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BØG SOM RÅSTOF 

Af Professor P. MOLTESEN 

Foredrag holdt i Næstved den 13. april 1962 for 
skovkredsene på Sjælland, Lolland og Falster samt i 
Århus den 14. maj 1962 for forstkandidatforeningen . 

Frem for nogen anden dansk løvtræart er bøgen en indu
stritræart. Den savner den struktur og farve, som kunne 
betinge anvendelse til rent dekorative formål. Til gengæld 
har den tekniske egenskaber, som gør den til et fremragen
de konstruktionsmateriale, omend den også her har sine 
uheldige sider. Endelig produceres den i så store mængder, 
at der kan baseres en ret betydelig industri på dens udnyt
telse. 

En rationel udnyttelse af en stærk og uregerlig træart 
som bøgen forudsætter et indgående kendskab til dens 
kemisk-fysiske sammensætning og opbygning og de deraf 
betingede egenskaber, for at man kan give veddet den rette 
behandling. Dette foredrag er en sammenfatning af vor 
nuværende viden om disse emner. 

1,0 Egenskaber 

1,1 Udseende. Bøgen opnår her i landet dimensioner, som er 
fuldt tilfredsstillende for ethvert teknisk formål. Den almin
delige tendens er jo tilmed, at de store dimensioner bliver 
stadig mindre ' efterspurgte for denne som vore andre træ
arter. 

Form og renhed varierer som bekendt stærkt og er for
mentlig i første række et resultat af kårene. 

Veddet er udpræget spredtporet og varierer i farve fra 
hvidgråt over hvidgulligt til rødligbrunt. 
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Tabell. ""ogie Iræarlers analomiske og fysiske egenskaber. 
Efter Trendelenburg /Mayer-Wege!in 1955 og F. KoJlmann 1951. 

1 I . I. ! . I , Ol 

Bos- ~.g Bon
-'" u gos

se ~'S 'si 
iRød- Bøg Birkl Ær I Stilk-I Ask l Val-'Teak Llm- Pa
gran eg I nød: ba Idauk 

~--~,----T-~I~-+'---

Analomisk sammensæl
ning (efler Trendelen-
burg): 

Taver, %. . . . . . . . 94 37 65 > 70 58 
Kar, %. .. .... . .. 31 25 8 62

1 
12 
26 

1,5 
Parenkym, % . . . . 6 32 1 1o 34 
Tavelængde,mm. 3,4 0,9 1,2 0,9 1,1 

-F-YS-i-sk-'e-e-g-en~S-k-ab-e-r--~--~--~ I ~--~I--~--~--~--~~ 
I 

I 1 

I (efter Kollmann 1.951) : 
Tørrumvægt : I 

~!in . g/cm3 1°,300,49 10,46 0,48 1 0,39 0,41 
~lid.» 0,43 1°,68 ,°,61 0,59 0,65 0,65 
Max . » 0,64 0,88 1'°,80 0,75 , 0,93 0,82 

Svind fra grøn til abs. 
tør: 

0,44 

0"1 g::; 
13,4 9,4 

7,5 5,8 
5,4 3,0 

0,36 
0,54 
0,61 0,75 

10,1 1 8,7 
6,3 
3,5 ' 

125 146 
1120 

volumen % .... . . 11 ,917,913,7 11,5 1 12,2 13,2 
tang. % . . . . . . 1 7,8 11,8 7,8 8,0 7,8 8,0 
rad . % . . . . . . . . . . 3,6 5,8 5,3 3,0 4,05,0 

Elasticit. modul v. I I 

540 770 

bøjning i 1000kg/cm2 , 110 160 165 94 117 1134 125 130 
Trækstyrke. . . . . . .. 900 135°\1370 1 820 900 16501000 1190 
Trykstyrke, kg/cm2 . 500 620 510 580 610 1520 720 720 
Bøjningsstyrke, , I 

kg/cm2 ..•.••.. 1'780 1230147°1112°1 880 1200147°1 1480 1060, 1450 
Slagbrudstyrke, I I 

kgm/cm 2 . . . . . 0,46 1,00 0,85 1°,65 0,60 ,0,68 0,95 0,50 0,35
1 

FOitYdn.styrke 1 I 

Hårdhed, Janka 

0,53 
0,55 

0,60 0,87 

10,5 8,6 
5,1 
3,2 

80 

520 500 

58 
9 

33 

0,95 
1,04 
1,14 

16,4 
8,7 
7,4 

240 
2170 
1090 

890 6502460 

0,53 1,20 

105 150 kg/cm2.......... 67 80 1t 20 90 1 110 1128 , 7°11 831' 85 

k~'/cm2 . . . .. . . . . . .. '270 780 ,490 670 650 1760 I 720 450: 940 70011340 
--~--~--~~--

Kerneveddet som oftest kaldes rødmarv eller rødkerne er 
mørkere farvet end splintveddet fra rødbrunt til sortbrunt. 

En meget værdifuld egenskab ved bøgens ved er, at det er 
praktisk t(llt uden lugt og smag. 

1,2 Anatomi. I anatomisk henseende er veddet karak
teristisk ved sin relativt lave andel af taver. 

