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Kammerherre 

CARL SOPHUS SCA VENlUS 

* 7/5 1872 t 23/101961 

Den 23. oktober d.å. er kammerherre Carl Sophus Scave
nius, Klintholm afgået ved døden 89, år gammel. 

Kammerherre Scavenius var født på Klintholm, og efter 
at have taget juridisk embedseksamen vendte han tilbage 
til Klintholm som godsforvalter. Efter faderens død 1901 
drev han godset med stM dygtighed sammen med sin moder, 
efter hvis død 1930, han overtog ejendommen, som han i 
19'4-5 overdrog til sønnen, hofjægermester C. C. Scavenius. 

Kammerherre Scavenius store interesse for land- og skov
brug bragte ham tillidshverv indenfor erhvervets organisa
tioner. Han blev 1923 medlem af Skovlovskommissionen af 
18. maj 1920', har været medlem af bestyrelsen for Forenin
gen af Skov- og Landejendomsbesiddere og af hovedbesty
relsen af Tolvmandsforeningerne. Han var endvidere med
lem af Dansk Skovforenings repræsentantskab fra 1924-
1937 og af Skovforeningens bestyrelse samt formand for 
Studieudvalget fra 1928-1937. 
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Kammerherre Scavenius var i besiddelse af rige evner og 
en forstand som bevarede sin klarhed usvækket helt op i 
den høje alder, hvad Skovforeningens medlemmer vil erin
dre fra diskussioner ved generalforsamlinger for kun få år 
tilbage. Han fulgte til det sidste med i, hvad der rørte sig i 
tiden af politisk og faglig interesse. Han var sikker deltager 
i diskussioner ved alle faglige møder. Han havde sine me
ningers mod og forfægtede sine anskuelser med stor kraft 
og gav ikke op, når der var en sag, han ønskede gennemført. 
Hans form kunne især tidligere være skarp, men selvom 
man ikke altid straks kunne følge ham, måtte man dog i 
regelen erkende, at han i realiteten havde ret. 

Kammerherre Scavenius interesser strakte sig langt ud 
over det faglige og økonomiske. Han var solidt forankret i 
akademisk dannelse og havde altid et klassisk citat parat. 
Han var en stor naturven og var levende interesseret i fugle
livet og skovens fauna. Han værnede med stor pietet om 
naturen og kulturminderne på sin skønne ejendom, ligesom 
han var velbevandret i kunstens verden, hvad hans smukke 
hjem bar rige vidnesbyrd om. Han elskede sin skov og om
fattede den med den største interesse. 

Sit nationale sindelag beviste han bl.a. ved i en høj alder 
at melde sig ind i hjemmeværnet på Møn. 

Ved siden af sin store dygtighed og sin klare standpunkt
tagen var kammerherre Scavenius en yderst beskeden mand. 
Han var sine venners trofaste ven og del} lystigste i et glad 
lag. Han var respekteret for sin dygtighed og sin retlinede 
karakter. 

Med kammerherre Scavenius er en stor personlighed, en 
stærk karakter gået bort, og dansk skovbrug har mistet en 
god og trofast ven. 

Chr. Moltke 



Kgl. skovrider 

THORKILD SvVANE WIELANDT 

" 29/11 1872 t lO /lO 1961 

I en alder af 88 år er den tidligere leder af Maarum di
strikt, kg!. skovrider TH. WlELANDT afgået ved døden. 

Skovrider WIELANDT var født i Ribe som søn af overlægen 
ved Ribe amtssygehus. Han blev forstkandidat i 1899 og 
beskæftigede sig de første år efter eksamen med planlæg
nings- og opmålingsarbejder. I 1907 blev WlELANDT forst
assistent ved statsskovvæsenet og i 1916 udnævntes han til 
skovrider for Palsgaard statsskovdistrikt. I 1923 kom skov
rider WIELANDT til Gribskovs nordligste distrikt : Maarum 
statsskovdistrikt og her forblev han indtil afskeden som 70-
årig i 1943. 

Skovrider WlELANDT var i årene som skovrider for Pals
gaard statsskovdistrikt statens tilsynsførende med de pri
vate skove i Aarhus amt, var medlem af bestyrelsen for A/S 
Paabøl plantage og havde fra 1916-53 tilsynet med Hansted 
hospitals skov. 

På Maarum distrikt faldt skovrider WIELANDTS længste 
virke og det var præget ikke blot af hans forstlige indsats, 
men også af hans sans for naturen og dens skønheder. Da 
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WIELANDT i 1943 under de vanskelige krigsforhold tog sin 
afsked fra Maarum dstr. overlod han et i kulturrnæssig og 
skovdyrkningsmæssig henseende overordentlig velpasset di
strikt til sin efterfølger. - I årenes løb fritlagde skovrider 
WIELANDT sammen med naturfredningsmyndighederne man
ge udsigtspunkter og historiske mindesmærker. 

Skovrider WIELANDT skrev i årenes løb en del artikler om 
emner, der interesserede ham: i sine unge år om emner 
vedr. træmåling og planlægning (Lidt om Massetaksation 
(1903), Kortlægningen som Forarbej de for Driftsplanen 
(1905), Planlægning af private Skovdistrikter (1906), Over
gang til Metersystemet (1907)). Senere har WIELANDT skre
vet artikler med tilknytning til det praktiske arbejde i sko
ven især om skovdyrkningsmæssige spørgsmål og redskabs
anvendelsen i skovbruget (Afbarkning af Gran (1914), 
Pløjning af Brandlinier ved Hjælp af Motor (1920), En 
Musefælde (1930), Mølleharven (1935), Angreb paa euro
pæisk Lærk (1937), Ringning af Overstandere (1942)). 

I sit otium flyttede skovrider WIELANDT til en lille ejen
dom uden for Hillerød . WIELANDT overleves af sin hustru 
HELGA LOVISE GUSTAVA \VALTHER. -- Skovrider WIELANDT var 
ridder af Dannebrog og ridder af den svenske Vasaorden. 

P.H. 



50 

I 

;1. ... ~ . 

12 -15.000 m3 træ 

EFTERLYSES 
Signalement: 

Særlig ask, bøg og eg . 

Oplysninger 
Om elhvert parti - uanset 
beliggenhed . der købes 
lil gældende dagspris . . . · 
bedes givel Iii 

Ajs KOLDS SAVVÆRK 
Kerteminde 

T elI. 55 - 295 og 515 

Køber al Iræ siden 1888 



FARSTRUP SAVVÆRK 

& STOLEFABRIK A/S 
Grund!. 1910 

FARSTRUP ST. 

Lægen 
anbefaler 
Trælodtøj 

Telefoner: 
174 og 1181 

Telefon Veflinge 28 - 48 - 128 Træskofabrikernes Salgskontor 

Er køber til kæv ler i eg og bøg 

Havnen - Køge 
Er altid leveringsdygtig i de forskellige 

Faconer i Træfodløjsbunde 
Mod/ager gerne Tilbud paa al slags Træsko/ræ 

Vildtskind og Farmskind 
af alle Slags modtages til Udbud ved vore 

maanedlige Auktioner 

DANSKE PROVINSSLAGTERMESTRES HUDEAUKTIONSSALG 
ved Søren Jensen og Holger Meyer 

København V. Saxogade 63-69, Telefon Central 1586 - 7386 

Vi er køber til 
ALLE EFFEKTER I 

DANSK TRÆ 

DET FYENSKE TRÆLASTKOMPAGNIA/s 
ODENSE TELEFON (09) IU222 



UDHUGNINGSFORS0GET 

I SITKAGRAN I NYSTRUP PLANTAGE 

Af dr. agro . H. A. HENRIKSEN 

Kort meddelelse {ra Statens {orstlige {orsøgsvæsen nr. 40 

Dette forsøg, prøveflade MB, er nu afsluttet, og der fore
ligger udførlig rapport om det i Forsøgsvæsenets bd. 27, 2. 
hefte. Nogle hovedpunkter omtales i det følgende. 

Det blev i efteråret 1935 anlagt af C. H. BORNEBuscH på 
sandføget god jord. Tykkelsen af flyvesandet andrager i gen
nemsnit ca. % m. 

Efteråret 1956 blev de sidste forsøgsdele afdrevet (parcel
gruppe 2). De sidste 5-6 år var bevoksningerne ikke sluttede 
- hugsterne var en gradvis afvikling. Parcelgruppe 2 bestod 
dog af nogenlunde sluttede bevoksninger indtil efteråret 
1954. 

Nedenstående tabel I giver hovedresultaterne for denne 
længstlevende og største parcelgruppe hl efteråret 1954. Den 
er nogenlunde repræsentativ for forsøget som helhed, idet 
dog D-hugsten stiller sig lidt dårligere end i totalsammen
draget (jfr. tabel II). Alle Massetal gældertotal stammernasse. 

