 
91- 105 1,7 63 3310 

106- 120 1,9 91 3280 
over 120 1,0 114 3310 

Sum 821 

Træart : Rødgran 

1- 15 2,0 100 795 
16- 30 2,3 131 1950 
31- 45 1,5 135 4280 
46- 60 2,5 14 4000 
61- 75 2,4 11 5300 

Sum 391 

Værdi 
iaH 

9.300 
24.640 
65.620 

231.400 
550.710 
249.100 
208.530 
298.480 
377.340 

2.0~5.120 

79.500 
255.450 
577.800 

56.000 
58.300 

1.027.050 

I 

Bilag L N. skovdistrikt 

Træart : Eg i Træart : Andet løvtræ 

Bon. Antal Værdi Værdi Bon. Antal Værdi 
ha pr. ha iaH ha iaH 

1,1 46 223 10.258 2,5 44 
1,1 30 716 21.480 36 
1,0 22 1340 29.480 15 
1,0 20 2120 42.400 10 

45 

1,3 6 5300 31.800 

1,5 47 7050331.350 

171 466.768 150 138.326 

Sammendrag: 

Træarl Areal Ejdsv. 
Bøg 8212.015.120 selve skoven 
Eg 171 466.768 ubevokset 
A. L. 150 138.326 biprodukt. 
Gran 391 1.027.050 tjenestest. 

1533 3.647.264 
fradrag 

ca. 
)) 

)) 

ans. 
3.647.264 

20.000 
120.000 
400.000 

4.187.000 
93.000 

4.094.000 

..,. 
~ 
0'1 



Træart: Bøg 

Alders- Bon. Antal Værdi Værdi 
klasse ha pr. ha iall 

1- 15 2,5 72 78 5.616 
16- 30 2,7 33 710 23.430 
31- 45 2,6 19 1260 23.940 
46- 60 2,8 82 1552 127.264 
61- 75 2,8 79 1830 144.572 
76- 90 2,4 72 2360 169.920 
91- 105 2,7 65 2260 146.900 

106- 120 3,1 72 2140 154.080 
over 120 3,1 89 2140 190.460 
--

Sum 583 986.180 

Træart : Gran 

1- 15 2,5 115 n65 76.475 
16- 30 2,7 248 1860 461.280 
31- 45 2,7 42 2620 110.004 
46- 60 3,5 200 2540 508.000 
61- 75 3,7 53 2820 149.460 
76- 90 3,7 27 3500 94.500 

Sum 685 1.399.719 

---

ifila.g'II. N.N. skovdistrikt 

Træart: Eg Træart: 

Bon. Antal Værdi Værdi Bon. Antal Værdi 
ha pr. ha iaH ha ialt 

1,5 37 195 7.215 Ask og Ær 68.046 
1,0 34 740 25.160 Andet løvtræ 14.045 
2,1 5 86 ' 4.325 
1,6 6 1700 10.200 
1,4 15 2800 42.000 
2,0 14 3130 43 .820 
2,4 8 3400 27.200 
2,3 14 4350 60.900 
2,4 4 5130 21.240 

137 242 .060 
-

Træart: Sammendrag: 

Andet nåletræ 481.253 Træari Areal Ejdsv . ans. 
Bøg 583 986.180 selve skoven 3.191.303 
Eg 137 242.060 ubevokset ca . 39 .000 
A. L. 48 14.045 tjenestes!. » 270.000 
Gran 0851.399.719 biprodukt » 100.000 

Ask 71 68.046 lait 3.600.000 
A: Nål 271 481.253 

l 1795 3.191.303 -

- -- ---------- ---- - ----

"'" ~ 
O> 
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Cirkulære om vurdering af skove og plantager 

ved 12. alm. vurdering 

(Til samtlige vurderingsråd og de skovsagkyndige 
medhjælpere) 

I henhold til bestemmelserne i § 3, stk. 1 i lov nr. 108 af 31. 
marts 1938 skal man med henblik på den forestående 12. alm. 
vurdering pr. 1. september 1960 meddele følgende anvisninger, 
der er godkendt af ligningsrådet. 

Ved vurdering af skove og plan tager følges de i finansministe
riets lovbekendtgørelse af 9. juli 1958 afsnit I punkt B, C' og D 
fastsatte regler . 

1) Ejendomsværdien skal herefter ansættes til værdien i han
del og vandel for den samlede skovejendom med eventuelle tje
nestesteder. 

På grundlag af foretagne prøvevurderinger og foreliggende op~ 
lysninger om skoves driftsindtægter og udgifter har man ud
arbejdet de vedføjede vurderingstabeller med tilhørende kurver, 
der bør benyttes som støtte ved udfindeIsen af skovenes ejen
domsværdi ved 12. alm. vurdering. 

Om tabellerne og disses benyttelse bemærkes følgende: 
Tabellerne forudsætter normal bevoksningstæthed for de på

gældende aldersklasser. Væsentlige afvigelser ·herfra må der tages 
hensyn til ved skønsmæssige fradrag eller tillæg efter afvigelsens 
betydning for værdien. 

Der gives også tillæg for iblanding af værdiforøgende træarter. 
Såfremt aldersklasseforholdet er skævt, og der findes større 

arealer af realiserbar gammel masse, end der tjener til normal
skovens etable'ring, erstattes det overskydende areals tabelværdi 
med halvdelen af den pågældende træmasses realisationsværdi. 

I tabelværdierne er værdien af nOTmal jagt medindbefattet, ' og 
for nåletræ er der regnet med almindelig sundhedstilstand. Eri 
ikke uvæsentlig del af en bevoksning kan således være angrebet 
af trametes, uden at der derfor bør foretages reduktion af vær
dierne. 

I yngre gran plantager, hvor man ingen kendskab kan have til 
bonitet, sundhed og bevoksningsintensitet på de senere alders
trin, må man udvise nogen forsigtighed ved ansættelsen ud fra 
et skøn over plantagens udviklingsmuligheder. 

For boniteter mellem de i tabellerne anførte findes værdien 
v'ed interpolation på sædvanlig måde. 
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Tabellerne tager kun sigte på den skov brugsmæssige værdi af 
det bevoksede areal. Værdien af særlige indtægtskilder samt 
værdien af ubevoksede arealer O'g bygninger samt tjenestesteder, 
der skal vurderes sammen med skoven, må sål d es beregnes sær
skilt O'g tillægges for at nå til den samlede værdi. 

Det samme gælder de særlige herlighedsværdier, der måtte 
være knyttet til ejendommen, og der synes grund til at være op
mærksom på tilstedeværelsen af sådanne værdier, idet de erfa
ringsmæssigt kan have stor indflydelse på handelsværdien især 
for mindre skovejendomme. 

Det fremhæves, at opgaven er at ansætte skovejendommene 
med tjenestesteder i overensstemmelse med den samlede ejen
doms værdi i handel og vandel, og at resultatet af en værdibe
regning, der bygger på værdiansættelse af de enkelte tjenesteste
der, særlige indtægtskilder m. v. og en værdiberegning f 0'1' selve 
skoven på grundlag a,f vurderingstabellerne eventuelt efter for
ventet nettoudbytte, kun er vejledende og må prøves ved sam
menligning med andre foreliggende oplysninger. 