Af tabel l fremgår det, at bøg i gennemsnit har 37 % taver 
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mod birk 65%, ær over 70% og eg ca. 60%. Modsvarende 
har bøg en høj andel parenkymceller, dels som længde
parenkym og navnlig som marvstråleparenkym. Parenkym
cellerne ' udmærker ' sig som bekendt ved at være veddets ' 
længstlevende celler. I kernefri bøg kan de være levende 
helt ind til marven, hvorfor veddet er biologisk reaktions
dygtigt i hele tværsnittet i modsætning til f.eks. ege- eller 
granved. Parenkymcellerne er teknisk ret værdiløse, da de 
er kubiske af form, gennemgående tyndvæggede og mørkt 
farvede. Det sidste er en ulempe ved kemisk udnyttelse, 
hvor især de store marvstråler også volder vanskel!gheder, 
fordi de er vanskelige at defibrere, d.v.s . koge eller male til 
enkeltfibre. Taverne , som er veddets egentlige styrkeelemen
ter er selv for en løvtræart ret korte, hvilket spiller nogen 
rolle for veddets styrkeegenskaber, men især er det af 
betydning for fremstilling af papir. 

løvrigt må det fremhæves stærkt, at de anførte tal er gen
nemsnitstal, og at den anatomiske sammensætning ligesom 
alle andre vedegenskaber varierer meget stærkt. F.eks. kan 
det nævnes, at en tysk undersøgeisel ) af en bøg, som i 
mange år havde stået indeklemt og derefter blev fritstillet , 
viste, at veddet havde vidt forskellig anatomisk sammen
sætning i de smalringede og de bredringede zoner. I først
nævnte var der 45 % taver og i sidstnævnte 65 %. Ligeledes 
veksler den anatomiske sammensætning stærkt med alder, 
jordbund, arv2 ) og mange andre faktorer. 

1,3 Fysiske egenskaber 

1,31 Rumvægt. Bøgen har næst avnen det tungeste ved 
blandt de i Danmark dyrkede skovtræer. I tabeller angivet 
rnmvægte for en del af vore vigtigste skovtræer samt for 
enkelte af bøgens vigtigste konkurrenter fra udlandet. Det 

1) Her. i D. S, T . 47 (1952): 92-94 

2) Jvfr. Tel1erup & Schafl'alitzky. Individual differences in Ihe shape of wood 
rays in Fagus syhatica. Landbohøjskolens årsskrift 1953. 
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ses, at bøgen m.h.t. rumvægt kun står tilbage for »jern
træet« Bongossi. 

1,32 Styrke. I overensstemmelse med den høje rumvægt 
er bøgen også højt placeret m.h.t. styrkeegenskaberne, men 
det bemærkes, at birken trods sin noget lavere rumvægt 
ligger over bøgen m.h.t. elasticitetsmodul, trækstyrke, bøj
ningsstyrke og forskydningsstyrke, men betydeligt under i 
hårdhed og slagbrudstyrke, hvilket ikll.e er uvæsentligt. 
Endvidere er der grund til at fremhæve bøgens store slid
styrke. 

1,33 Svind og bulning. Det fremgår af tabellen, at bøgen 
m.h.t. svind indtager en absolut førerstilling blandt de 
nævnte træarter, ja, i virkeligheden overgås den kun af avn 
og buksbom og enkelte meget tungere tropiske træarter. 
Man bemærker specielt de udenlandske konkurrenters og 
birkens lave svindtal. 

Da svind overhovedet er en uheldig egenskab ved alle træ
arters ved, er der sat mange gode kræfter ind på at finde 
metoder til at reducere det. Der er for så vidt allerede 
fundet effektive metoder, men de lider endnu alle af den 
skavank, at de er meget dyre, hvorfor de kun kan bruges i 
tilfælde, hvor prisen spiller en underordnet rolle . Den, der 
finder en billig metode, som kan reducere bøgens svind til 
bare samme niveau som egens , vil fremfor nogen have gjort 
sig fortjent til storkors med bøgeløv og mange stjerner på -
måske endda til at blive nævnt i vor nationalsang. 

1,34 Bearbejdningsegenskaber. Bøgens bearbejdnings
egenskaber er udmærkede. Den er let at. save, høvle. skrælle 
og pudse. Den er fremragende til bøjning, såfremt den ikke 
indeholder rødmarv. Få træarter er så lette at gennem
imprægnere, men også her må rødmarv undtages. Dette 
gælder også for fremstilling af kunstharpikslimet pressetræ 
og i nogen grad ved overfladebehandling. 
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Bøgens egnethed til overfladehandling kan for så vidt 
siges at være god, da den er let at bejdse, polere og lakere, 
men da det ved brugsmøbler er uundgåeligt, at lak og evt. 
bejdse slides eller stødes af på udsatte steder, blottes ube
handlet ved, som hurtigt tilsmudses. Møblerne får derved et 
meget uheldigt udseende, hvilket er en væsentlig grund til 
bøgemøblernes upopularitet. 

1,4 Fejl 

Der er næppe i denne forsamling grund til at gennemgå 
alle bøgens vækstfejl, hvorfor jeg skal nøjes med omtale af 
de mest betydende. 

1,41 Knaster. Overvoksede, døde og rådne knaster er for
mentlig bøgens almindeligste og stærkest værdi forringende 
fejl. 