Tabel I 

Hugstgrad A B C D 

\1asse før tynding, 26 år, m 3 (1935) ...... 257 253 262 259 
Hugst 26 /45 år, m 3 (1935- 1953) .. .. .... . 33 325 421 471 
\fasse (før tynding) 45 år, m' (1954) ..... 895 617 505 400 
Diameter (før tynding) 45 år, cm (1954) .. 22,0 26,5 32,3 34,4 
Tilvækst 26 /45 år, m' /ha /år (1935 /54) .... 35,3 36,3 34,9 32,2 
Tilvækst ialt til 45 år, m' /ha .... . ........ 928 942 926 871 
Tilvækst gens. fra kultur, 4/45 år m'/ha 
(1914 /54) . . ................... 22,6 23,0 22,6 21,2 

50' 
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Hugstgradsbetegnelsen er den sædvanligt anvendte: A 
(kun hugst af tørre træer), B (svag hugst), C (middelstærk 
hugst), D (meget stærk hugst) . 

Forholdet mellem tredie og fjerde linie (hugst og masse) 
illustrerer hugststyrken. Ofte regner man med, at der ved 
udhugningerne ialt falder cirka lige så meget som ved ho
vedskovningen. I C .... hugsten falder der mindre, i D-hugsten 
mere end massen ved 45 år. D-hugsten var således - sel-v om 
grundfladen var ca. 34 m 2/ha ved 45 år - en virkelig stærk 
hugst. Dette fremgår også af, at dens masse kun udgjorde 
ca. 45% af A-hugstens masse : 

De tre nederste linier indeholder tilvæksttallene. De er 
meget store. Rødgran har efter bonitetstabellerne ved bon. 1, 
alder 60 å'r, gennemsnitlig produceret 19,4 m 3/ha/år - her 
ca. 22 m3 ved 45 år. 

De løbende tilvækster er nogle af de højeste, der er målt 
her i landet. Det er vel kun Abies grandis, der opnår højere 
volumenproduktion (indtil ca. 40 m 3jha/år), men ikke større 
tørstofproduktion. 

Muligvis er tilvæksten ikke hugststyrkeafhængig. Et fald 
fra C- til D-hugst er der dog nogen sandsynlighed for. Der 
er ingen grund til at gå i detailler med denne sag, som under 

'

Periode 
Parcel- ____ -,---__ 

gruppe I I Årstal Alder 

1 e. 35 /e. 51 24/40 

2 e. 35/e. 53 26 /44 

Tabel Il 

Periodisk vedrnassetilvækst for hver af 
de fire hugstgrader (i parentes parcel
betegnelserne ) . 

rn3 /ha /år 

A B C D 
37,9(d) 36,5(a) 38,2(c) 37,7(b) 
35,3(k) 

I 
35,7(e) 34,8(h) 35,9(f) 
39,5(g) 37,2(m) 30,8(i) 

-
Gennemsnit for gruppe 1 og 2 I 36,6 37,2 36,7 I 34,8 

3 I e. 35/e. 51 II 30- 31 / II 

I 46- 47 

34,6(n) 31,9(0) 34,6(p) 

Gennemsnit for gruppe 1, 2 og 3 I 36,6 35,5 34,8 



HIAB 176 ELEFANT 
(Skovelefant) 

Aktieselskabet 

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

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

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

Ellekær 5, Herlev. Telf. 94 97 74 



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

Til mosegrise er Ratin 's Tørpræparat 
både 100 0 10 effektivt og praktisk at arbej
de med. 

Vi har service-afdelinger over hele landel. 
Henvend Dem tilos og få alle oplysninger. 

! ; tD} .. I,! b , 
TIl. GO '9880 - Virgin iavej 7 - Køb enhavn F. 

Gulvtræ og Snitgavn 
af bøg købes 

C. C. HANSEN A/S 
FJEDERKLEMMEFABRIK 

Ringstedvej 20, Roskilde, tlf. 299 

Elle- og birkekævler 
købes, kontant afregning. 

Aj" HINNERUP TRÆSKOFABRIK 

Tlf. 23 

BESKYT MOD 

Fomes-al~nosus 
angreb 
VED ST0DFLADE. 
BEHANDLING MED 

l"'IW8ERN0\" 
ELLER 

AKI KARBOLINEUM 
@ 

AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI 
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alle omstændigheder er usikker. Interesserede må henvises 
til beretningens afsnit 3 c. Det skal blot nævnes, at for den 
del af undersøgelsestiden, der ikke var præget af sygdom og 
opløsning, finder man de i tabel II for hver enkelt parcel 
anførte tilvækster. 

De tilvæksttekniske detailler findes i tabel III i beretnin
gens bd. 27, 2. hefte. 

Af nedenstående tabel fremgår, hvorledes produktionen 
jfr. tabel I (parcelgruppe 2) fordelte sig på dimensionsklas
ser: 

TabelIlI 

Produktionens fordeling på dimensionsklasser. m' /ha 

Hugst- under 10- 15 15- 20 20- 25 25- 30 30-35 35-40 40- 45 45-50 lait 
grad 10 cm cm cm cm cm cm cm cm cm 

A 3 51 193 319 241 110 11 928 
B 8 54 143 251 320 145 20 941 
C 7 47 107 134 187 245 160 35 3 925 
D 12 60 126 97 153 200 146 62 15 871 

Sammendraget i tre klasser : 
Hugst- under 20 cm 20-35 cm over 35 cm 
grad 

A 247 670 ~ 0,(1 Il 

B 205 716 ~q?-1 20 
C 161 566 ~ 12.7 198 
D 198 450; b'i~ 223 

Der er ingen tvivl om, at stærk hugst beVlirker en betydelig 
forøgelse af det stort dimensionerede udbytte. Endog i D
hugsten, hvor der er regnet med en tilvækstnedgang, er for
øgelsen af store dimensioner mærkbar. 

Man har undertiden hævdet, at der i en svagt hugget 
bevoksning er cirka lige så meget stort træ som i en stærkt 
hugget. Det er ikke umuligt, men sjældent. Det kan fore
komme, når man sammenligner en stærk hugst fra toppen 
med svag hugst .fra neden. Teoretisk kan der fremkomme 
næsten hvad som helst med hensyn tildimensionsfordeling. 
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Imidlertid er det afgørende ikke, hvad der på det enkelte 
tidspunkt findes af stort dimensioneret træ i bevoksningen, 
men resultatet af den samlede produktion på længere sigt, 
og da er det usandsynligt, eller i hvert fald meget usædvan
ligt, at den svage hugst kan stå mål med den stærke med 
hensyn til store dimensioner. 

At der kan være væsentlig forskel på, hvad der på det en
kelte tidspunkt findes , og hvad der over længere sigt falder 
af stort dimensioneret udbytte, fremgår af følgende: 

Af vedmasse med brysthøjdedi:ameter ov'er 25 cm fand
tes ved alderen 45 år 442 m 3 i B-hugsten og 391 m3 i D-hug
sten - altså mest i B-hugsten. I tyndingsudbytte med dia
meter over 25 cm var der fra 26 til 45 år i B-hugsten faldet 
43 kubikmeter og i D-hugsten 185 m 3, således at der i B
hugsten var produceret ialt 485 m 3 med brysfihøjdediameter 
over 25 cm, men i D-hugsten 576 m 3 . 

Det væsentlige i sagen kan der således næppe være tvivl 
om: Stærkere hugst vil i reglen bevirke en væsentlig forøgelse 
af stort dimensioneret udbytte, naturligvis forudsat samme 
omdriftsalder, og at man ikke sammenligner helt forskellige 
hugstmåder - f.eks. pælehugst (d.v.s. med størst muligt ud
bytte af ledningsmaster) med normalhugst - eller sammen
ligner med en hugst, der er så stærk, at man må forvente 
betydelig nedgang i mas'Setilvækst pr. hektar. 

Det økonomiske resultat af de forskellige hugststyrker 
fremgår af nedenstående tabel IV (et uddrag af tabel XVII i 
Forsøgsvæsenets beretning). Tabellen korresponderer med 

Rente-
fod 

O 
2 
4 
6 

Tabel IV 

Værdital 

med 1954-prisniveau med indekskorrigerede, 
virkelige priser 

B-hugst C-hugst D-hugst B-hugst C-hugst D-hugst 

100 102 94 100 94 82 
100 104 97 
100 111 106 100 97 85 
100 121 119 



Til skovllrulluffieli 4 .. ! 
en kraftige hydrauliske lØft er uhyre let at 
ldstille og tager selv de største stammer. Den 
Ile venderadius giver en enestående man
rredygtighed og hurtig og nem kØrsel mel
m stammerne. Den overdimensionerede kob
ng på 28 cm kræver ingen indvendig juste
ng eller smØring. De 50 huller for ophæng
ing af redskaber foran på bagakslen under traktoren giver 
tallige muligheder for anbringelse af spil, kraner og andre 
>ecialredskaber til skovbrug. 56 hk (SAE) dieselmotor. 
ifferentialespærring og hydraulisk vægtoverfØrsel. 

A N S K O V E R S ø I S K M O T O R I N D U S T R I A/S - G L O S T R U ~ 
il 



John Rolskov's Planteskole 
Sdr. Vissing Telf. 53 

Vi anbefaler os med alfe Arier 

Skovplanler i gode Provenienser 

Skovplantekulturerne staar under 
Herkomstkontrollen med Skovfrø 

og -planter. 