Særlig bemærkes, at en af vedkommende myndighed truffen 
beslutning 'Om, at arealer i en stats- eller kommuneskov skal dri
ves som lystskov ,skal tages i betragtning ved værdiansættelsen 
som en eje.dommen påhvilende offentligretlig byrde. Det samme 
gælder privat skov, når der påhviler ejendommen deklaration om 
sådan benyttelse, for så vidt en offentlig myndighed har påtaleret 
efter deklarationen. Kapitalværdien af dokumenterede udgifter i 
anledning af stort publikumsbesøg må fradrages ved ansættel
sen. 

Bfter forhandling med landbrugsministeriet og skattedeparte
mentet antages det, at de forpligtelser, der i sin tid er pålagt visse 
skove, som tidligere har været kron'gods, til uden andet vederlag 
end skovningsudgifter at stille visse nærmere bestemte mængder 
brænde (de såkaldte brændedeputater) til rådighed for de til 
enhver tid værende ejere af bestemte ejendomme O'g for visse em
beder, må anses for byrder af offentligretlig karakter, hvorfor 
disse forpligtelser skal tages i betragtning ved skovenes ansæt
telse (se lovens § § 10, stk. 1 og 13, stk 2). 

Det bemærkes, at de modsvarende rettigheder skal tages i be
tragtning ved ansættelsen af de deputatberettigede ejendomme. 

2) Grundværdien. 

For skov- eller plantagearealer, der er underkastet fredskovs
forpligtelse, eller for hvis vedkommende benyttelse til skovbrug 
må anses f 0'1' at være den i økonomisk henseende gode anvendel-
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se, ansættes grundværdien ved 12. alm. vurdering og i tiden indtil 
næste almindelige vurdering til 40 pet. af skovens normalværdi, 
således som denne er udfundet efter reglerne i lovbekendtgørel
sens § 15, stk. 2. Ved normalværdien for,stås den værdi, som 
skoven ville have, når der gås ud fra følgende forudsætninger: 

a) den foreliggende træartsfordeling under hensyntagen til mu" 
ligheden for overgang til bevoksning med de træsorter (træ
arter), som jorden efter alle foreliggende forhold må anses far 
egnet til at frembringe. 

b) at aldersklasseforholdet er regelmæssigt, 

e) at jorden er forsynet med de til almindelig god skovdrift for
nødne hegn, veje og grøfter, 

d) at skoven er almindelig godt plejet og behandlet og som følge 
heraf har den træmasse, som de anførte forudsætninger be
tinger. 

For arealer med hede- ag klitplantager samt andre lignende ny
plantninger, der på vurderingstidspunktet ikke ·har nået eller ved 
normal drift kunne have nået normalværdien, ansættes grund
værdien dog højst til 40 pet. af ejendomsværdien. 

Det bemærkes, at for sådanne plantager, hvor træarten endnu 
hovedsagelig er nåletræ, og senere delvis træartskifte må forud
sættes, vil man ved sædvanlig normalskovsberegning komme for 
højt. Man må derfor skønne sig til en rimelig træartsfordeling for 
vedvarende skovbrug på det pågældende areal og ansætte nor
malværdien herefter. 

Er der til skovarealerne knyttet særlige værdier udover de 
egentlige skovbrugsmæssige, f. ek;s. hvor der med skoven er for
bundet særlige indtægter ved udlejning til sommerbeboelse, re
staurant, forlystelsesetablissement eller lign., eller har skoven en 
særlig herlighedsværdi, skal disse værdier tillægges. den efter for
anstående udfundne grundværdi. Det samme gælder værdien af 
arealer under ejendommen, der ikke indgår under skov driften i 
egentlig forstand, såsom JOIod til tjenestesteder, ager, eng, tørve
moser ffi. v., hvilke arealer skal ansættes til samme grundværdi, 
som tilsvarende arealer udenfor skoven. Omfattes de pågældende 
arealer af fredskovsforpligtelsen, må der dog ikke regnes med 
en højere værdi end efter den med skovbruget forenelige økono
miske gode anvendelse. Byggegrunds'værdier kan således ikke 
ansættes i slørre omfang, end de faktisk udnyttes eller er tilladt 
udnyttet. 
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Hvis et skovbevokset areal ikke er undergivet fredskovsfor
pligtelse, og benyttelse til andet end skovbrug må anses for at 
være den i økonomisk henseende gode anvendelse af arealet, 
ansættes grundværdien som for andre tilsvarende arealer. Grund
værdien ·.for hede- og klitplantager eller andre lignend~ nyplant
ninger må, når disse ikke er fredskovspligtige, ikke ansættes 
la'vere end grundværdien for den omgivende jord af samme be
skaffenhed. 

Til stølte for ansættelsen ·af den omtalte normalværdi for skov
bevoksede fredskovspligtige arealer bør benyttes de i vurderings
tabellerne anførte »gennemsnit for normalskoven« ved for~kel
lige omdriftsaldre, og der må herved regnes med den for det på
gældende skovdistrikt normale omdriftsalder. 

Ved ansættelsen af normalværdien må der på samme måde som 
ved ejendomsværdien tages hensyn til de skoven påhvilende byr
der af offentligretlig karakter og ske fradrag af kapitalværdien 
af særlige udgifter i anledning af stort besøg, jfr. foran under 1). 

3) Fradrag for forbedringer. 

For skov, hvis grundværdi ansættes efter normalværdien, her
under også hede- og klitplantager og lign. nyplantninger,hvis 
grundværdi ansættes efter ejendomsværdien, kan der gives fra
drag i grundværdien for forbedringer , der er foretaget indtil 60 
år før vurderingen, når betingelsern,e herfor er til stede. 

For ældre skove vil der kun være grundlag for at give fradrag 
i grundværdien for forbedringer,der ikke forudsættes ved selve 
normalværdien, f.eks. større afvandingsforetagender. 

For hede- og kli/plan/ager og lign. nyplantninger, hvor nOf
malværdien enten ikke er nået, eller først er nået eller ved nor
mal drift kunne være nået indenfor de sidste 60 år før vurderin
gen, vil der kunne gives fradrag også for forbedringer, der har 
tjent til at tilvejelbringeden grundværdi, der ansættes efter 
normalværdien eller ejendomsværdien. 

Herom bemærkes i øvrigt følgende: 
Forskellen mellem den ansatte grundværdi og grundværdien, 

som den ville være, hvis jorden ikke var blevet beplantet, kan 
som hovedregel henregnes til den værdiforøgelse, for hvilken 
der kan gives fradrag. 

Fradraget kan efter loven ikke overstige de bekostninger ved 
forbedringen, der er afholdt indenfor de sidste 60 år før vurde
ringen. 

I almindelighed må d'e af ejeren afholdte udgifter til beplant
ning og kulturpleje og forrentning af di,sse udgifter være såbe-
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tydelige, at den del, der kan tilregnes forøgelsen i grundværdien, 
vil overstige denne forøgelse. 

Hvis disse bekostninger ikke nu kan oplyses, vil man derfor 
finde det forsvarligt, at fradrag gives med hele værdiforøgelsen 
i tiden indtil 60 år efter beplantningen. 

Er plantagen helt eller delvis ældre end 60 år, må der under 
hensyntagen til at fradrag ikke kan gives for den del af udgif
terne, der ligger mere end 60 år tilbage, skønnes over, om fradrag 
kan gives for hele værdi-forøgelsen, eller kun for en del, idet 
fradraget må være bortfaldet, når der er gået mere end 60 år 
efter det tidspunkt, hvor normalværdien er nået eller ved nor
mal drift kunne være nået. 