Det er en almindelig opfattelse, at bøgen er en ærlig træ
art, fordi dens barktegn afslører alle indvendige skavanker. 
Dette har også været min opfattelse, men jeg er blevet nød
saget til at revidere den, efter at have studeret danske og 
tyske prøveskæringer nøjere . Jeg kommer senere lidt nær
mere ind på disse undersøgelser og skal foreløbig nøjes med 
at sige, at vanskeligheden ved at vurdere bøgekævlernes 
indre kvalitet efter eksteriør - især m.h.t. rådne knaster -
er den væsentligste årsag til det ringe værdispænd mellem 
bedste og dårligste gavntræsortiment. 

1,42 Rødkerne. Som bekendt har man opdelt træarterne 
splint- og kernetræarter, og bøgen rubriceredes da under 

splinttræarterne. Flere og flere vedteknologer og fysiologer 
er nu tilbøjelige til at regne bøgen til kernetræarterne, fordi 
ethvert bøgetræ danner kerne, hvis det får lov at blive gam
melt nok. ' 

Da kernedannelse er et højst uønsket fænomen i bøg, og 
da den så vidt jeg kan se, får stigende teknisk og økonomisk 
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betydning, skal jeg gå lidt nærmere ind på den her, idet jeg 
dog forudskikker den bemærkning, at en gennemgang af 
den nyere litteratur om dette emne vil kræve flere timers 
forelæsning. Desuden er problemerne omkring ketnedannel
sen endnu langt fra helt belyste. 

Imidlertid er der stort set enighed om følgende: 
Kernedannelsen er veddets naturlige beskyttelsesreaktion 

imod udtørring og destruktion. S·åfremt veddets vandind
hold af en eller anden grund synker ned i intervallet 
mellem ca. 50 % og ca. 60, %, tilstoppes karrene med tyl
ler, der kan beskrives som blæreformede indposninger i 
karrene fra de omgivende parenkymceller. En betingelse 
for tylledannelsen er, at der findes levende parenkym
celler omkring de kar som tømmes for vand. Endvidere er 
det en betingelse for tylledannelse, at temperaturen er over 
ca. 15 o og under ca. 40 o, optimum er ca. 25 o . Opvarmes 
veddet til 55 o i ca. 30 min., dør parenkymcellerne. Tempe
raturer under ca. --7- 300 dræber ligeledes parenkymcellerne i 
træets ældste og derfor mindst aktive dele . Tyllerne kan, 
såfremt modercellerne lever længe nok, fyldes med forskel
lige præserverende stoffer, og deres vægge kan vokse lidt 
i tykkelse. Når vandet forsvinder fra cellerne trænger luften 
ind og ilter forskellige stoffer, bl.a. garvestoffer til rødbrune 
flobafener. Denne farvning er altså uafhængig af tilstede
værelsen af levende celler, men farvningen bliver naturlig
vis stærkest, hvor karrene er stoppet med tyller. 

Man kan tænke sig rødkerne fremkaldt på flere måder. 
Den såkaldte frostkerne kan tænkes fremkaldt både af, 

at hård vinterfrost har dræbt parenkymcellerne i stammens 
centrale dele, og af, at dybfrossen jord om foråret hæmmer 
rodvirksomheden så stærkt, at træet er henvist til at tære 
på stammens vandreserver. Betingelserne fo,r tylledannelse 
er da kun til stede på grænsen mellem det levende, vandrige 
og det mer eller mindre døde, vandfaUige ved. Frostkernens 
farve skyldes derfor bovedsagelig iltningsprocesser. Disse 
forløb er ret langsomt, hvorfor kernen i de første år er lys 
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og imprægnerbar med undtagelse af den tyllefyldte rand
zone. I løbet af få år dannes dog så meget kernestof, at 
porerne tilstoppes, og frostkernen lader sig ikke mere ad-

.. -" skiHe' fraalm: rødkerne m.h.t. udseende og egenskaber. 
Den almindeligste form for rødkerne kunne man kalde 

udtørringskerne, fordi den opstår, når veddets vandindhold 
af en eller anden grund kommer ned under den kritiske 
grænse. Udtørringen kan f.eks. ske ved, at træet selv bruger 
vandet i de centrale dele i tørre vækstperioder eller efter 
perioder med stærkt varierende grundvandstand, som har 
dræbt større eller mindre dele af rodsystemet, således som 
vi har oplevet det i de seneste år, - mest udpræget på de 
svære, grundvandsnære jorder. Denne situation kan for
mentlig også opstå på de samme jordtyper ved pludselige og 
ekstremt stærke hugstindgreb. 

Roddrukning kan endvidere tænkes at være årsag til de 
stærkt værdiforringende »blodpletter« eller »fregner«, som 
tid efter anden optræder i bøg, idet man kan forestille sig, 
at der gennem de døde rødder sker lokalluftindtrængning 
i karrene med såvel tylledannelse som iltning til følge. Ejen
dommeligt nok forekommer fregnerne ikke sjældent i lys 
rødmarv, hvor der da formentlig kun kan være tale om en 
farvning uden tylledannelse, medmindre rødmarven er så 
ung, at der endnu findes en del levende parenkymceller 
tilbage. 

I opskovede effekter sker der faktisk en kernedannelse 
overalt, hvor de rette fugtigheds- og temperaturforhold er 
til stede. Særlig skadelig er kernedannelsen, når der også 
dannes tyller, hvilket vil være tilfældet, så længe der er 
levende celler i veddet, og det kan der som bekendt være til 
langt hen på sommeren. 