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

A/S K A G E R U P 

TRÆVAREFABRIK 
Kagerup 
Telefon: Helsinge 9 

SALLING PLANTESKOLE 
JEBJERG . TELEFON 13 

Sunde Planter 

leveres til Skov, Have og Mark 

* 
ForlaDg PrlsUste eUer TUbud 

Kævler og snitgavn 

bøg, ask og eg 

købes af 

A/S ØRESØ FABRI K 
Svebølle • Telefon Viskinge 50 

SKOVPLANTER _ a Ile Arter -

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

HULKÆRHUS PLANTESKOLE 
TELEFON: ANS 25 OG 38 R0DKÆRSBRO STATION 

Alle kulturer er underkastet danske Planteskolers Sundhedskontrol og Herkomstkontrollen. 

Bøgekævler, 
Finer- og Plankekævler I og II 

Egekævler og 

Askekævler 
samt alle øvrige Løvtræsorter 

J ø R G E N J ø R G E N S E N Als 
Raadhuspladsen 3 . Aarhus. Telf. 28835 
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de i tabel I anførte tilvæksttekniske data - gælder altså for
søgets parcelgruppe 2. Det drejer sig om en opgørelse af 
værdiproduktionen diskonteret frem til 1954 med fradrag af 
kultur- og effektomkostninger (skovning m.v.). Værditallet 
er for B-hugsten sat lig med hundrede - de andre i relation 
hertil. 

Beregningen er dels foretaget med faste priser (1954) og 
dels med de virkeligt opnåede, indekskorrigerede priser. Som 
indeks er brugt prisen for skovning af 1 m 3 uafkortet tøm
mer. Havde man brugt andre indeks (f.eks. detailpristallet) , 
havde man ikke just fundet de samme værdital, men i prin
cippet den samme linie. 

Ved at regne med indekskorrigerede priser, tager man i 
regning, om træpriserne ændrer sig i forhold til det almin
delige prisniveau. En nominel prisstigning på f.eks. 10 % 
anses altså ikke for nogen prisstigning, dersom det almin
delige pl'isniveau også stiger 10 %. Nominelt uændrede priser 
anses for et prisfald, dersom det almindelige prisniveau sti
ger. 

Man bemærker, at når der regnes med de virkelige priser 
(højre tabelhalvdel) , stiller svag hugst sig relativt gunstigt. 
Det ligger i, at i den pågældende iagttagelsesperiode (1935/ 
54) blev træpriserne reelt mere end fordoblet (beretningens 
tabel XVI). Da man ved svag hugst har taget en relativt 
stor del af produktionen med ind i prisstigningen, må den 
selvsagt stille sig forholdsvis gunstigt. Det omvendte havde 
været tilfældet, hvis træpriserne nominelt var steget mindre 
end det almindelige prisniveau - altså i realiteten faldet. 

Endvidere betyder rentefoden en hel del for regnestykkets 
udfald: Jo højere rentefod, jo bedre stiller stærk hugst sig. 
Det er indlysende. Under anspændte økonomiske vilkår -
eller hv,is man har gode investeringsmuligheder - vil man 
have frigjort så mange penge som muligt - og så hurtigt som 
muligt. Man kan også sige, at rentefoden er høj, og den logi
ske konsekvens er stærk hugst. 

Regnemæssigt (tabel XVII i Forsøgsvæsenets beretning) 

51* 
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Fig. 1. Sundhedstilstand og grundfladetilvækst i parcelgrupperne 1 
og 3. f=forår. grfl. tilv.=årlig grundfladetilvækst. micans = angreb af 

Dencroctonus micans. opl. = bevoksningens opløsning. 



499 

Fig. 2. Sundhedstilstand og grundfladetilvækst i parcelgruppe 2. 

kommer det til udtryk derved, at rentefodens størrelse gør 
sig stærkt gældende for hugstmassens værdiansættelse. Eks
empelvis ser man, at i D-hugsten var den samlede værdi af 
gennemhugningsudbyttet (1954-priser, netto på rod) 22.953 
kr. pr. ha (kolonne med rentefod o), men diskonteret frem 
til 1954 med rentefod 6% var værdien 41.582 kr. pr. ha. 
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Men hvor høj er rentefoden? - Hvilken af talrækkerne skal 
man arbejde med? 

A. HOWARD GRØN (»Den almindelige Skovøkonomis Teori« 
s. 478 f L) bruger begrebet »Tidens og stedets almindelige 
rentefod, den naturlige rente«, hvormed tilsyneladende me
nes omtrent det samme som lånemarkedets rente - altså i 
dag ca. 8- 9 % - der igen er best'emt af Nationalbankens dis
konto (i dag 6% % ). 

Imidlertid ændres pengeværdien stadrig. Fra 1890'erne til 
nu er den i store træk stadig blevet mindre. Med 1914 som 
basisår er detailpristaIIet i januar 1960 452. Det vil sige, at 
pengeværdien er formindsket med ca. 3% % om året i perio
den fra 1914 til 1960. For perioden 1935/ 60 bliver det ca. 
4 %. 

Begrebsmæssigt må rentefod og pengeforringelse holdes 
adskilt, men det er to i deres virkning så nært beslægtede 
fænomener, at de sideløbende må tages med i de økonomiske 
ovel'Vejelser, man anstiller. Man har tidligere diskuteret be
rettigelsenaf en særlig forstlig rentefod (en meget lav rente
fod). En akademisk drøftelse heraf har ikke megen betyd
ning, fordi man altid vil stå meget usikkert overfor de nært 
beslægtede fænomener inflation og deflation. 

Hvor i tabel IV den enkelte driftsherre befinder sig, er et 
spørgsmål, der fuldstændig er overladt til den enkelte. Fore
ligger der et stort kapitalbehov, er man i den nederste linie, 
tror man på stigende relative priser går man over i højre 
tabelhalvdel. Kombinationen af alle de hensyn, der kan være 
tale om, hører ikke med til forsøgsvirksomhed. 

Et spørgsmål, der ikke er inddraget i den økonomiske 
analyse, er en eventuel relation mellem den tekThisk mulige 
omdrift og sundhedstilstanden. I dette tilfælde er der sand
synligvis en forbindelse. 

Hovedtrækkene i den sundhedsmæssige udvikling fremgår 
af figur 1 og 2 (beretningens figur 7). Figurerne viser for hver 
parcel - inddelt efter parcelgrnppe og indenfor parcelgrnp
pen inddelt efter stigende hugstgrad - de store træk i den 



I tidens moderne skovdrift er 
en kædesav så vigtigt et værk
tøj" at der er god grW1d til at 
se sig godt for, når man køber. 

Her er de fortrin, der 

SOLO har den kraftigste motor 
Solos 125 cem motor udvikler 5,5 HK ved kun 
5.000 omdr./rnin, 

SOLO-motoren slides mindst 
Solo er den sav, der har lavest stempelhastighed 
ved fuld ydelse. 

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

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

SOLO-kæden er sikret 
Centrifugalkoblingen forhindrer kædesprængning. 

SOLO har 12 Indrs. kaskoforsikring 

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

)l:} Vægt ([7") brutto [[,4 kg. 
)l:} Perfect balance 
)l:} Mindste støjfaktor 
)l:} Hurtig start 
)l:} Direkte dreveI1 sav 

Bemærk 
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P R I S N E D SÆ TT E LS E 
Solo-salget på eksportmarkedet er gået 
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25". 
. . . . . 
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--- __ J 
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HJORTSØS PLANTESKOLE 
SVEB0LLE 
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med Skovfrø og -planter. 

På grund af omlægning af postruterne er vor postadresse 

ændret fra I. juli 1960 til: 

p, KRUSES PLANTESKOLE 

HESTEKÆRGAARD. AARHUS. TELEFON TILST 7 KALDENR. 90411 

Areal 100 Tønder Land Skovplanter af alle Arter 

Kævler og Snitgavn 
i dansk Løvtræ købes - kontant Afregning 

RYDE SAVVÆRK 
Tlf. Vejleby 21 pr. Ryde SlIJtion 
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vækst- og sundhedsmæssige udvikling. For hver parcel er 
øverst anført årlig grundfladetilvækst i kvadratmeter pr. ha 
(skalaen fra O til 3). Nederst (procentskaia fra O til 100) er 
indtegnet angrebet af Dendroctonus micans (procent an
grebne træer), samt skitseret, hvornår bestanden er gået i 
opløsning (normal bestands slutning ophørt). 

Man bemærker: 
A t micansangrebet gennemgående udviklede sig hurtigst i 

de stærkt huggede parceller. 
At det begyndte, medens der var fuld tilvækst. 
At fuld tilvækst fortsatte i angrebets førstestadie. 
At der fulgte et tilvækstfald, der - som det er påvist - kan 

sættes i relation til micansangrebet. 
Samt at der i 1954 indtrådte et stort tilvækstfald - cirka 

en halvering - der ikke havde nogen som helst relation til 
sundhedstilstanden iøvrigt. Den fandt sted både i stærkt og 
i svagt huggede parceller. Man kunne direkte på trækronerne 
se en forringelse af sundheden. Samme fænomen kunne net
op dette år ses flere steder i landet (beretningen s. 197) . 
Årsagen er ubekendt, men er formentlig af klimatisk natur. 
Der var en ret lang tørkeperiode fra begyndelsen af maj til 
slutningen af juni, medens sommeren iøvrigt var meget regn
rig. Måske har vandforsyningen svigtet på et kritisk tids
punkt. 