Hvor nærmere oplysninger ikke foreligger, bør der benyttes 
den fremgangsmåde, at man lader fradraget bortfalde successivt 
med 10 p.ct. af dets oprindelige beløb ved hver almindelig vur
dering, der følger efter udløbet af de 60 år fra tjlplantningen. 

De således bortfaldne fradragsbeløb skal anføres i den dertil 
bestemte rubrik i vurderingsfortegnelsen, idet der som årsag til 
bortfaldet angive.s: Fradragsperiodens udløb, jfr. afsnit K i lig
ningsdirektoratets cirkulære af 29. , marts 1960 vedrørende den 
12. alm. vurdering. 

I øvrigt henvises til bemærkningerne om fradrag i grundvær
dien for forbedringer i ligningsdirektoratets nævnte cirkulære 
afsnit A punkt c. 

4) Sagkyndig medhjælp m.v. 

Når det skønn,es fornødent kan vurderingsrådet forlange, at de 
af finansministeren beskikkede skovsagkyndige medhjælpere 
yder bistand ved vurderingen af skove, og sådan ,sagkyndig med
hjælp skal benyttes, når det forlanges af ejeren, eller når det 
drejer sig om skovbrug på 55 ha eller derover, hvad enten skoven 
skal vurderes selvstændigt eller sammen med anden ejendom. 
Det samme gælder mindre skovarealer og arealer under tilplant
ning og opvækst, når sådanne arealer må karakteriseres som 
skovbrug, hvorved forstås; at de er genstand for egentlig forst
mæssig drift. 

For ejendomme, hvor · skovsagkyndig medhjælp herefter skal 
benyttes, skal ejeren foruden det sædvanlige skema udfylde og 
underskrive et særligt skemabilag, der skal medfølge hoved
skemaet, og vurderingsrådet må påse, at også skemabilaget bliver 
behørigt udfyldt. Særlig henledes opmærksomheden på, at ru
brikken fot skovens indtægter og udgifter altid bør forlanges 
udfyldt. 
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Foruden skemaet for hovedejendommen skal der forlanges ud
fyldt et skema for hvert af de til skoven hørende tjenestesteder, 
hvad enten de skal vurderes selvstændigt eller sammen med 
hovedejendommen. 

I sidstnævnte henseende bemærkes, at tjenestesteder, der ikke 
er særskilt matrikuleret, skal vurderes sammen med skoven, med 
mindre de er noteret som landbrug, medens særskilt matriku
lerede tjenestesteder, der ikke er samnoteret med hovedejendom
men, ,skal vurder'es selvstændigt. Dette gælder også, selvom 
tjenestestederne ifølge deklaration til landbrugsministeriet ikke 
må fr-askilles hovedejendommen. 

Når vurderingsrådet sender anmodning til den sagkyndige om 
dennes bistand, må skemaerne med bilag for de pågældende 
ejendomme medfølge, og vurderingsrådet må i en særlig rubrik 
heri oplyse, om skovens tjenestesteder skal vurderes selvstændigt 
eller sammen med skoven, og for skove, der ligger i flere kom
muner, give de fornødne oplysninger til brug ved den foreskrevne 
fordeling til kommunal beskatning. 

, Den' sagkyndige må fremsætte sit forslag til ansættelsen af 
skoven og de tjenestesteder, der skal vurderes 'sammen med sko
ven på grundlag af skemabilagets oplysninger og sit - eventuelt 
på besigtigelse støttede - kendskab til ejendommen, og i givet 
fald forslag om fordeling af de ansatte værdier på de i forskellige 
kommuner beliggende dele af ejendommen, samt fremsætte sine 
bemærkninger om, hvorpå forslaget støttes. 

Skemaerne med bilag tilbagesendes derefter til vurderingsfor
manden. 

Såfremt den sagkyndige medhjælper mener ikke at kunne ud
tale sig om værdien af tjenestesteder, ubevoksede arealer, særlige 
indtægtskilder og herligshedsværdier, må han udtrykkelig anføre, 
hvilke af disse værdier, der ikke er omfattet af hans vurdering. 

På grundlag' af 'det således fremkomne foretager vurderings
rådet sin ansættelse af de pågældende ejendomme. Hvis vurde
ringsrådet ikke ,'mener uden videre at kunne tiltræde den sag
kyndiges indstilling, må vurderingsrådet tilkalde den sagkyndige 
til forhandling. Opnås der ikke enighed med den sagkyndige om 
ansættelsen, må vurderingsformandenun:derrette skyldrådet her
om. 

I tilfælde af klage over en ejendoms ansættelse, ved hvilken 
den sagkyndige har medvirket, må skyldrådet forinden afgørel
sen indhente den sagkyndiges erklæring, og skyldrådet må under
rette den 'sagkyndige om kendelsen. 
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Delte cirkulære tilstilles vurderingsformændene i de fomodne 
eksemplarer til fordeling blandt vurderingsI'ådenes medlemmer. 

Slalens ligningsdirekloral, den 20. juli 1960. 

A. Begtrup. 
/ P. Tangdal. 

Yurderingstabeller for skove til brug ved .12. almindelige vurdering. 

Værdi pr. ha bevokset areal 
AlderskI. Bon.1 Bon.2 Bon.3 Bon.4 Bon. 5 

kr. kr. kr. kr. kr. 
Bøg .... ... . .. . . 1- 20 365 250 175 105 60 

21- 40 1825 1250 865 525 320 
41- 60 2970 2065 1380 840 500 
61-S0 3645 2565 1725 1050 650 
81-100 4120 2815 190fr 1155 700 

101- 120 4455 3065 2070 1260 750 
over 120 4725 3315 2185 1365 850 

1- 15 150 100 60 30 15 
16- 30 1325 915 635 370 240 
31-45 2295 1590 1070 630 400 
46- 60 3105 2125 1415 840 520 
61- 75 3580 2500 1670 1000 600 
76- 90 3915 2750 1805 1105 670 
91-105 4255 2940 1955 1210 730 

106- 120 4455 3125 2070 1280 770 
over 120 4725 3315 2220 1385 840 

Gennemsnit for normalskoven 
for omdriftsalder 120 år ... 2890 2015 1335 820 500 

130 » ... 3010 2100 1390 860 520 
140 » ... 3145 2200 1460 895 540 

Eg . .. . . ..... .. ... 1-"-20 340 240 160 95 
21- 40 1015 715 470 285 
41- 60 1985 1310 865 475 
61-80 3400 2375 1565 945 
81 - 100 5075 3565 2300 1420 

101- 120 6775 4750 3105 1890 
over 120 8235 5940 3910 2365 
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Værdi pr. ha bevokset areal 
Alderskl. Bon.1 Bon.2 Bon.3 Bon.4 

kr. kr. kr. kr. 
Eg (fortsat) 1- 15 230 165 115 65 

16- 30 745 500 345 190 
31- 45 1340 900 575 325 
46- 60 2120 1425 955 545 
61- 75 3200 2250 1495 895 
76- 90 4455 3125 1990 1260 
91- 105 5740 4000 2565 1575 

106- 120 7020 4875 3220 1945 
over 120 8235 6000 3910 2365 

Gennemsnit for normalskoven 
for omdriftsalder 120 år ... 3320 2165 1405 850 

130 » 3580 2450 1610 965 
140 » • •• 3835 2700 1760 1070 

Ask ogær ........ 1- 20 420 315 220 135 
21-40 1285 900 600 370 
41-60 2190 1540 1025 630 
61- 80 2915 2050 1380 840 
81- 100 3645 2565 1725 1050 