Udtørringen i bøgeeffekterne ledsages yderligere af svam
pevækst, som vel i nogen grad hæmmes af kernedannelsen, 
men som i reglen bliver dominerende hen på sommer og 
efterår. 

Denne sårrødkerne i opvoksede effekter er en alvorlig 
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ulempe for mange anvendelser og behandlinger, såsom im
prægnering, dampbøjning, moderne tørremetoder og høj
frekvensopvarmning. Desuden vil misfarvningen naturligvis 
være diskvalificerende overalt, hvor veddet anvendes med 
udækket overflade. 

1,43 Reaktionsved. Hvor stammer og grene afviger fra 
lodlinien , eller hvor de er udsat for ensidig mekanisk på
virkning, f.eks. vindpåvirkning, dannes der trækved på den 
mod kraftpåvirkningen vendende side. Trækveddet er fat
tigt på lignin, også kaldet vedstof, men rigt på cellulose. Det 
udøver en betydelig trækspænding i vedlegemet som mod
vægt mod tyngde- eller vindpåvirkningen, og når træet 
fældes og skæres op, vil denne spænding udløses i opflæk
ning af større eller mindre omfang alt efter spændingens 
størrelse og veddets større eller mindre kløvstyrke. Ved 
udtørring forstærkes spændingerne yderligere og nye flæk 
kan opstå. Trækveddet har et betydeligt længdesvind og 
giver sig i reglen til kende ved uldne flader på længdesnit. 
Der er næppe tvivl om, at den hyppige forekomst af træk ved 
er en af bøgens alvorligste fejl, ikke mindst fordi det næsten 
altid forårsager kastninger og vridninger, når veddet tørres. 
Også til finer er trækved uheldigt, fordi det »står dårligt for 
kniven« d.v.s. får en ulden snitflade. 

Ifølge en enkelt fransk undersøgelse synes indre spændin
ger at forekomme hyppigt i bøg fra kalklokaliteter. Flere 
tyske forfattere er enige heri . 

Sandsynligvis er det bedste middel mod trækved at fjerne 
skæve og skævtvoksede træer tidligst muligt i gennemhug
ningerne. I den udstrækning bøgen efterhånden anbringes 
på de mest vindudsatte lokaliteter, må man antage, at fore
komsten af trækved bliver almindeHgere. 



505 

2.0 Råstofplejen og sorteringen 

Under overvejelserne vedrørende bøgens fremtidige mu
ligheder som råstof er det vigtigt, at råstofproducenterne, 
som de mest interesserede, besinder sig på , hvor de kan 
sætte ind med størst effekt. 

Skovbruget har efter min opfattelse været for tilbøjeligt 
til at anse sin andel i produktionsprocessen for at være 
afsluttet med træets fældning. Det kan og skal naturligvis 
ikke bestrides, at det er vigtigt gennem skovdyrknings
mæssige foranstaltninger at forbedre vedkvaliteten, men 
det må ikke glemmes at foranstaltninger på denne front 
tidligst bærer de første frugter i løbet af et halvt århun
drede. Jeg skal dog i denne forbindelse ikke undlade at sige , 
at de aktive og stærke gennemhugninger uden tvivl har 
skabt bevoksninger af betydeligt bedre kvalitet, end vi tid
ligere har haft. Det, der navnlig tæller her, · er,at den 
hurtigere diametertilvækst giver en hurtigere overvoksning 
af grenesår og sår efter mekanisk beskadigelse, hvorfor råd 
og misfarvning i og omkring knasterne bliver væsentligt 
mindre . Muligvis får vi også for samme diameter mindst 
rødkerne i de stærkt huggede bevoksninger. 

De gevinster, vi kan høste her og nu, tæller imidlertid 
mere, både fordi de ikke skal diskonteres, og fordi de kan 
opnås med en relativt beskeden indsats. 

2,1 Skouningsfiden. I 1956 holdt jeg et foredrag i Forst
kandidatforeningen med titlen: Bør vi ændre vor skovnings
tid. Foredraget er trykt i DST 1957, hVOl"for jeg måske tør gå 
ud fra, at nogle af tilhørerne kender det. Da der imidlertid 
ikke er sket nogen ændring i skovningstiden, skø.nt jeg 
synes, at jeg anførte flere gode grunde for at forlænge den, 
skal jeg tillade mig at læse resumeet af dette foredrag: 

»Vor nuværende skovnings tid er i det væsentlige tradi
tionsbestemt. Talrige undeTsøgelser har vist, at fældnings
tiden spiller en underordnet rolle for vedkvaliteten, når der 
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drages omsorg for en rigtig behandling af træet. Forholdene 
for såvel skovbruget som træindustrien har ændret sig der
hen, at der er tungtvejende tekniske, økonomiske og admi
nistrative grunde til at lægge løvtræskovningen i - tiden 
oktober-februar incl., medens nåletræskovningen bør ske 
nogenlunde kontinuerligt efter træindustriens behov. 

Træindustrien vil herved opnå: bedre mulighed for kon
tinuerlig drift og dermed lavere generalomkostninger, be
skæftigelsesmæssige fordele, mindre lageromkostninger og 
lagringstab og større mulighed for korrekt tørring og pleje 
af færdigvaren. 