Denne kendsgerning - tilvækstfaldet i 1954 - gør proble
met med hensyn til sitkagranens sundhedstilstand vanske
ligt. Micansangreb er godt belyst og relativt håndgribeligt. 
Det er, med hensyn til starttidspunkt, hugstafhæn@igt og kan 
til nød bekæmpes. Årsagen til tilvækstfaldet i 1954 kendes 
derimod kun mangelfuldt og beherskes slet ikke . Det syntes 
ikke at have noget med ·hugststyrken at gøre. At Trametes 
ikke har haft nogen væsentlig andel i sygdomsbilledet frem
går af afsnit 5 c og 5 d i beretningen. 

Alt taget i betragtning, er der en chance for højere omdrift 
- forlængelse af den højt producerende periode - ved 
svagere hugst. Det foreliggende forsøg siger dog ikke meget 
om, hvor lang tid, det kan dreje sig om - blandt andet på 

52 
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grund af stor nabovirkning fra naboparceller. Derfor er for
holdet ikke taget i regning. 

Det er lalmindeligt, at forsøgsresultater generaliseres 
langt mere end berettiget. 

Man kan ikke i korthed sige, i hvilket omfang det vil være 
forsvarligt at generalisere de foreliggende erfaringer - blot 
dette: Forsøget lå i Nystrup Plantage, d .v.s . under stærk 
vindpåvirkning. Under mere beskyttede forhold vil en del 
af de samme virkninger med hensyn til sundhed og stabilitet 
måske findes, men ikke i nær så udtalt grad som i Klitplan
tagerne. 

Endvidere - hvad der navnlig betyder noget for den øko
nomiske analyse: Det drejer sig om en stor, kortvarig vækst
ydelse, hvad der giver svag hugst mulighed for at stille sig 
relativt gunstigt. At produktionen er stor indebærer, at man 
vil opnå tømmerdimension, uanset om man hugger stærkt 
eller svagt. At den er kortvarig betyder, at diskonterings
processerne - der ofte stiller stærk hugst gunstigt - bliv'er af 
mindre betydning. Tager vi et modstykke - f.eks. rødgran på 
hedeflade - , er det tvivlsomt, om man kan nå tømmer
dimension ved svag hugst, og under alle omstændigheder 
varer det meget længe, før denne dimension nås. 

løvrigt er hugst i nåletræ jo ikke blot et spørgsmål om 
A-, B-, C- eller D-hugst. Forsøg med kombinationer (først 
stærk, senere svag hugst, afvigende randbehandling) er for
længst anlagt (1954 i rødgran på Sofie Amaliegård, ] 957 i 
sitkagran i Tranum Klitplantage) . Disse forsøg adskiller sig 
iøvrigt fra de hidtil anlagte ved tidligere og hyppigere ind
greb i de stærkt huggede parceller. 

Forsøgsresultater kan vel forøvrigt dåTligt glive direkte an
visning på skovbehandling, men på baggrund af den viden, 
som vel navnlig forsøgsresultaterne kan give, må spørg,s
målet i sin helhed løses af den enkelte under hensyn til de 
naturfol'holq og de økonomiske betingelser, hvorunder han 
arbejder. 
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BUNGARTI L ~ 
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Sachs diesel i begge 
størrelser. Overlegen 
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MUSTEX 
det sikkert virkende endrinholdige blandingspræparat mod: 

Mosegrise og mus i skove og plantager 

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

tionen er tilstrækkelig til at sikre en fuldstændig bekæmpelse 

af museplagen. 

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

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

Savværker OBSI 
TIL SALG ÆLDRE MEN VEDLIGEHOLDT: 

I stk. flishugger, raspelmaskine, ISO 

hk motor fabrikat W. Ritter, Altona. 

I stk. flisfindeler, slagmølle, 35 hk 
motor. 

2 stk.Jonsercdo SL-A8 automatiske 
slibemaskiner, slibelængde 850 mm. 

Øjeblikkelig levering. Nærmere oplysning hos 

MASKINMESTER DAVIDSEN, HILLERØD J567 



TRAMETESHULLER PÅ STRIBE 

Af forstkandidat FR. PALUDAN 

](orl meddelelse fra Slalens forsllige forsøgsvæsen, nr. 41 

I 1931 købte Skibelundforeningen 75 ha jord lige nord for 
grænsen ved Rens og gav det navnet »Kloppenborglund« ef
ter en af danskhedens store forkæmpere. I løbet af fire år 
blev arealet tilplantet med rødgran under skovrider KR. 
FROlIISEJERS ledelse. 

Kloppenborglund-arealet var opdelt i smalle nord-syd 
gående hedeparceller, da det i 1910 blev købt sammen og dyb
pløjet til omkring Y2 meters dybde. Årene efter blev det 
merglet, men merglen siges at være blevet spredt meget dår
ligt. Derefter dyrkedes arealet. Flere ejerskifter tyder på 
dårlige afgrøder, og ved overtagelsen i 1931 lå arealet da 
også hen i græs, og lyngen var begyndt at indvandre. 

Jordbunden er stærkt udvasket hedesand, stedvis med 
svag lerindblanding et stykke nede. 

Plantagearealet blev omgivet med et løvtræbælte, og rød
granplantningen påbegyndtes i 1932 fra vest. I pløjede ren
der med 1,25 m's afstand blev der grubbet og plantet på 1 
m's afstand. For at skaffe en smule læ og hindre forårsnaUe
frosten i at drive ind fra de omliggende lave engstrækninger 
indblandede skovrider Fromsejer Pinus contorla i hver 15. 
række. I disse rækker blev granerne plantet på normal af
stand, men der blev indplantet en contorta i hvert andet mel
lemrum mellem granerne. 

Contortaerne hjalp de nærmeste granrækker godt igang, 
og de første udbytter blev da også hentet her omkring 1940 
som juletræer. I forbindelse med pligthugsten begyndte man 
i 1943-44 at fjerne hveranden contorta. IJengang var der 
ifølge skovfoged F. RASMUSSENS udsagn kun et par døde, 
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Fig. 1. Kortskitse over det luftfotograferede område (fig. 2) med afdelings
numre og plantningsår. 

knapt meterhøje rødgraner og en del med et sygeligt udse
ende i et »stampehul« nordligst i afd. 8_ Et flertal døde gra
ner blev iagttaget ved første gennemhugning i 1953-54 af 
den ældste plantning_ Et luftfotografi fra maj 1954 (ikke af
bildet her) viser tydelige huller i plantagens vestlige del. 

Angrebene her greb hurtigt om sig og ved en gennemgang 
i 1957, hvor jeg tegnede et kort over hullernes beliggenhed, 
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Fig. 2. Dele af Kloppenborglund og Rens Hedeg{n'd plantager fotograferet 
september 1959. Sm!. kortskitse fig. 1. Nord opad. 
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gik det op for mig, at flertallet af hullerne lå på striber, der 
faldt sammen med de contorta-indblandede rækker. Hvor 
hullerne var langstrakte, var den største udstrækning altid 
at finde i rækkernes retning. Ved isolationer fra syge og døde 
træer påvistes Fomes annosus . 

Vinteren 1957-58 gennemhuggedes den vestlige del af plan
tagen igen, og situationen i september 1959 fremgår af luft
fotografiet figur 2. Ved sammenligning af luftfotografierne 
fra 1954 og 1959 er det tydeligt at se, at hullerne stadig ud
vider sig, og at nye kommer til. 

Den mærkelige forekomst af de på stribe liggende Tra
meteshuller kunne man tænke sig skyldes følgende 3 oplyste 
forhold om arealet: 

1) Indblanding og tidlig hugst af Pinus contorla. 
2) Hugst af juletræer - i overvejende grad nabotræer til 

P . contorta. 
3) Ujævn fordeling af mergelen og opståen af hullerne i 

forbindelse med mergelbunkernes placering. 
Juletræhugstensomfang er søgt opgjort ved tælling af 

formodede juletræstød, dels i rækker midt mellem contorta
indblandede rækker, dels i naborækker til contortaræ kker. 
(Tabel 1). 

Tabel 1. Juletræhugst pr. 100 pl(JJltepladser ( = 100 m), opgjort 
1957 i endnu slultet bevoksning på tre forskellige lokaliteter i 
Kloppenborglund. l parentes er angivet, hvor mange meter der 

er gennemgået. 

Lokalitet 

Afd. 2, nord (syd for afd . 8) . . . 
Afd . 8, midt. ......... .. .. . . 

» l l , nord . . . . . .. .. .. . . . . 

I rækker midt I naborækker til 
mellem contorta contorta-rækker 

1 (700) 

7 (442) 

2 (532) 

5 (410) 

20 (368) 

5 (348) 

I Trameteshullerne var det vanskeligt at afgøre, om de små 
granstød var frembragt ved juletræhugst eller skyldtes, at 
et træ var dødt, hvorfor en opgørelse herfra let vil blive mis
visende. Trameteshullerne er derfor ikke medtaget i stød-
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opgørelsen i tabel 1. Det fremgår tydeligt af tabellen, at jnle
træhugsten har været betydelig stærkere omkring concorta
rækkerne end imellem disse. 