1~15 340 250 150 85 
16- 30 970 665 450 295 
31- 45 1620 1150 770 475 
46- 60 2295 1590 1070 660 
61- 75 2835 2000 1345 820 
76- 90 3375 2375 1575 945 

over 90 4050 2790 1850 1125 

Gennemsnit for normalskoven 
for omdriftsalder 60 år . .. 1310 925 600 370 

80 » . .. 1700 1200 805 495 
100 » fl . . 2095 1465 980 610 

Andet løvtræ . .... 1- 20 150 100 60 40 
21- 40 365 250 175 105 
41- 60 1095 765 520 315 
61-80 2190 1540 1025 630 
81- 100 2550 1800 1195 735 
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Værdi pr. ha bevokset areal 
AlderskI. Bon.1 Bon.2· Bon. 3 Bon.4 

kr. kr. kr. kr. 
1- 15 120 75 45 20 

16- 30 270 190 130 75 
31-45 540 375 255 180 
46- 60 1190 875 575 345 
61- 75 2095 1465 965 590 
76- 90 2430 1750 1150 715 

over 90 2620 1925 1345 840 

Gennemsnit for normalskoven 
for omdriftsalder 60 år ... 540 390 255 160 

80 » 945 665 450 265 
100 » ... 1285 900 600 370 

Rødgran ... . . . .. 1- 20 1445 1035 650 420 240 140 
21- 40 4115 2835 1885 1190 630 350 
41-60 6715 4650 3055 1870 970 550 
61- 80 9265 6450 4200 2585 1320 700 
81- 100 11560 8215 5380 3245 1690 900 

1- 15 1150 795 545 350 190 100 
16- 30 3095 2175 1430 900 460 300 
31- 45 5100 3525 2275 1440 750 400 
46- 60 6970 4875 3185 1970 1020 550 
61- 75 8925 6210 4030 2355 1280 700 , 
76- 90 10660 7555 4915 3015 1530 850 

over 90 12325 8935 5785 3530 1800 1000 

Gennemsnit for normalskoven 
for omdriftsalder 40 år .. . 2790 1935 1275 805 420 245 

50 » 3570 2490 1625 980 530 300 
60 » 4080 2835 1860 1155 600 350 
70 » 4845 3345 2195 1355 700 400 
80 » 5400 3750 2455 1530 780 435 
90 » 6080 4245 2780 1705 880 480 

100 » 6630 4620 3030 1870 970 530 

Skovfyr . ... ..... . 1- 20 640 310 110 55 
21- 40 1360 730 290 130 
41-60 2735 1430 550 240 
61- 80 3890 2070 790 330 
81- 100 4690 2465 960 410 
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Værdi pr. ha bevokset areal 
AlderskI. Bon. 1 Bon.2 Bon.3 Bon.4 

kr. kr. kr. kr. 
Skovfyr (fortsat) 1-15 545 280 95 45 

16-30 1072 575 215 100 
31-45 1840 950 360 175 
46-60 2880 1485 590 240 
61-75 3745 2015 780 330 
76-90 4400 2350 900 385 

over 90 5120 2690 1045 450 

Gennemsnit for normalskoven 
for omdriftsalder 60 år .. . 1585 810 325 145 

80 » 2160 1135 430 190 
100 » . . . 2670 1400 540 230 

Bjærgfyr ......... 1-20 80 45 30 20 
21-40 220 120 80 60 
41-60 240 130 90 70 

1- 15 70 50 20 10 
16-30 170 100 70 40 
31-45 220 120. 80 60 
46-60 250 130 90 70 

Gennemsnit for normalskoven 
for omdriftsalder 50 år .. . 140 80 50 40 

60 » ... 180 100 70 50 
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P8RTNER MOTORSAV 
med ny 

LYDDÆMPER 
som har reduceret motorstøjen 

med 25%, uden at savens effekt 

er nedsat. 

SHK10KG 

Partner-service hefte hører også til 

årets nyheder. Enhver køber af 

Partner saven får tilsendt et ser-

vicehefte, som giver ejeren ret til 

2 gratis eftersyn. Iste service efter 

251tr's benzinforbrug, 2den service VE LOR GAN I S ERET 

efter 75 !tr. SERVICE 

Forlang demonstration eller den store Partner brochure. Forhandlere 

over hele landet med værksteder. 

CHR. HJELM BANG 
KØBENHAVN: VESTERBROGADE 10, V, TLF. (0144) HILDA 13. 
AARHUS: PARK ALLE 7, TLF. (061) 213 99 



SALLING PLANTESKOLE JebJerg. Tlf. 13 
TILBYDER I PRIMA KVALITET OG GODE PROVENIENSER: 

Birk (Betula verrucosa) l / I 30-50-80 
Bøg (Fagus silvatica) 4/0 30-50-80 
Eg, almindelig (Quercus robur) 2/0 30-50-80 
Rødeg (Quercus borealis) 3/0 30-50-80 
Sitkagran (Picea sitkaensis) 2/2 20-40-60 

FORLANG TILBUD 

SKOVBRUGSREDSKABER 
Kæv\evogne med forskydelig stang til brug i forbindelse med traktorer med spil. 
Udslæbningsbøjler med en, to eller tre kævlesakse . Afbarkningsmaskinen RAS 

for trepunktsophæng eller med Motor . Stålrørsstiger fra 5 til 20 meter. 

Forlang tilbud 

H. H. Martinsen Smede - og Maskinforretning 
Tlf. Ulse 13 & 185 Jenstrup pr. Haslev 

Nielsen & Lydiches Bogtrykkeri 

Reserveret 

Telf. ·Central 651 

H. C. Andenens Boulevard 18 

København V 
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SITKALUSEN 

Af amanuensis B . BElER PETERSEN, Zoologisk Laboratorium, 

Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 

Årene 1957 og 1959 har givet dansk skovbrug lejlighed til 
at genopfriske bekendtskabet med ovennævnte bladlus, efter 
at der var forløbet ca. 30 år siden det sidste, større angreb. 
Med de sidste års erfaringer herhjemme, og i Nordvest
europa i øvrigt, kunne der måske være grund til at f,oretage 
en sammenstilling af den øjeblikkelige viden om arten. I 
Danmark findes hidtil kun nogle få linier i BOAS' forstzoo
logi (1923) samt spredte meddelelser i FOf'stlig Budstikke 
(BEIER PETERSEN 1957 a, b, 1958, 1959) og Hedeselskabets 
Tidsskrift (BASSE 1958). 

Navn og udseende. 
Arten er beskrevet af ,V ALKER i 1846. I nyere angels,ak

sisk litteratur er den kendt som Ne o m y z a p h i s a b i e
t i n a, i nyere tysk som L i o s o m a p h i S a b i e t i n a. På 
engelsk kaldes lusen »the green spruce aphis«, på tysk 
»Sitkalaus« og »Sitkafichtenlaus« . Som dansk navn vil 
sitkalusen formentlig være egnet, skønt der findes andre 
bladlusarter på sitkagran, og skønt arten forekommer på 
andre træarter (se senere). Af de træarter, bladlusen er i 
stand til at afnåle, er sitkagranen imidlertid for dansk skov
brug langt den vigtigste, og ingen anden bladlus synes - i 
hvert fald hidtil - at kunne påvirke sitkagranens trivsel i 
samme grad. 