En tidligere skovning kan volde vanskeligheder for en del 
distrikter, som er henvist til at benytte landbrugets arbejds
kraft, men for distrikter med en fast arbejderstab synes 
den at indebære væsentlige fordele, ikke alene derved, at 
man yder bedre kundeservice, men også i form af direkte 
rentegevinster og en mere rationel arbejdsgang i skoven. 

Alt taget i betragtning er det min opfattelse, at de tek
niske, økonomiske og administrative fordele ved at begynde 
skovningen et par måneder før, langt opvejer ulemperne. 
Dette gælder såvel skovbruget som træindustrien, og da de 
to erhverv arbejder på samme produktionslinie, er det til 
fordel for begge parter at stræbe efter at opnå den bedst 
mulige koordinering af alle bestræbelser, der kan føre til 
en styrkelse af træets konkurrenceevne som handelsvare«. 

Disse betragtninger er ikke blevet mindre rigtige i de 
forløbne 6 år, men først nu, hvor man er kommet ind i 
købers marked synes der at være mulighed for at få indført 
ændringer i skovningstiden, og jeg kan i denne forbindelse 
nævne at afdelingsleder KNUDSEN ved Teknologisk Instituts 
træafdeling i samarbejde med bl.a. Junckers Savværk i den 
kommende sommer vil gennemføre omfattende undersøgel
ser over sommerskovningens muligheder. 

2,2 Vedplejen. I nær forbindelse med skovningstiden står 
spørgsmålet om det, jeg i et foredrag i Forstkandidatfor-
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eningen1 ) har kaldt vedplejen, d.v.s. plejen af det skovede 
råtræ. 

Det er en kendt sag, at forstmændene hver sommer 
ærgrer sig en del over det gode træ, som ligger og bliver 
værdiforringet i skoven, men man synes ofte at glemme, 
at denne råtrælagring er en absolut nødvendighed for en 
rationel og dermed kontinuerlig drift af savværkerne, så 
længe man fastholder den traditionelle skovningstid. I vir
keligheden kan træindustrien kun regne med at få frisk
skovet træ i tiden 1/1 til ca. 1/4, og det er givet, at lagrin
gen af bøgeeffekter medfører meget betydelige tab hvert 
år: skønsvis et sted mellem 10 og 20 % for det træ, der 
lagres udover 1. juni, og det er en selvfølge, at dette tab 
falder tilbage på skovbruget, men mærkeligt nok er de fleste 
tilbøjelige til at betragte det som dem uvedkommende. 

Allerede for 5 år siden publiceredes fra Træforsknings
instituttet resultaterne af forsøg med beskyttelse af bøge
kævler mod indløb2 ), hvoraf det klart fremgik, at man 
ved at smøre kævierne med en af instituttet på grundlag 
af amerikanske erfaringer udviklet pasta kunne nedsætte 
lagringsskaderne væsentligt. Pastaen fremstilles og forhand
les af firmaet DYRUP & Co. under navnet Allerødpasta, og 
den er stadig den bedste l,ævlepasta, som findes på mar
kedet, men den bruges af meget få træindustrielle virk
somheder, og yderst få skovdistrikter synes at have fundet 
anledning til at medvirke til dens udbredelse. 

Bøg er en letfordærvelig vare som de forædlede land
brugsprodukter, og hvordan mon det var gået med dem, 
hvis ikke landbruget selv havde interesseret sig for deres 
rette behandling? Man har ikke sikret en vares afsætning, 
før man har sørget for at få den frem til aftageren i ufor
dærvet tilstand. 

2,2 Sorteringen. Om man således kan sige, at bøgetræets 
lagring ikke har interesseret skovbmget synderligt, kan 

1) D. S. T. 45 (1960): 441-449. 
2) Træindustrien 7 (1957) : 67-74. 
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det samme ikke siges om dets klassificering. Her går bøl
gerne tid efter anden højt, men man kan undertiden få det 
indtryk, at bestræbelserne mere går ud på at opnå en 
øjeblikkelig pris-mæssig gevinst for en af de i handelen 
implicerede parter end at finde den pris og den standard
sortering, der på længere sigt vil være afgørende for varens 
afsætning. 

Prispolitikens betydning skal jeg lade ligge her med en 
henvisning til, hvorledes det tyske skovbrug gennem en 
forkert prispolitik i midten af halvtredserne tvang køberne 
til at interessere sig for oversøisk træ - en interesse, som 
har været voksende lige siden. 

Med hensyn til sortering af råtræ er det, så vidt jeg kan 
se, en illusion at tro, at vi på rationelt grundlag kan opdele 
bøg i det utal at klasser, vi arbejder med, nemlig ialt 25 
kævleklasser og 5 rummeterklasser. 

Vi ved i virkeligheden ikke meget om de forskellige sor
timenters værdirelationer, og det lidet, vi ved, giver ikke 
grundlag for den gældende prisdifferentiering. 

Jeg skal belyse dette med et par eksempler: 
I tabel 2 er sammendraget resultater af nogle meget om

fattende prøveskæringer, som trærådet lod foretage i 19531 ). 

Det drejer sig dels om en plankeskæring af ca. 500 m 3 

bøgekævler af alle kvaliteter og dimensioner, dels om op
skæring af disse planker til firkanter. 