Fra en række undersøgelser i Sønderjylland af l. og 2. 
udhugning iførstegenerations rødgranbevoksninger uden 
bjergfyr er juletræhugst og rådangreb sammenholdt i tabel 
2. Det fremgår af tabellen, at der i alle de undersøgte bevoks-

Tabel 2. Julelræhugsl og rådprocenier i Sønderjylland i 1. og 2. 
udhugning i førsle generation rodgran liden bjergfurindblanding. 

Flade Juletræhugst Procent C\I'vI-bon. Anmærkning Anden 
nr. pr. 100 råd f. hugst om jordbund anmærkning 

pia n tepladsE'1' 

l . udhugning 

312 3,0 Svag ler-
indblanding 

343 5 3 3,5 
372 7 0,1 3,4 Kraftig al 

364 9 4 2,5 1 Contorta i hver 

453 11 3 3,7 
15. række (Klo p-
penborglund, 

l afd. 3) 
186 12 0,4 3,1 Kraftig al 

345 19 2 3,8 Svag ler-
indblanding 

344 21 11 .t,1 

287 'r -u 17 3,2 .\1 

2. udhugning 

243 7- 20 6 4,3 Stedvis ler- Contor!a i 
indblanding hver 15. 

række 
(Kloppen-
borglund 
midti 
afd. 8) 

137 32 9 3,5 (Ved 3. udhugning: 
14 % råd) 



ninger, hvor der er hugget juletræer, kan konstateres et stør
re eller mindre rådangreb ved første gennemhugning. Nogen 
klar talmæssig relation mellem juletræhugstens størrelse og 
rådangrebets omfang er der ikke. Dog findes de største råd
procenter blandt de bevoksninger, hvor der er taget flest 
juletræer. Det er sandsynligt, at bl.a. også jordbunden spil
ler en rolle, således at blot en svag lerindblanding, selvom 
den ligger dybt, er medvirkende til en bedre sundhedstilstand 
end på de rene sandjorder. Dette antydes i tabel 2 ved de to 
til hinanden grænsende flader i Blæsbjerg plantage ved Nr. 
Hostrup, nr. 345 og 344. De adskiller sig kun ved nævnte 
forhold Isamt et års forskel i alder. Her er henholdsvis 2 og 
11 % af udhugnings træerne rådangrebet. 

Tre steder i Jylland er det lykkedes at undersøge en første 
gennemhugning af ren rødgran i første generation, hvor der 
ikke har været taget juletræer. Ingen af stederne er der efter 
iagttagelse af nysatte stød fundet hverken Trametesangreb 
eller råd. (Tabel 3). Det bestyrker teorien om, at infektion 
først finder sted efter, at der har været hugget i bevoksnin
gen. 

Tabel 3. 1. gennemhugning af urørte og rene, første 
generations rødgranbevoksninger. 

Flade Lokalitet Alder CMM- Stød- Råd 
bon. iagtt. % 

298 Feldinghus ved Holstebro . . ... . . 27 3,0 417 O 

68 Rønslunde ved NT. Snede . . ..... 41 5,7 408 O 
285 Oxenvad andelsplantage i Sønder· 

jylland . . .... . .............. 57 4,5 172 O 

Det er således klart, at juletræhugsten i Kloppenborglund 
må have givet anledning til Trametesangreb. Da der blev 
hugget flest juletræer i nærheden af contortarækkerne, må 
man som følge af juletræhugsten også vente de største Tra
metesangreb ved contortarækkerne. Hvis angrebet imidler
tid alene afhang af mængden af juletræsstød, skulle man 
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vente mindst lige så stærke angreb midt mellem contorta
rækkerne i »Afd. 8, midt« som omkring contortarækkerne 
de to andre i tabel 1 anførte steder. Dette er ikke tilfældet. 

Ved hugsten af Pinus contoda nogle år efter juletræhug
sten er nye stødflader og rodsystemer overgivet til infektion 
og måske også til næring for eventuelle igangværende an
greb. I 1960 er der kun huller i jorden efter de formuldede 
contortastød, mens de juletræstød, der beholdt en grenkrans, 
i mange tilfælde ikke er rådnede. Det viser, at contorta
stødene er blevet nedbrudt hurtigt. Vi må sikkert søge den 
væsentligste årsag til Trameteshullernes placering omkring 
contortarækkerne i det forhold, at contortastødene er et vel
egnet infektionsmateriale. 

Som nævnt foran, ,forelå også den mulighed, at mergelen 
var dårligt spredt, og at Trameteshullerne var fremkommet, 
hvor mergelbunkerne i sin tid var placeret. Faktisk var det 
sådan, at da jeg begyndte undersøgelsen af de pågældende 
arealer og ikke havde noget overblik over hullernes placering, 
havde jeg mergelen mistænkt for at være årsagen til Trame
teshullernes opståen. Derfor blev mergelhyppigheden i dyrk
ningslaget undersøgt ved at notere det antal spadestik, der 
skulle tages, inden der fandtes mergelklatter, dels midt i 
Trameteshullet, dels i kanten af det og endelig uden for 
hullet. Gennemsnit for 30 lokaliteter gav henholdsvis 2,3 -
2,3 - 1,8 spadestik, inden mergel sås, hvilket ikke tyder på, 
at mergelforekomsten skulle være stort forskellig i og uden 
for angrebshullerne. 

Ved at iagttage luftfotografiet, fig. 2, ses det, at angrebene 
i hovedsagen er koncentreret til Kloppenborglunds vestlige 
del (afd. 1,2 og 8, sml. fig. 1), skønt hele Kloppenborglund 
er tilplantet efter samme recept. Bevoksningen i vest er 
imidlertid den ældste, plantet fra nord til syd i 1932. Denne 
del udgjorde oprindelig en af de lange parceller. Det stærkest 
angrebne parti adskiller sig således aldersmæssigt, hugst
mæssigt og muligvis i længere tid tilbage dyrkningsmæssigt 
fra den resterende del af Kloppenborglund. 
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Fig. 3. Kloppenborglund afd. 8, juni 1957. Et Trame
leshul, der krydses af en Pinus conto ria indblandet 
række. En contorta-stamme ses til højre i forgrunden, 

en anden bagved hullet. 

Når et område midt i det stærkt angrebne, vestlige parti 
udfor elle-litraen 7b ikke er gennemhullet, kan det måske 
skyldes en ganske svag sænkning i terrænet med deraf føl
gende bedre fugtighedsforhold. Diameteren i dette stykke 
(10,5 cm) er større end i de tilstødende stykker mod nord 
(8.2 cm) og syd (8 .9 cm i juli 1960). 

Kigger vi ind til naboen mod vest, Hedeselskabets plantage 
»Rens Hedegård «, der også er tilplantet under skovrider 
Fromsejers ledelse, finder vi syd og vest for gården en tem-
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melig gennemhullet afdeling, nr. 11 (se fig. log 2). Vestlige 
halvdel, litra 11 d, er rødgran og sitkagran, plantet 1932 med 
1/ 3 Pinus contorta indblandet i hver 10. række (nord-syd
gående). j\'Ied undtagelse af to huller mod nord gennem
skæres eller berøres alle huller af en contorta-indblandet 
række, præcis som i Kloppenborglund. 

Bevoksningsbilledet [syd for gården ser anderledes ud. Et 
flertal angreb og huller ligger spredt uregelmæssigt over litra 
11 e. Denne blev plantet med rødgran i 1933 og indblandet 
med 1/ 3 bjergfyr i hueranden række. Den rigeligere ind
blanding er formentlig skyld i, at det er umuligt at finde 
noget system i angrebene, hvad enten disse må tilskrives. hug
sten af bjergfyr eller juletræhugsten, der må formodes at 
være ført jævnt spredt over litraen som følge af en mere 
ensartet kulturstart her end i de stykker, hvor kun hver 10. 
eller hver 15. rækkes indblanding har virket tilskyndende 
på rødgranvæksten. 

I afdelingen syd for, Rens Hedegård afd. 12, er litra a 
plantet som ren rødgran i 1932, men væksten er ringere end 
i afd. 11. Her er hugget en del juletræer og holmevis foretaget 
en første tynding. Endnu i 1960 fandtes her ingen huller 
(sm\. fig. 2), hvilket både kan skyldes den langsommere 
start og den manglende fyrreindblanding. Skovfoged Ras
mussen oplyser imidlertid, at der ved gennemhugning i 
1961 faldt flere angrebne stammer. 

Afdeling 15 (øst for afd. 12), der er plantet et år senere, og 
hvor der er indblandet 1/ 3 bjergfyr og contortafyr i hver
anden række fremviser allerede -de første huller. 