Sitkalusen er en lille bladlus, dens længde varierer mellem 
1.0 og 1.8 mm. Grundfarven er grøn, øjnene er røde, og 
kroppen er på hver side fopsynet med en mørk længdelinie. 
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Fig. 1. Neomyzaphis abietina (fra BORNER og 
HEINZE). W = vorter. Forneden rygrør i stær

kere forstørrelse. Ca. 22 x. 

Som hos typiske repræsentanter for familien A p h i d i d a e 
er der to lange »kirtelrør« til stede på bagkroppen (fig. 1). 

Fm friland kender man kun to former af sitkalusen, 
nemlig vingede og uvingede, levendefødende hunner. Han
ner er ikke kendt, og ingen af de få angivelser af vinteræg 
i litteraturen er sikre.1 ) 

Samtlige voksne sitkalus undersøgt her i laboratoriet var 
levendefødende, i den gennemsigtige bagkrop kunne ungerne 
ses i et antal af indtil ca. 8 stk., muligvis flere, idet de delvis 
dækkede hinanden. Særligt larvernes røde øjne og sammen
ru Ilede stikbørster lod sig tydeligt se. 

Værtplanter. 

Sitk,alusen er knyttet til slægten P i c e a. Selvom den 
lejlighedsvis er truffet på andre træarter, har man aldrig 

') I laboratorium har Ohnesorge (1959) ved 20° fået frembragt enkelte æg

læggende hunner. 
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truffet vedvarende populationer på disse. Det er foreløbig 
uvist, om der indenfor P i c e a slægten findes arter, som 
sitkalusen ikke kan trives på. Store bladlusantal er kendt 
fra flg. arter: P.sitchensi .s, P.glauca, P . pun
gens, P.engelmanni og P.omorica . Afnålingen 
viser sig .forskellig fra træart til træartog ikke direkte af
hængig af bladlus populationen. Mens sitkagran, hvidgran 
og blågran afnåles stærkt, kan rødgran huse store antal 
bladlus uden at miste nålene (OHNESORGE 1959) ; visse typer 
blågran samt omorikagran afnåles ikke eller kun svagt 
(HANSON 1952). 

Udbredelse. 
Sitkalusen synes at have en meget betydelig udbredelse, 

der indbefatter NV- og Mellemeuropa, det vestlige N.Amerika 
samt New Zealand . Udbredelsen synes dog ikke nøje kendt, 
fra mange lande foreligger ingen oplysninger. Derimod af
tegner de områder, hvor mærkbar afnåling har fundet sted, 
sig betydelig klarere. Her kan nævnes staterne Oregon og 
W.ashington i N.Amerika, England, New Zealand samt, min
dre hyppigt og til dels først i nyeste tid Holland, Tyskland 
(indtil ca. 200 km fra Nordsøkysten), Danmark, Norge og 
Island. Skaderne finder altså tydeligvis sted i zoner med 
vintermildt oceanisk klima. 

Bladlusens oprindelsesland er ikke kendt; men man har 
p.g .a. rødgranens evne til at huse store hladlusmængder 
uden at lide nåletab gættet på, at den skulle være det oprin
delige værttræ (HANSON 1952). 

Livshistorie. 
I de atlantiske områder overvintrer uvingede partheno

genetiske hunner eller disses larver. Dette gælder muligvis 
også de fastlandsklimatiske områder; thi som nævnt er 
angivelserne om vinteræg hos sitkalusen (f.eks. v. d. GOOT 
1915, v. SCHELLER 1958) ganske usikre. Det vigtige, og 
karakteristiske f·or forståelsen af silkalusens optræden i de 

52 
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oceaniske områder, der alene bliver behandlet i det følgende, 
er, at bladlusen ikke overvintrer i et hvilestadium. Tvært
imod kan de overvintrende hunner føde unger ved daglige 
gennemsnitstemp. på 0° og ved en daglig minimumstemp. 
på + 6.6 ° (HUSSEY 1952). Vintre omkring 0° standser altså 
ikke tforplantnringen, omend denne naturligvis foregår hur
tigere ved højere temperaturer. Varigheden af udviklingen 
fra nyfødt larve til voksen er ligeledes temperaturafhængig. 
I New Zealand er den således ved midvinter ca. 36 døgn, ved 
midsommer ca. 19 døgn (DuMBLEToN citereUra HUSSEY 1952). 

Vingede hunner fremkommer i Europa i reglen omkring 
midten af maj, hvad der også var tilfældet i 1959 i Danmark. 
CUNLIFFE (1924) har dog i 1922 iagttaget enkelte så tidligt 
som d. 20/3. Procenten af vingede ~ ~ synes dog ikke at 
blive videre stor, HUSSEY nævner således 7.5%, OHNESORGE 
»kun en mindre del af populationen«, og danske iagttagelser 
svarer hertil. De vingede ~ ~ flyver til nye kviste e\ler træer 
og udbreder altså bestandens område. De forekommer ho
vedsagelig i slutningen af maj til juli inclusive, i hvert fald 
i England, og efter HUSSEY står deres antal i nøje forbindelse 
med udgangspopulationens størrelse. Jo større bladlustæt
hed og jo større nålevisnen, jo flere vingede kommer der. 

Mens anta\let af vingede parthenogenetiske hunner afta
ger hen på eftersommeren, træffes der stadig i den reste
rende del af året uvingede, levendefødende, parthenogene
tiske hunner. 

Fjender og sygdomme. 
Som rovdyr og snyltere hos sitkalusen er i litteraturen 

nævnt en række arter: edderkopper, mejere, mariehøns, 
svævefluelarver, nogle snyltehvepse, fugle og - mest bemær
kelsesværdigt, om end næppe vigtigst - flagermus. Sidst
nævnte landede på træernes grene og åd bladlusene, hvad 
der kunne bekræftes ved maveundersøgelse (CUNLIFFE 1914). 

I Tyskland blev der ved angrebet i 1957 konstateret til
fælde af svampeangreb på sitkalusen (OHNESORGE 1959) . 
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Ved angrebene her i landet var mariehønsene langt de 
vigtigste fjender. Særligt hyppige var arterne A n a t i s 
ocellata, Aphidecta obliterata, Cocci
n e l l a s e p t e m p u n c t a t a og P a r a m y s i a o b -
Ion g o g u t t a t a. S y r p h i d e I a r v e r (svævefluelar
ver ) optrådte langt sjældnere. I edderkoppespind kunne der 
her som i andre land e findes mange bladlus, uden at det 
dog lod sig afgøre, om disse havde været levende ved fang
sten eller blot var faldet ned som døde. Også i Tyskland 
regnes mariehønsene som de vigtigste fjender (OHNESORGE 
1959), og i Island tillægges sitkalusens optræden langt hen 
på sommeren manglen på de fleste arter mariehøns i sko
vene der (A. BAKKE in litt.). Både i 1958 og i 1960 kunne der 
i nåleskovene i Danmark konstateres usædvanligt mange 
mariehøns, antagelig p.g.a. de udmærkede ernæringsmulig
heder året forud. 

Andre dødsårsager. 
Ser man først på de klimatiske faktorer, viser der sig at 

herske nogen uenighed. HUSSEY (1952) fremhæver popula
tionens modstandsdygtighed overfor frostperioder og regn, 
men nævner også betydelig dødelighed ved temperatursving
ninger på lavt niveau. HANSON (1952) omtaler gentagne til
fæl·de af høj dødelighed om vinteren, selvom milde perioder 
med stigning i bestanden kunne indtræffe. Efter en mild 
vinter (1946/47) var der en meget stor bestand, men i det 
sene forår blev den næsten udslettet af en længere frost
periode. Enkelte sene frostdage tåltes i Tyskland ret godt 
(OHNESORGE 1959), det samme gælder kmftig regn (OHNE
SORGE, HUSSEY). 