øverst er opført de råtræpriser, som Dansk Skovforening 
har udsendt som vejledende for indeværende sæson, og 
skæreudbytte pr. m 3 råtræ beregnet efter de i 1953 gæl
dende priser. Skæreudbyttet omfatter værdien af såvel de 
skårne emner som brændet. Arbejdsomkostningerne er ikke 
fradraget. Disse tal er omregnet til relative priser og skære
udbytter, idet kvalitetsklasseA 40-49 cm er sat lig 100. 

Det ses, at dimensionen praktisk talt ikke influerer på 
skæreudbyttets værdi, og at kvaliteten har ringe indfly-

l) Publikation fra Træindustriens Forskningsinstitut. 
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Tabel 2. Opskæring af kævler til planker og firkanter. 

Kl . A. I Kl. B KJ. C Kl. D. 

Rå- ISkære- Rå- I Skære- Rå- Iskære- Rå- Iskære-
træ , udb. I træ udb. træ udb. træ udb. 

Plankeskæring 
Råtræpriser i kr.pr m 3 og skæreudbylIer i kr.prms råtræ : 

> 50 cm .... " 1 180 I 299 I 135 1 
271 105 250 75 -

40-49 » ...... 160 304 1 120 262 95 241 70 182 
30-39 » .. . ... 135 313 105 266 75 254 60 186 

Relative priser og udbytter. A. 40- 49 cm = 100: 

> 50 cm .... " 1 113 1 98 I 84
1 

89 66 82 47 -

40-49 » .. . . .. 100 100 75 86 59 79 44 60 
30-39 » ... . .. 84 103 66 87 47 85 38 61 

Relative skæreudbytter (kr./kr. råtræ): 
> 50 cm ... ... 1 

I 

87 

I 

106 124 -
40- 49 » ... . .. 100 

I 
115 134 136 

30- 39 » .. . . . . 122 132 181 -

Skæring af rette firkanter 
I Råtræpriser i kr.prm3 og skæreudbylIer i kr.prm3 råtræ : 

> 50 cm ..... ' 1 180 I 
1

135
1 

196 105 192 75 -
40- 49 » ..... . 160 222 120 197 95 177 70 165 
30-39 » ...... 135 203 105 189 75 174 60 -

Relative priser og udbylIer. A. 40- 49 cm = 100 : 

> 50 cm ... . " 1 113 1 
100 I 84

1 

88 66 86 47 -
40- 49 » . ... .. 100 75 89 59 80 44 74 
30-39 » .. . . .. I 84 91 66 85 47 78 38 - -

Relative skære udby II er (kr./ kr. råtræ) : 
> 50 cm .. ·.· . 1 

I 

I 

I 

106 130 -
40- 49 » .. .... 100 I 119 

I 
136 

I 
168 

30-39 » . . .... 108 129 166 -

delse. Skæreudbyttets relative værdi falder således kun med 
15-20 % fra kJ. A 40-49 cm til kJ. C 30-39 cm, medens rå
træprisen for samme interval falder med ca. 47 %. 

Nederst i tabellen er på samme måde opstillet resulta
terne af firkantskæringen. Det ses, at der er forbavsende 
god overensstemmelse mellem denne skæring og fornævnte. 

Man kan nu spørge, om råtrækvaliteten da ikke spiller 
større rolle end de anførte tal synes at vise? Svaret er 
ubetinget jo. Forklaringen ligger i, at vor vurdering af 

47 
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råtræet efter eksteriør er meget usikker, specielt i hen
seende til overgroede rådne knaster. 

Dette fremgår også med al ønskelig tydelighed af en om
fattende undersøgelse, som fornylig er blevet publiceret af 
dr. SCHULTZ ved det forstlige fakultet i Han. Miinden1 ). 

Dr. SCHULTZ har undersøgt opskæring af bøgeplanker til 
jernbanevogne. Undersøgelsen indledtes med en meget vidt
gående beskrivelse og klassificering af de stående træer, 
efterfulgt af en lige så omhyggelig klassificering af de 
opskovede kævler. Plankerne blev klassificerede i frisk
skåren tilstand af såvel dr. Schultz og medarbejdere som 
Bundesbahns repræsentant, hvorefter de blev nummererede 
og indbyggede i banevogne. Det endelige resultat af under
søgelsen kan først opgøres, når plankerne har siddet i vog
nene en årrække, men resultatet af plankesorteringen, der 
som nævnt skete på de friskskåme planker viste, at der 
overhovedet ikke var nogen entydig sammenhæng mellem 
råtræs ydre kvalitet og dimension på den ene side og skære
udbyttets kvalitet på den anden. Årsagen til dette over
raskende resultat er her som i de danske prøveskæringer, at 
usikkerheden ved at slutte fra ydre til indre kvalitet er 
meget stor, og tyskerne synes altså at have haft endnu 
vanskeligere ved at bedømme træets rette værdi, end man 
havde i de danske prøveskæringer. 

Omend disse to undersøgelser ikke tillader alt for vidt
gående slutninger, synes de dog at støtte den antagelse, at 
vi ikke har noget reelt grundlag for vore mange prisklasser 
i bøg, og at vi med udbytte kunne forenkle hele sorterings
reglementet stærkt, f.eks. ved at nøjes med 3 kvalitets- og 
2-3 dimensionsklasser for kævler og 2 kvalitets- og 2 di
mensionsklasser for rummetertræ. 