Det er vanskeligt at drage en helt entydig slutning ud af 
ovenstående beskrivelse af forholdene i Kloppenborglund og 
Rens Hedegård. De primære infektioner af Trametes kan 
være sket såvel i rødgran som i fyr , men angrebets kraftige 
opblussen må formentlig tilskrives fjernelsen af Pinus con
torta og bjergfyr. Vi ved, at skovfyr er mere modtagelig 
ovenfor Trametes i ungdommen end senere. Det kan nævnes, 
at i \Veis's forsøgsparceller i Dalgas plantage fra 1930 (afd. 
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27), sås der i sommeren 1960 spredt, hullevis afgang i skov
fyrparcellerne, og at døde og syge træer i rødgran- og sitka
parcellerne næsten overalt forekom på parcelgrænserne ind 
mod skovfyr- (og lærke-) parcellerne, ofte i forbindelse med 
et tydeligt Trameteshul i skovfyrrene. Det er sandsynligt, 
at skovfyrrens modtagelighed i ungdommen også gælder den 
hurtigtvoksende contortafyr (og bjergfyr), og at disse fyrre
arter derved kommer til at virke som en slags Tramete1sbrin
ger ved indblanding i grankulturer. 

Selvom udlægningen af årsagen til Trameteshullernes fo
rekomst i contortarækkerne ikke er helt klar på grund af 
juletræhugsterne, så er det dog ganske kl'art, at de rækkevis 
ordnede huller kun kan forklares ved, at de primære angreb 
skyldes stødfladeinfektion, hvad enten denne er sket på 
rødgran eller contorta. 



NYLON AND POL YTHENE 

NETTING AS PROTECTION AGAINST 

ROE DEER AND RED DEER 

On my recent visit to Denmark (not my first visit and I 
hope not my last, for I saw a great dea l of interest and much 
to admire in Danish forestry) I mentioned to one or two 
of my Danish forestry friends the use of Nylon netting 
against Roe Deer damage, which has been successfully tried 
out on my estate in Scotland. As aresult of my remarks I 
was invited to write a few notes on this matter, since I per
sonally attach very considerable importance to any means 

. whereby forest costs are reduced, and Nylon and Polythene 
netting is one of these means. 

At the outset I must make clear that I am not interested 
financiaIly in the manufacture of netting, only its use. 
l happen to obtain my neUing from an old established 
and enthusiastic firm called Bridport Industries Ltd. of Brid
port, Dorset, England, who have co-operated in my expe
riments most heIpfully. The netting is now referred to as the 
"Wallace Deer NeUing", as a simple way of covering all the 
different range s of colour, mesh, weight and so on. 

The salient detail s of this netting are: -

Heigh t - 8ft. 
Mesh - 3%ins. 
Breaking strain - 57 % Ibs. 

We find that a height of 8ft. is necessary in view of our 
snow conditions where we often have falls of 3ft. through 
the winter. The cost of the neUing is n02 per mile. 
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Although this first netting was dyed brown it is a scien
tific fact that black colouring gives the best protection from 
the ultraviolet light in the suns rays. Apart from cutting, 
ultraviolet light is almost the only thing normaJly found in 
the country which can weaken synthetic netting. A black 
bitumen substance is now being used. 

If black netting is used in the shade of standing woodlands 
the manufadurers feel that a life of up to ten years could be 
expeded. Naturally no test of thi s claim has been made, but 
they point to the use of some nylon fishing netting in the 
North sea being used now for its sixth season - some of this 
netting being made of a twine with a breaking strain of 20 
Ibs. Deer neUing might be expected to endure greater cold in 
winter but this should not affect nylon or polythene, which 
should not in general endure the strains imposed on fishing 
netting. Experience will show what life can be attained but 
there seems no reason to doubt that five to ten years is prob
able and considerably longer in ideal conditions. 

The cost of ereding l mile of netting using 2 men, which 
we found essential, was Je30 including posts. The time taken 
was 4 days and the men were forestry workers. Forestry 
workers' wages in Scotland average about Jeg :2/- per week 
(say D.Kr. 182) plus free house, which I think is approxima
tely Danish rates of pay. The weight of 1 mile of netting is 
130 Ibs. The netting is made up in 220 yd. lengths and one 
man can carry 1 mile at a time on his shoulder. It is impor
tant to note that the nylon is never stapled to any post, tree, 
etc. but is tied wlth nylon hvine should there be no small 
branches to loop in on to. 

Messrs. Bridport Industries have supplied me with a few 
metal poles with a loop on the top and two rings at 5ft. above 
ground as guys to be used instead of the posts. Although the 
cost of these is about 8/- each, it is natural that many would 
prefer to use timber, and the extreme lightness of synthetic 
netting makes either possible. 

We are now experimenting with heavier neUing against 
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red deer, which will be used under conditions which are 
more severe than those in roe deer country, which latter 
tends to be in ex is ting forest areas. Here we are to use net
ting with the following specification: -

Height - 8ft. 
Mesh - 6ins. 
Breaking strain - 80 Ibs. 
Net selvedged with nylon of 120 Ibs. breaking 

strain. 

We shall also be experimenting with bo1h nylon and 
polyLhene netting. Although the cost of nylon netting of this 
type is i95 per mile and black polythene f:125 it was felt that 
they might react to snow and ice in different ways and it 
was possibIe that some advantage might be found for poly
thene which otherwise only appears larger in bulk. 

\Vire netting has been found weaken or crack in severe 
conditions when a heavy weight of snow collects on il. 
Tests in very exposed conditions in the Highlands will this 
winter show how nylon and polythene fare and what type of 
&upports are then necessary. I am given to understand that 
it is likely that the price of polythene will decrease in the 
course of the next 2 years whereas nylon wiIl probably 
remainabout the present level. It is too early to say which 
material is the best except that at present nylon is the 
cheaper and certainly effective against roe deer. 

One further point is that we are attaching to both the roe 
dee r and red deer netting smal! pennants, 8 ins. long x 4 ins. 
wide at head tapering, made of white nylon, at intervals 
of every 15 yds. to hel p keep roe/red dee r or game birds 
etc. from charging the netting. 

Repairing the netting which is torn is of importance and 
the principle is exactly the same as practised by a fisher
man. It is not necessary to take down a net to repair it and a 
very few minutes at any tear will suffice for anyone who has 
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a knowledge of the principles. It is not difficult to cut out a 
short length and lace a piece in. 

We actually caught a roe deer alive in the netting this 
spring but apart from this there have been very few tears as 
all but the occasional game bird seem to have avoided it. 

In conclusion I would say that this mode of roe deer con
trol has much to commend it, especiaIly the low cost com
pared with wire netting and the quickness and ease with 
which it can be erected or dismantled. Should any Danish 
Landowner or Forester com e to Scotland I would be only too 
delighted to show him our efforts in this direction. I believe 
that a representative of Bridport Industries Ltd. is shortly to 
v.isit Denmark, where he has often been before, and hopes to 
disClISS thi s matter with anyone interested. 

Sep tember 1961. 

A. F. Wallace of Candacraig, 
Candacraig, 

Strathdon, 
Aberdeenshire, 

Scotland. 

Dansk oversættelse 

NYLON- OG POLYETYLENHEGN SOM BESKYTTELSE MOD 

RÅ VILDT OG KRONVILDT 

Under mit nylige besøg i Danmark (ikke mit første og - håber 
jeg - heller ikke mit sidste, for j,eg så adskilligt af interesse og 
meget beundringsværdigt i dansk 'Skovbrug) omtalte jeg for et par 
af mine danske venner blandt skovbrugere anvendelsen af nylon
hegn mod råvildt. Hegn af sådant materiale er med held afprøvet 
på min ejendom i Scotland. Mine bemærkninger herom medførte, 
at man opfordrede mig til at skrive nogle .få ord om dette spørgs
mål, eftersom jeg personlig tillægger ethvert middel til at ned
bringe skovbrugets driftsomkostninger stor betydning; og nylon
og polyetylenhegn er eet af disse midler. 

Indledningsvis må jeg gøre det klart, at jeg ikke har økonomisk 
interes'se i fabrikationen, men alene i benyttelsen af hegnsmate-



riale. Mit hegnsmateriale forskaffer jeg mig fra Bridport Industries 
Lid. i Bridport, Dorset, England, der er et gammelt, driftigt firma, 
med hvilket jeg i mine undersøgelser har haft et samarbejde til 
stor hjælp ,for mig. Det pågældende hegn går nu under navnet 
»Wallace dyrehegn« som generel betegnelse dækkende alle farver, 
maskevidder, vægt etc. 

Hegn ets mere ,fr-emtrædende data er følgende : 

Højde 8 fod 
Maskevidde 3% tommer 
Brudstyrke 57% Ibs. 

Det er vor erfaring, at en højde på 8 foder nødvendig i betragt
ning af vore sneforhold, idet vi ofte harsnedække på 3 fod vin
teren igennem. Hegnsmaterialet koster 102f: pr. mile. 

Endskønt dette første hegn blev farvet brunt, er det en viden
skabelig kendsgerning, at sorbfarvning giver den bedste beskyt
telse mod det ultraviolette lys i solens stråler. Bortset fra meka
nisk overlast er ultraviolet lys praktisk taget det eneste af de her 
i landet normalt forekommende fænomener, uer er i stand til at 
svække synteti$k fremstillet hegnsmateriale . Til sortfarvningen 
bruges nu et sort, bituminøst stof. 