Om end ovenstående iagttagelser er vanskelige at forene, 
synes det dog at være en logisk følge af angrebenes opståen 
kun efter særligt milde vintre, at de normale og kolde vintre 
påvirker bestanden ugunstigt. En enkelt frostmåned (se 
senere) er tilstrækkeligt til at forhindre masseformering i 
en, ellers, mild vinter. Dette kan ikke forklares blot ved 

52 * 
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manglende forplantning i denne tid, der må også være tale 
om forøget dødelighed. 

En anden væsentlig dødsårsag er næringsmangel. Blad
lusenes sugning medfører nålefald i en sådan udstrækning, 
særligt på sitkagran, at kun de voksne, vingede ~ ~ er i 
stand til at redde sig, mens de øvrige dør af sult på de 
afnålede grene. Efter undersøgelser af KLOFT og EHRHARo 
(1959) er der tillige i juli et minimum af kvælstof i sirørs
saften, hvilket disse forfattere tillægger væsentlig betydning 
for bladlusantallets dalen ved denne årstid . 

Angrebets forekomst indenfor enkelttræ og bevoksning. 
Sitkalusen er udpræget knyttet til de ældre nåle; ved 

stærkt nålefald kan man vel se lusene vandre over på de nye 
majskud; men de trives ikke, og først fra juli (OHNESORGE 
1959) er de i stand til at klare sig der. 

Endvidere foretrækkes skyggenåle tydeligt for lysnåle. 
Træernes alder spiller en vis rolle, ved de danske -angreb var 
det tydehgt, at træer i sluttede bevoksninger, d.v.s. over 10 
år, blev stærkest angrebet. Dette skyldes dog snarest mæng
den af skyggenåle, f.eks. kunne man i 1957 på øster Pals
gård se, at ældre sitkagranbevoksninger var stærkt angrebet, 
yngre ikke. Kun -en enkelt kultur, der delvis strakte sig ind 
over overstandere af gI. bøg, var angrebet, 'og kunden be
skyggede del af kulturen . Tilsvarende iagttagelser har Omm
SORGE gjort for rødgranens vedkommende. 

Indenfor bevoksningerne, her tænkes særlig på sitkagran, 
kan der spores en tydelig individuel forskel i modtagelighed 
for bladlusangrebet. I Danmark kunne man således i flere 
bev-oksninger, der gennemgående var sær-deles stærkt afnålet, 
se enkelte ikke el. meget svagt angrebne træer (fig. 2). Lig
nende iagttagelser er tidligere gjort i England (MATTHEws 
1950), hvor de pågældende træer havde blålige kroner med 
ubehårede kviste og stumpe, grove nåle. Man har i England 
optaget undersøgelser med henblik på forædling, hvilket 
med de hyppigt tilbagevendende angreb af sitkalusen der, 
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Fig. 2. Vrøgum Klitplantage 11 /3-58, 51-årig 
sitkagran. (rot. K. Brandt). Enkelte graner er 

uafnåJet i stærkt angrebet bevoksning. 
(Vrøgum Dune Plantalion March 11th 1958. 

Sitka sp ruee 51 years old. Some trees are (ree 

from defoliation in the heavily de{oliated stand). 

har stor interesse. I Danmark har Hedeselskabets Skovfrø
central begyndt vegetativ formering af de bedste, uangrebne 
træer. 

Årsagen til masseformeringerne og deres forløb. 
Den samtidige fremkomst af det store sitkalus-angreb 

1957 over en betydelig del af NV -Europa (Island, Norge, 
Danmark, NV -Tyskland, Holland), hvor bladlusen ellers 
kun sjældent optræder i mængde, gjorde det ganske klart, 
at en storklimatisk påvirkning lå bag opformeringen. I de 
pågældende områder havde vinterklimaet været usædvanligt 
mildt. En undersøg-els·eaf vinter- og forårstemperaturer i 
perioden fra det første l<endte danske angreb af sitkalusen 
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(1921) til 1957 viste en slående overensstemmelse mellem 
forekomst af angreb og milde vintre forud, det var de mil
deste overhovedet, regnet ud fra Grindsted-temperaturer 
(BEIER PETERSEN 1957 b). Allerede THEOBALD (1914) havde 
forøvrigt sat de store angreb i England i forbindelse med 
forudgående milde og fugtige vintre, som han mente ska
dede gr.anerne og fremmede sitkalus-formeringen. 

En undersøgelse af de iaH 39 vintre forud for årene 1921- 1959 
efter landsmiddeltemperaturer for Danmark viser følgende: 

1. Vintrene for angreb skal generelt være milde, der er ingen 
angreb efter de 24 vintre med blot eet negativt månedsmiddel. 

2. Blandt de resterende 15 år er det ikke vinterens temperatur
sum, men særligt martstemperaturen, del' synes afgørende. 7 
år hal' tempo i marts normal eller derover. Herimellem er alle 
4 større angrebsår, og disse 4 ligger højest over martsnor-

.o l9lJ 1 '9S9 

A B I 
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Fig. 3. Lands-månedstemperaturer i vintre forud for angreb af N eo my z
aphis abietina. A : udstrakte angreb. B : Angreb kun i kystområder. 

(Mean monthly tempera lure for Denmark in winlers before N e om y z a p h i s out breaks. 

A: Widespread oulbreaks. B: Out breaks in eoaslal areas only). 
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maIen, nemlig mindst på 3°. (Der 'foreligger iøvrigt i labora
toriets forstzoologiske arkiv meddelelse om et enkelt mindre 
angreb, nemlig i 1944 mellem Tisvilde og Hornbæk, dette år 
er ligeledes mellem de 7 nævnte, med normal martstempera
tur). 

3. Det ses umiddelbart af fig. 3, at ved de angreb, der omfattede 
store dele af landet (1921, 1957) ligger vintertemperature,1 
gennemgående væsentligt højere end -for de tre andre (B). 
I de sidste tilfælde var, som nedenfor omtalt, angrebene imid
lertid placeret ved kysterne, hvor det vintermilde klima er 
særligt udpræget. 

Man kan tilsyneladende slutte, at angrebene kommer efter sær
ligt milde vintre fulgt af over normalt varme forår, hvor da 
særligt marts måned er varm,samt at angreb i kystegnene kan 
fremkomme ved noget lavere lands-temperatur. 

Som årsag til masseformeringen må ses manglen på et 

egentligt overvinlringssladium hos sitkalusen, hvorved 
ugunstige vintre kan medføre stor dødelighed, og til gen
gæld gunstige vintre tillader formering på denne tid af året. 

Videre kan formeringen om vinteren foregå uden væsent
lige angreb af fjenderne. Kun fuglene, der i denne forbin
delse må tillægges ringe betydning (HANsoN 1952, HVSSEY 

1952), er aktive. Når temperaturen sent på vinteren (marts) 
synes vigtig, turde dette meget vel have sin forklaring deri, 
at trods den relativt høje temperatur er de, i hvert fald her i 
landet, vigtigste fjender, mariehønsene, endnu i dvale. De 
aktiveres i normale år først omkring midten af april, og selv 
da kun i ringe grad (i 1960 med apriltemp. 5.7° mod normalt 
5.5° C kunne således iagttages begyndende træg bevægelse 
midt i måneden, i solskin, for den alm. syvprikkede marie
høne (C o c c i n e Il a s e p t e m p u n c t a t a». For edder
kopperne gælder det tilsvarende, at de først efter marts er 
at træffe i større antal (TURNBULL 1960). 