En sådan forenkling forekommer yderligere rimelig, når 
man tænker på, hvor vidt forskelligt det eksisterende sor-

1) SCHUI.TZ, H.: Ober die Zusammenhange zwischen Baumgestalt und Giite 
des Schnittholzes bei der Buche. Schriftenreihe der Forst!. Fak. d. Univ. 
GoUingen 1961. Ref. i Træindustrien 1962, s. 49. 
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teringsreglement fortolkes. Denne praksis har efter min 
opfattelse bidraget til at svække bøgetræets position, og 
fortsættes den, vil det blive endnu værre fremover, fordi 
det bliver stadig mere nødvendigt for industrien at have 
et sikkert kalkulationsgrundlag. Det er en vigtig opgave 
at finde frem til en forenklet råtræklassificering med vel
definerede grupper, således at man kan forhandle om priser 
i stedet for at sjakre med kvaliteter. Vi kan igen lære af 
landbruget, hvad veldefinerede kvaliteter betyder. 

I denne forbindelse vil jeg trække en anden gammel 
kæphest af stald. Vi får ingen egentlig og rationelt arbej
dende træindustri, før vi er i stand til at give sikre tilsagn 
om råtræleverancer i .god tid før hugstsæsonens begyndelse. 
Hvad skulle der egentlig være i vejen for, at vi kunne være 
et år forud med såvel udvisning som foryngelsesplaner? 
Det ville tilmed indebære adskillige fordele for distrikternes 
interne årsplanlægning. 

3,0 Veddets anvendelse 

Jeg kan tænke mig, at adskillige måske har ventet på, 
at jeg skulle komme ind på bøgens anvendelsesmuligheder. 
Det sker nu, men jeg vil dog understrege, at det er på nogle 
af de foran berørte områder, at skovbruget må yde sit 
hovedbidrag til, at sikre bøgens fremtidige afsætning, nem
lig ved at sikre industrien kontinuerlige leverancer af vel
plejet råstof i veldefinerede kvaliteter og i forud aftalte 
kvantiteter. 

Med hensyn til afsætning af bøg er vi som bekendt ved 
at komme i den paradoksale situation, at vi har lettest ved 
at sælge de dårlige kvaliteter, og de sidste års prisudvikling 
har jo forøvrigt bekræftet de før omtalte resultater af prø
veskæringerne, nemlig at prisspændet mellem kvaliteterne 
har været for stort. Man kan så diskutere om de dårlige 
kvaliteter skal op i pris eller de gode ned. Dette spørgsmål 
falder imidlertid uden for mit emne, men det kan dog være 
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på sin plads her at fastslå, at dansk skovbrug er i den 
heldige situation at have verdens højst udviklede bøgetræs
industri som aftager, hvormed naturligvis ikke er sagt, at 
industrien ikke kan og bør udvikles endnu mere. 

Der kan overhovedet ikke nævnes noget tiltag, der har 
gavnet dansk bøgedyrknings økonomi tilnærmelsesvist så 
meget, som udviklingen af en industri, der er i stand til at 
udnytte de dårlige kvaliteter og små dimensioner , hvilket 
alene har fordoblet gavntræprocenten. 

3,1 Cellulose. Det nyeste skud på affaldsindustriens stam
me er opførelsen af de to cellulosefabrikker, som tilsammen 
ved fuld kapacitetsudnyttelse årligt vil bruge ca. 125.000 m 3 

løvtræbrænde og -industriaffald, væsentligst af bøg. Jeg 
tror, at denne industri vil være levedygtig, men man skal 
naturligvis ikke vente store priser for råstoffet; ja, 
man må endog være indstillet på til tider at skulle levere 
til priser, der ikke engang dækker hugstom kostningerne. 
Under alle omstændigheder, anser jeg det dog for sikkert, 
at der under normale forhold kan betales betydeligt mere 
for cellulosetræ end for brænde, selvom den halvkemiske 
masse af bøg vil komme ud for hård konkurrence fra til
svarende masse af andre løvtræarter ~ her i Nordeuropa 
specielt birk, og det fremgår at det tidligere sagte, at bir
kens anatomi betinger, at den er et bedre råstof end bøg 
til de fleste massetyper, og der findes som bekendt meget 
store forråd af birk i de andre nordiske lande. 

3,2 Spånplader. Spånpladeindustrien køber helst blødere 
træarter, hvilket indirekte gavner afsæ tningen af bøg derved , 
at det letter brændemarkedet. Ydermere viser udviklingen 
i Tyskland, at det er muligt at anvende en betydelig ind
blanding af bøg i spånplader med godt resultat, men de 
bedst egnede træarter vil naturligvis blive brugt først. 

3,3 Gulve. Bøgeparketindustriens udvikling er det hidtil 
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største lyspunkt på bøgemarkedet. Produktionen sætter 
hvert år nye rekorder, og forbruget af råtræ er nu oppe på 
over 100.000 m 3 årlig. Bøg har fremragende egenskaber som 
gulvmateriale navnlig i form af styrke, hårdhed og slidfast
hed, ja, tilmed farven tiltaler de fleste. Dens alvorligste 
ulempe er svind- og bulningsegenskaberne, som stadig 
volder svære kvaler, men heldigvis kan der noteres frem
gang på denne front. Man må imidlertid være indstillet på 
en hårdere konkurrence fra andre materialer fremover, og 
denne konkurrence kan fornuftigvis kun imødegås ved at 
lave et stadig bedre og billigere produkt. 