Hvis sortfarvet hegnsmateriale af den her omhandlede art be
nyttes i skovens skygge, skønner producenterne, at en levetid 
indtil 10 år kan påregnes, men det er klart, at der ikke foreligger 
afprøvning i denne henseende. Hegnsfabrikanterne p-eger imid
lertid her på, at der findes nylonfiskenet, som nu er i brug på 
6. år i Nordsøen. Noget af dette fiskenet er fremstillet af en snoet 
tråd med en brudstyrke på 20 Ibs. Dyrehegn må kunne forventes 
udsat -for strengere kulde om vinteren, men dette skulle ikke have 
betydning for nylon- og polyetylenhegn, der jo almindeligvis ikke 
skal modstå kræfter af en størrelsesorden som den, fiskenet ud
sættes for. Frem tiden vil vise, hvilken levetid der kan opnås, men 
der synes ikke at være grund til at betvivle, at en levetid på 5 til 
10 år er sandsynlig, og at levetiden vil være betydelig længere 
under ideelle forhold. 

U dgiften til rejsningen af 1 mile hegn ved hjælp af 2 mand 
(-hvilket vi ,fandt passende), beløb sig til 30 f: inclusive pæle. Der 
medgik 4 dage til arbejdet, som udførtes af skovarbejdere. Skov
arbejderlønnen andrager i Scotland gennemsnitlig ca. f:9 :2/- pr. 
uge (rundt regnet 182 kr.) plus fri bolig, hvilket jeg skulle mene 
svarer nogenlunde til dansk aflønning. 1 mile -hegn vejer 130 Ibs. 
Hegnet fremstiUes i 220 yard længder, og en mand kan bære 1 
mile hegn på skulderen. Det bør bemærkes, at nylO'n'en aldrig 
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fastgøres med kramper til pæl,e, træer etc ., men bindes med 
nylon-garn, såfremt der ikke er små grene ell.lign. at hefte 
hegnet på. 

Messrs. Bridport Industries har forsynet mig med nogle metaI
pæle med løkke på toppen og 2 lederinge 5 fod over jorden. 
Disse metal'pæle skulle bruges i stedet for træpæle, men selvom 
prisen andrager ca. 8/- pr. stk., er det naturligt" at mange vil 
foretrække træ, og den yderst ringe vægt, at syntetisk hegns
materiale gør brug af begge slags pæle mulig. 

Vi eksperimenterer nu med tungere hegn mod kronvildt til 
brug under strengere forhold end de, der hersker på de arealer, 
hvor råvildt er tilbøjelige til at holde til, d.v.s. allerede skov
klædte arealer. Kronvildthegnet har følgende data: 

Højde 8 fod 
Maskevidde 6 tommer 
Brudstyrke 80 Ibs. 
Selve nettet er kantet med nylon med 120 Ibs. brud
styrke. 

Vi agter at eksperimentere både med nylon og polyetylenhegn. 
Selvom prisen for nylon trådvæv af denne type andrager 951: pr. 
mile mod 1251: for sort polyetylen, nærer man ,en formodning om, 
at de 2 'hegnsarter vil reagere forskelligt overfor sne- og ispåvirk
ninger, øg at det da er muligt, at polyethylen vil vise sig at be
sidde visse fordelagtige egenskaber. 

Trådvæv har vist sig at svækkes eHer brydes under strenge kår, 
når et tungt lag sne dækker det. Aofprøvninger til vinter under 
meget udsatte forhold i ,højlandet vil vise, hvorledes henholdsvis 
nylon og polyethylen klarer sig, og hvad slags afstivning, der her 
er nødvendig. Efter det for mig foreliggende vil prisen på poly
ethylen dale i løbet af førstkommende 2 år, hvorimod nylonpris'en 
sandsynligvis vil forblive ,på sit nuværende niveau. Det er endnu 
for tidligt at udtale sig om, hvilket material,e der er bedst borts'et 
fra, at nylon for tiden er det billigste og givetvis effektivt over'for 
råvildt. 

y derIigere er, at vi såvel på råvildt - som på kronvildt
hegnet med 15 yard s afstand hefter små spidse vimpler, 8 tommer 
lange og 4 tommer brede foroven, fremstillet af hvid nylon, for 
at søge at hindre, at råvildt, kronvildt og fuglevildt farer mod 
hegnet. 

Det er vigtigt at reparere et iturevet hegn, og fremgangsmåden 
er i princippet den samme, som anvendes af fiskerne. Det er ikke 
nødvendigt at nedtage et hegn for at reparere det, og ganske få 
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minutters arhejde v-ed hvert itubrudt sted er alt, hvad der kræves, 
når blot man har kendskab til fremgangsmåden ved reparationen. 
Det er ikke vanskeligt at skære en kort længde ud og indvirke el 
nyt stykke. 

Vi fangede et rådyr levende i hegnet nu i foråret, men 
bortset herfra har der været meget få iturivninger, eftersom alt 
vildt med undtagelse nu og da af fuglevildt synes at have undgået 
hegnet. 

Konkluderende vil jeg sige, at der er meget der taler til fordel 
for denne form for råvildtbeskyttelse, først og ,fremmest den lave 
pris sammenlignet med prisen for almindeligt trådhegn og den 
hurtighed og lethed, hvormed hegnet af syntetisk materiale kan 
rejses eller tages ned . Skulle nogen dansk skovejer eller skovbe
styrer komme på besøg i Skotland, ville det være mig en stor 
glæde at demonstrere de bestræbelser, vi udfolder i det her om
handlede spørgsmål. Jeg regner med, at en repræsentant for 
Bridport Industries LId . om kort tid kommer på besøg i Danmark, 
hvor han ofte har været, og hvor han håber at kunne drøfte denne 
sag med en hver in teresserel. 
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OM VEJE OG SPOR PÅ DEN JYSKE ÅS 

af landsretssagfører PALLE BRUUN 

Hovedparten af Løndal Skovdistrikt ligger på Salten Aa
dalens sydskråninger, og højdeforskellen mellem dets syd
ligste del og dalbunden langs åen er rundt regnet 100 m. 
Terrænet er overalt meget uregelmæssigt med udskydende 
åse og mt'lIemliggende slugter, der snor sig en del, således 
som det er efterladt af isen. Morænesand og -grus er frem
herskende for jordbunden, men vandstandsende lerlag sky
der dog frem mange steder og skaber kraftige væld og om
råder med flydesand nær jordoverfladen. 

Området lå inden udskiftningen hen som overdrev til 
landsbyerne Vinding og Addit. I begyndelsen af forrige år
hundrede blev det udstykket og opdelt i lange, smalle nord
sydgående skifter, der tillagdes gårdene i disse landsbyer. 
Distriktet er opstået ved sammenkøb af disse skovskifter 
hovedsageligt i tiden fra århundredeskiftet og indtil første 
verdenskrig. 

De tilstedeværende veje og spor var ganske utilstrække
lige og for størstedelen uanvendelige til rationel skovdrift, 
og man stod derfor overfor den opgave at anlægge et bruge
ligt vejnet i dette ret vanskelige terræn. 

Skovbrugets mekanisering er under stærk udvikling, og 
man forudså, at den tid snart kunne komme, hvor trans
port af effekter med mands-arbejdskraft og hestetrukne kø
retøjer ville være forældet og urentabel. Og distriktet stil
lede sig nu det mål ved udbygningen af vejnettet, at vejene 
skulle kunne befares af ethvert tænkeligt køretøj, brugeligt 
til transport af skoveffekter under alle klimatiske forhold 
og på enhver årstid. Man måtte regne med tømmervogne 
med en kapacitet for op til 10 m 3 uafkortet tømmer eller 
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mere og lastvogne med en lasteevne på op til 15 tons kævler 
eller rummetertræ både på hovedvogn og anhænger. Opga
ven bestod i at føre disse køretøjer frem så mange steder 
som muligt. Man mente, at man kunne tillade sig betyde
lige udgifter til veje og spor, hvis man derved i al fremtid 
kunne spare væsentlige udbærings- og udkørselsomkost
ninger. 

Idet terrænhældningen udnyttedes, gik man frem efter 
det hovedprincip, at tilkørsel skal ske foroven og udkørsel 
forneden. Langs med skovens sydlige udkant anlagdes en 
stenbelagt vej, der forløber i omtrent vandret plan og i beg
ge ender har forbindelse med det offentlige vejnet. Mod nord 
i dalen anlægges ligeledes en stenbelagt vej med forbindelse 
till.andevej, og disse veje forbindes så med spor gennem 
bakkerne, overalt hvor det er muligt. Sporene får en bredde 
på 4 m, og det har vist sig praktisk talt unødvendigt atbe
fæste dem, blot man sørger for 2 ting: at de kun befares af 
køretøjer med gummihjul (gammeldags stive vogne med 
jern fælge er bandlyst fra skoven), og at de i hele deres 
længde fra den øvre vej til den nedre vej har ensidigt fald. 
Faldvinklen har mindre betydning for overfladens holdbar
hed, blot det påses, at vandskyl efter nedbør ledes bort fra 
hjulsporene. Afgrøftning foretages ikke. Hvis det er mu
ligt, føres sporene igenem dale og slugter nær ved bunden, 
men på sidehæld, hvor sporoverfladen gives så megen hæld
ning udefter, at vandet løber af til siden. Hvor sporene må 
følge dalbunden og er så stej le, at skyl kan forekomme, gra
vede man tidligere huller i bakkesiden, hvortil vandet før
tes i plankekanal, lagt i niveau skråt over kørebanen. Selv 
almindelige regnskyl fyldte hurtigt både kanal og hul til 
med sand, og dette vandbortledningssystem krævede derfor 
hyppigt tilsyn og oprensning for at være effektiv. I de se
nere år har vi på sådanne skyludsatte steder fyldt hjulspo
rene op med blandede brokker og bundsten af mindstestør
relse 15-20 cm i diameter. De bliver liggende under alle ned
børsforhold og danner selvfølgelig en noget ujævn overflade, 
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- men de forskubbes ikke, blot der køres med gummihjul 
og rimeligt langsomt og forsigtigt. 