De anførte forhold medfører altså, at sitkalusen i løbet af 
vinteren og det tidlige forår kan nå en sådan bestandshøjde, 
at de på arealerne tilstedeværende fjender først efter fo1'-
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mering, d.v.s. hen på sommeren, er i stand til at begrænse 
den. På dette tidspunkt får fjenderne tillige hjælp i den ved 
nålefaldet optrædende næringsmangel, og efter de danske 
angreb var det i juli næsten ikke til at finde en eneste 
sitkalus. 

Angrebene i Danmark. 
11921 forekom et meget betydeligt angreb af sitkalus, det er 

omtalt kort i forstzoologien (BOAS 1923). I 1927 forekom et 
angreb, der efter meddelelse fra prof. dr. phil. C. A. JØRGEN
SEN begrænsede sig til klitplantager i det sydvestlige Jylland. 
Efter meddelelse fra skovr. TH. "VIELANDT forekom i 1944 et 
angreb af sitkalus på sitka- og hvidgran mellem Hornbæk 
og Tisvilde. 

Angrebet i 1957 var meget omfattende og kr,aftigt, dog 
ikke ganske ens fordelt over landet, således var det betyde
ligt svagere i det nordlige Jylland, til dels også svagere i 
Jyllands østlige del end i den vestlige. 

I 1959 var sitkalusens angreb relativt svagt, idet kun be
voksninger meget nær kysten udviste mange bladlus, eksem
pelvis kan nævnes følgende lokaliteteir: Juelsminde, Barrit
skov, Tåsinge, Langeland, Rågeleje, Fed, altså særligt vinter
milde steder. Afnålingen var, svarende til bladlusantallet, 
som helhed for landet væsentligt svagere end i 1957 . 

Skade. 
Sitkalusens sugning medfører som nævnt for sitkagran, 

hvidgran og blågran afnåling, for rødgran og omorikagran 
kun brunfarvning af nålene. De sugede nåle viser sig at 
have stærkt forhøjet ånding og nedsat assimilation (KLOFT 
og EHRHARDT 1959), allerede før nålefaldet sker der altså en 
tilvækstnedgang, og dette gælder også rødgran hvor nålene 
jo bliver siddende. 

Fm England opgives det (HUSSEY 1952), at sitkagranen 
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der tåler tabet af samtlige gamle nåle relativt godt. Fra USA 
foreligger beretning om tab af millionvis kubikfod sitkagran 
ved kysten af Oregon og Washington, og sitkalusen regnes 
der for et farligt skadeinsekt (KEEN 1952). I Tyskland med
førte angrebet.j 1957 i hvert fald tab af en del bevoksninger; 
af 102 ha sitka over 20 år i Oberforsterei Nordoldenburg 
ødelagdes således 43 ha, og resten mentes af tvivlsom leve
dygtighed (OHI'IESORGE 1959). Fra Danmark foreligger kun 
få meddelelser om egentlig ødelæggelse af hele bevoksninger 
(BASSE 1958). Derimod må man ved angreb, der følger tæt 
på hinanden, efter erfaringerne fra USA regne med stor 
risiko for bevoksningernes fortsatte levedygtighed. 

V ars lingstjenest e. 
Den tilsyneladende meget ukomplicerede forudsætning 

for angreb her i landet, nemlig særligt milde vintre forud, 
gav håb om ,at kunne varsle fremtidens angreb i tide, således 
at en bekæmpelse, om ønsket, kunne sættes ind. 

Tidligere end ventet, allerede i 1959, blev der lejlighed til 
at afprøve dette efter den milde vinter 1958/59. Mens der på 
talrige kvistprøver i 1958 (foråret) ikke blev fundet en 
eneste si tkalus, kunne der i april 1959 konstateres store 
mængder fra et antal distrikter, særlig ved kysterne. Andre 
viste sig ganske uden angr·eb. Ved hjælp af en mindre bevil
ling fra Dansk Skovforening undersøgtes under mikroskop 
ialt 220 m kviste fra ca. 30 lokaliteter. 

Der var nogen variation i bladlusantal fra træ til træ på 
svagere angrebne lokaliteter, men hvor der var tale om 
egentlige angreb, var lusene temmelig jævnt fordelt. Van
skeligheden 'bestod derfor mest i at bedømme, hvor mange 
generationer, der ville fremkomme, før bladlusbestanden 
efter erfaringerne fra 1957 ville bryde sammen, hen i juni. 

Som grundlag regnedes med l il 2 generationer endnu fra 
1. maj (ca. 10-100 X forøgelse) og den af HUSSEY (1952) an
givne kurve for afnåling beregnet efter bladlusantal pr. nål. 
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Endvidere blev det naturligvis overladt til de enkelte dishik
ter at vurdere risikoen ved en ny afnåling og interessen i at 
undgå tilvæksttab. 

Som helhed synes der kun at være fremkommet een gene
ration yderligere, mens til gengæld afnåli.ngen havde tendens 
til at være noget større end forudsat af HUSSEY. 

Bekæmpelse. 
l 1957 nåede man kun de færreste steder at iværksætte 

nogen bekæmpelse, og i så fald ofte så sent, at bladlusene i 
virkeligheden var stærkt på retur; bekæmpelsen ramte da 
kun sitkalusens fjender, nemlig mariehønsene, der på det 
tidspunkt var til stede i stort antal. Derfor blev, ved fore
spørgsler til Zoologisk Laboratorium desangående, bekæm
pelse frarådet fra slutningen af juni. 

Ved angrebet i 1959 blev der på Palsgård Distrikt, Juels
minde på foranledning af skovrider .V. LARSEN iværksat for
søg med bekæmpelse fra fly, først med bladan-pudder, 
senere ved sprøjtning med Metasystox. Resultaterne var 
følgende: 

Lokalitet Behandling Dosis Giftmængdejha. Kviste Bladlus (Aphids) 
Localily Trealmenl Dosage Jnseclicide jha Twigs ialt pr. cm 

/ha cm lolal per cm 

Barritskov I Ingen 285 765 2.7(1.4-6.3) 
(None) 

» II » 371 1199 3.2(0.7-9.4) 
Juelsminde Bladan 20 kg P 0.3 kg metyl- 157 155 1.0(0 .2-2 .5) 

paration 
» » » » 255 279 1.1 (0.0-4 .0) 
» » 50 kg P 0.75 kg » 296 22 0.07 (0.0-0.3) 
» Metasy- 70 l s 0.5 kg metyl- 215 2 0.01(0.0-0 .1) 

stox demeton-O 
» » 35 I s » 299 O O 
» » 35 l s 0.25 » 495 O O 

P = pudder (powder) s = sprøjtevædske (spray) 

Barritskov-Iokaliteterne tjente som kontrolareal. På de 
med Metasystox behandlede parceller fandtes mængder af 
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døde bladlus, også en del på Bladan-}Yarcellerne. løvrigt 
kontrolleredes effektiviteten tillige på kviste fra 13 Meta
systoxbehandlede lokaliteter på Samsø, her fandtes kun 
døde sitkalus. 