Sporenes faldvinkel med vandret plan angives ved høj de
forskellen og afstanden mellem de parallele veje og er 
gennemsnitligt ca. 3 o, hvilket er passende for den færdsel, 
sporene skal betjene. Terrænforholdene medfører, at fald
vinklen varierer stærkt inden for korte afstande - en varia
tion, der ikke søges udjævnet, da læsning af vogne er be
sværlig på skrånende vej. Læssepladser indrettes så for
trinsvis ved de fladere strækninger af sporene. Faldvinkler
ne bestemmes som nævnt af de lokale forhold, men bør ikke 
overstige 10° og nødigt ligge under 2°, der her er græn
sen for nødvendigheden af overfladebefæstelse, når sporet 
skal kunne anvendes under alle klimatiske forhold . 

Terrænforholdene medfører endvidere, at retlinede spor 
ikke kan anlægges noget sted. Skovkøretøjer kræver stor 
svingeplads, og der sørges for, at sporenes krumningsradius 
normalt ikke ligger under 50 m . 45 m regnes for mindste
målet. Hvor forholdene enkelte steder tvinger til mindre 
krumningsradius, træffes særlige foranstaltninger, som f.eks. 
passende forøgelse af sporbredden. 

For sporenes tilkørings- og frakøringsforbindelser med 
hovedvejene gælder det samme, idet der dog for tilkøringer
nes vedkommende kan slækkes lidt på princippet, - her kø
res jo kun med tom vogn. Der opstår naturligvis den ulem
pe, at kørselsretningen på hovedvejene låses fast, og at der 
derved kan blive lidt længere kørsel til effektets bestemmel
sessted, men i praksis har det vist sig at være af mindre be
tydning. Ingen af vore vognmænd, der er kendt med distrik
tet, har beklaget sig herover. Dobbelt udkørsel fra spor er 
en meget pladskrævende løsning og er kun gennemført en
kelte steder, hvor tungtvejende hensyn taler derfor, f.eks. 
ved udkørsler til amtslandevej . 

Sporenes bærende lag er næ sten overalt overfladens grove 
morænesand, hvis bremsevirkning er udnyttet på stejle ste
der, og som iøvrigt ikke volder nogen vanskeligheder for 
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sporenes brug. Områder med væld og flydesand har derimod 
skabt problemer. I ældre tid har man lagt stænger sådanne 
steder, og hvis det blev gjort omhyggeligt, har bæreevnen 
kunnet holde en længere årrække. Disse stangveje har kun
net bære tidligere tiders trafik, der næppe oversteg 4 rm 
eller 2 m3 pr. læs, men i fremtiden må man regne med be
tydeligt større vognvægte, og vi har ikke fundet det tilråde
ligt at basere sådan kørsel på stangveje. Hvor flydesandet 
ikke er for finkornet og faldet rimeligt, har vi klaret sagen 
ved under og på langs ad vejen i en dybde helst ikke mindre 
end 75 cm at lægge 8" drænrør med ca. 5 mm's mellemrum. 
Stødes rørene sammen, er der risiko for, at mellemrummene 
slemmes til, og vandet kan da ikke trænge ind. Åbningerne 
mellem rørene giver adgang for indtrængen af en del sand 
med vandet, navnlig i den første tid efter nedlægningen. For 
at ledningen kan holde sig renset for dette sand , fordres 
både en større rørdimension og et stærkere fald, end man 
ellers kræver til drænledninger - og så naturligvis omhu 
med nedlægningen, så der ikke findes nogen nok så lille 
bugt på ledningen. Hvor sådan dræning ikke kunne fore
tages, er sporet lagt uden om eller opgivet. 

Disse sporarbejder er foretaget over en årrække - for det 
enkelte spors vedkommende ved passende lejlighed. Det und
gås f.eks. så vidt muligt at bryde gennem mellemaldrende 
bevoksninger i god produktion, og hovedskovning i det på
gældende område er et dominerende hensyn ved udførelsen 
af sporarbejder. 

De for et enkelt år planlagte vejanlæg samles til udførelse 
på et tidspunkt, hvor de bekvemmest kan indpasses i årets 
arbejdsgang - i reglen i september måned. Der lejes en 9 
tons bulldozer med fører, og en sådan maskine kan i gen
nemsnit færdiggøre 50 m spor i timen. Forudsætningen for 
denne arbejdspræstation er, at arealet er nogenlunde ryddet, 
dvs. alt kvas fjernet og alle friske stød med over 30 cm i 
diameter flækket med egnet sprængstof - Gelatine-Donarit. 
Kvaset hindrer ubesværet jordflytning med skjold, og et-
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hvert stød eller stødflække mindre end 30 cm tager maski
nen med sig ud af jorden i et enkelt træk, hvorved undgås 
en for sporet skadelig oprodning af undergrunden. Sporgen
nemføring på stejle skrænter volder ikke maskinen noget 
besvær. I september 1959 havde bulldozeren 160 arbejds
timer her på distriktet. Den færdiggjorde 7.530 m spor for 
en pris af 50 kr. pr. time eller 8.000 kr. Distriktets udgifter 
til forarbejder, sprængstof og forskellig assistance har an
draget et lignende beløb, og udgiften pr. lb. m spor har så
ledes været godt og vel 2 kr. 

Nogen rentabilitetsberegning over investeringerne i disse 
vejarbejder er ikke foretaget, og der er således heller ikke 
søgt draget nogen sammenligning med en kalkuleret kapi
talisation af differencen mellem fremtidens transportom
kostninger uden og med disse spor. Skovens økonomiske si
tuation i dag har tilladt disse udgifter, men ingen kender 
forholdene, når der skal skoves i de nyplantede bevoksnin
ger omkring sporene, og vi håber blot, at de, der til sin tid 
skal bruge dem, vil være glade for dem og tænke venligt pa 
forgængerne. 
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LITTERATUR 

En norsk forstentomologi 

ALF BAKKE: Skogsinsekter. Aschehoug og Co., OslO' 1961, 172 pp., 
shirl. 32,60 kr., heft. . 26,45 kr. 

Bogen er skrevet af den for få år siden udnævnte forsten tomo
log ved Det Norske Skogsforsøksvesen. Den beskæftiger sig næ
sten udelukkende med det, undertitlen angiver, nemlig »skade
insekter på skogen i NO'rge .« Den er i hovedsagen beregnet som 
en mindre hånd- og opslagsbog for skovejere og praktikere, men 
kan også være nyttig for den, som interesserer sig for insektlivet 
i skoven i al almindelighed. 

Der er lagt særlig vægt på at lette bestemmelsen af insekterne 
ved hjælp af deres udseende og gnav m .m., og bogen er derfor 
inddelt »på tværs«, nemlig ikke efter insektgrupper (biller, åre
vingede o.s.v.), men efter de steder, insekterne antræffes: blom
ster og kogler, unge planter i skoven, nåle ag blade o.s.v. Hvert 
af disse kapitler indledes med en ret omfangsrig nøgle til be
stemmelse. 

Der omtales et betydeligt antal arter, og der bliver kun plads 
til en ret kort omtale af de enkelte arters udseende, levevis, evI. 
bekæmpelse samt udbredelse i Norge . Bogen indledes med af
snit om insekternes bygning og levevis samt om bekæmpelse. 

Illustrationerne er ganske overvejende fotografier, hvoraf nogle 
er fortrinlige, andre på det jævne. Illustrationernes antal er stOTt, 
men dog væsentligt under antallet af omtalte arter. 

For en dansk læser, der er i besiddelse af Boas' forstzoologi, 
er det særlig afsnittet om insekter på kogler og frø, der er ud
bytterigt og afspejler forfatterens store specialkendskab til disse 
arter. Har man ikke Boas' bog må »Skoginsekter« betragtes som 
en udmærket første indføring i forstentomologien . Det må frem
hæves, at bogen er skrevet på et letlæseligt norsk. For den, der 
er vant til Boas' forstzoologi, kan der måske i visse tilfælde være 
problemer med at identificere arterne, idet der bruges de nye
ste latinske navne; men de norske navne, der er angivet for 
hver art , er forøvrigt ofte en hjælp. 

B. Beier Petersen 
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