Effektiviteten af Metasystox må altså betegnes som over
ordentlig god, af Bladan som væsentligt ringere. Bekæm
pelsen blev udført omkring midten a'f maj; thi både af 
hensyn t:il tilvæksten og til bladlusens fjender er en tidlig 
bekæmpelsesdato ønskelig. Dog er det for at opnå det fulde 
udbytte af det systemiske insecticid antageligt nødvendigt 
at afvente begyndende skudbrydning, da det kun er i perio
der med kraftig vækst, at transporten af giften er optimal 
inde i træet. 

Det kan iøvrigt her bemærkes, at anvendelse af den 
laveste af ovenstående MeLasystox-doseringer overfor 
C he r m e s c o o I e y i Cdouglasgranlusen) ikke påvirkede 
denne i nævneværdig grad - denne art, og formentlig andre 
C h e r m e s -arter, er altså væsentlig vanskeligere at be
kæmpe. 

Sammenfatning. 

Sitkalusen (Ne o m y z a p h i s a b i e t i n a) har for
årsaget afnåling i Danmark på større arealer i 1921 og 1957, 
på mindre i 1927, 1944 og 1959, i alle tilfælde efter usæd
vanlig milde vintre og høj martstemperatur. Bladlusens 
evne til at formere sig ved ganske lave temperaturer (mang
len af et egentligt overvintringsstadium) og fjendernes fra
vær om vinteren forklarer den enkle sammenhæng med 
vintertemperaturen. Denne simple afhængighed muliggør 
varsling af angrebet, før skade indtræffer. 

Bekæmpelse kan eHektivt udføres ved sprøjtning med 
Metasyst,ox, formentlig også med andre systemiske insekt
gifte. 

Overlades angrebet til sig selv, bryder det sammen hen i 
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juni måned p .g.a. næringsrnangel og fjender. Følgerne af 
afnålingen varierer i udlandet fra ringe til overordentlig 
betydelige. I Danmark synes det store angreb i 1957 at have 
forårsaget spredt dødelighed i bevoksningerne . Bortset her
fra må følgerne af enkelte års angreb i hovedsagen ses som 
et tilvæksttab med påfølgende mindre modstandsdygtighed 
overfor ugunstige kår og sekundære parasitter. 

SUMMARY 

Neomyzaphis abietina Walk. 

Based on observations and litterature, a review af the biology 
of the Green Spruce Aphis (N e o m y z a p h i s a b i e t i n a = 
L i o s o m a p h i s a b i e t i n a) in Denmark is presented. 

The over-wintering form is a wingless viviparous female. No 
males have been found in this species, and eggs only in one 
laboratory experiment (OHNESORGE 1959). In Denmark Coccinel
lids are the most important mortality factors while other import
ant mortaJity factors are Jack of food caused by d e,foliation and 
adverse winter weather. The aphid prefers shade needJes, and 
young ,stands of Sitka spruce are defoliated only when growing 
in shaded conditions. Some individual Sitka spruce trees were 
free from defoliation in heavily defoliated stands (,fig. 2) . 

In Denmark the N e o m y za p h i s population shows a. steep 
decline beginning in June. In normal years the numbers of N e o
m y z a p h i s are so low, that it is difficuIt to find the species. 
Mass outbreaks are known from Denmark in the years 1921, 
1927, 1957 and 1959 (and in 1944 at one coastal locality). These 
peaks oeeur only after un'llsually mild winteTs (fig. 3) . During 
the period 1921- 1959, 15 of the years had no months with a 
negati ve mean temperature (CeJcius), and among these 15 years 
the peak years were those with the warmest March. The very mild 
winter of 1956/57 caused outbreaks also in Iceland, Norway, NV
Germany and Holland. 

The importance of mild winters for the release of outbreaks is 
also c1early seen from the distribution of large populations in the 
smaller peak years (1927, 1944, 1959). In these years defoliation 
was confined to smalJ islands, peninsulars and coastal areas. 

The appearance of peaks af ter very mild winters ean only be 
explained by the lack of an over-wintering diapause stage, 
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N e o m y z a p h i s is able to reproduce during such periods, if 
only at a 'slow rale, and the enemies ean not interfere before about 
the beginning of May. 

This simple relation to weather permitted lhe prediction of an 
outbreak in 1959 early enough for chemical control in May. Aerial 
spraying with 0.5 kg Metasystox ( = 50% Metyl-demeton-O) in 
35 liters of water per hectare was highly effective (table 1). 

In Denmark defoliation has mostly caused increament loss in 
p i c e a s i t c h e n s i s and P i c e a g l a u c a, but seemingly 
rather liUle mortality of trees. 
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BILLIGE KULTURER 

Af skovrider AAGE BAVNGAARD 

Eftersom jeg i mine kulturøkonomiske betragtninger 
(1960 side 46 m. v.) understregede, at det drejede sig om 
iagttagelser fra Tåsinge, havde jeg ikke tænkt mig, at 
eventuel modsigelse skulle kunne give anledning til svar fra 
min side; men skovrider Sabroes kritik (side 142) indehol
der visse misforståelser, som jeg gerne vil påpege. 

Det af mine billeder, som skovrider Sabroe medtager, er 
rigtig genkendt fra punkt 3 på forstkandidatforeningens 
ekskursion, men det er urigtigt, at det er medtaget for at 
illustrere, at selvforyngeIser er ringe, eftersom der ingen 
selvforyngelse findes på billedet. I min artikels tekst hen
vises kun til den retvoksende prikling. I billedteksten om
tales også høj residens krumme bøge, men med ordene: 
»Naturlig foryngelse. Naturens rige gave, som jeg under 
daurwaldbegejstring var glad for«. Skovrider Sabroe burde 
vide, hvad man forstår ved en naturlig foryngelse og ved en 
selvforyngelse. Hans begrebsforvirring har for ham affødt 
en hel del afsporet tekst. 

Skovrider Sabroe antyder ublufærdigt, at jeg skulle have 
hugstforsømt det, han kalder selvforyngelse, for at skaffe 
bevis for dets elendighed, og han har opdaget, at jeg (med 
samme formål?) har knuget denne opvækst til utrivelighed 
ved for langvarig overholdelse af overstandere ; thi der fin
des endnu stød her, medens der ingen er at finde i priklingen 
fra 1939. 

Det er rigtigt, at der findes meget gamle, formuldede stød 
i den naturlige foryngelse. De stammer fra frihugsten i 
1929. Det er også rigtigt, at der ingen findes i den kunstige 
foryngelse fra 1939, for de blev ophugget og solgt under 
krigen. 
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Skovrider Sabroe oplyser, at der i årene 1933-48 på Boller 
er afviklet 237,97 ha gammel skov. Man må håbe, at der nu 
står gode kulturer i stedet. I samme periode var vort kultur
areal 248,85 ha. Desværre giver statsskovenes grå hefter 
ingen oplysning om det enkelte distrikts årlige kulturareal, 
så jeg kan ikke sammentælle, hvormeget skovrider Sabroe 
har tilkultiveret siden sin embedsovertagelse, men da et be
tydeligt antal år er medregnet i fornævnte kulturarealop
gørelse, tyder det på, at Bollers kulturareal ikke har været 
større end vort. 

De grå hefter fortæller, at man på Boller i perioden 
1936/58 til kulturarbejder ialt har brugt l 278852 kr. Vi 
har i samme tidsrum anvendt 737 694 kr. Det bemærkes, at 
skovrider Sabroe begynder med at nævne Boller blandt de 
billige kulturdistrikter, hvilket turde være en bekræftelse på 
min formodning om, at man ikke gør sig rigtig klart, hvad 
det koster at lave noget mindre godt. 
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