3,4 Sveller. Et andet af lyspunkterne for det dårlige bøge
træs afsætning er svellerne. Betonsvellerne og indskrænk
ningerne i jernbanenettet formørker dog i nogen grad frem
tidsudsigterne. Den sidstnævnte fare kan hverken skov
bruget eller træindustrien gøre noget ved, men betonsvellen 
kan vi bekæmpe effektivt ved at gøre træsvellen stadig 
bedre, hvilket der skulle være gode muligheder for, idet 
bøgen er en af de bedste træarter, som overhovedet findes 
til sveller. Den er - uden rødkerne - let at imprægnere, tryk
stærk, slidfast og dens evne til at holde skruer overgås af få 
andre træarter; men vi må snarest i gang med at forbedre 
dens kvalitet ved målbevidst indsats i alle led fra skoven til 
banelegemet. 

3,5 Dritler. Smørdrittelindustrien, som for ikke mange år 
siden var vor største enkeltaftager, har nu næppe mange år 
tilbage som betydende kunde. Vi skal naturligvis holde liv i 
den så længe som muligt, men samtidig arbejde på at finde 
andre anvendelsesområder indenfor emballageindustrien. 
Bøgen har dog ikke mange gode egenskaber som kasse
emballage, især på grund af dårlige sømegenskaber. Det er 
mig en kilde til stadig overraskelse, at et par fabrikker kan 
anvende så store mængder dårlig bøg til kassefabrikation 
som tilfældet er. Gid det må vinde og vare. 
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3,5 Fodtøj. Træindustriens forbrug af bøg til træsko nær
mer sig desværre det betydningsløse. Til det moderne træ
fodtøj foretrækkes lettere træarter som birk, el og poppel, 
men vi kan forhåbentlig regne med fortsat at levere nogle 
tusinde m3 bøg til fodtøj. 

3,6 Småting. Det man kalder småtingsindustrien : Fabri
kation af klemmer, legetøj, ispinde, tandstikkere, kødpinde, 
drejede genstande o.s.v. aftager ikke ubetydelige mængder 
bøg; der er dog næppe nogen, der ved hvormeget. Bøgen er 
udmærket egnet til disse formål, men konkurrencen fra 
plastikstofferne er hård på de fleste områder. 

3,7 Møbler. Den danske møbelindustri har som få forstået 
at mestre bøgens dårlige egenskaber og udnytte dens mange 
fordele som: styrke, usædvanlige evne til at lade sig damp
bøje, hårdhed, bearbejdelighed o.s.v. og møbelindustrien 
er formentlig landets næststørste aftager af bøg. Desværre 
er bøgen i de senere år blevet trængt noget ud af andre, og 
da især oversøiske træarter. 

På Dansk Skovforenings foranledning har der for nylig 
været afholdt en rundbordskonference om bøg som møbel
træ med en række fremtrædende folk fra møbelbranchen. 
Der var enighed om, at bøgen havde mange fortrinlige egen
skaber som møbeltræ, men dertil et par alvorlige ulemper, 
som var afgørende for dens fremtidige placering, nemlig 
svindegenskaberne og især det forhold, at man endnu ikke 
er i stand til at give den en tilfredsstillende overflade
behandling. Kan man løse disse to problemer, vil der være 
gode afsætningsmuligheder for bøg til møbelfabrikation. Jeg 
kan i denne forbindelse nævne, at Teknologisk Instituts 
træafdeling med økonomisk støtte fra Trærådet udfører 
betydelige forsøgsarbejder netop på disse områder, ligesom 
man gennem undervisning og konsulenttjeneste bidrager 
væsentligt til at fremme kendskabet til træets rette tørring 
og overfladebehandling. 

3,8 Finer. Hovedparten af de bedste bøgekvaliteter aftages 
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stadig af krydsfinerindustrien. Bøgen har for så vidt for
træffelige egenskaber til dette formål, men den er dog ikke 
bedre end birk, snarere lidt dårligere. Forskellen ligger 
navnlig i, at birken har betydeligt lavere svind, mindre ten
dens til at få »brag« d.v.s. revner i dækfineren, og endelig 
har birken en fordel i sin lysere og mere homogene farve. 
Bøgens fordel fremfor birken er navnlig, at den fremkom
mer i større dimensioner, hvilket - indre renhed forudsat -
nedsætter fremstillingsomkostningerne. 

Når forbruget af bøg til finer er gået tilbage i de seneste 
år trods betydelige prisfald på råtræet og en skærpelse af 
kvalitetskravene må årsagerne søges i flg . forhold: 

Fremkomsten af spånpladerne har bevirket et fald i for
bruget af de tykke krydsfinerer, således at den største pro
duktion nu falder på 3-lagede krydsfinerer, d.v.s. at en 
stigende del af finererne skal kunne bruges til dækfiner -
i mange tilfælde vil endog rødkerne være kassationsgrund. 

Den finske krydsfinerindustri er udbygget meget kraftigt 
siden krigen, og den sælger sine produkter til meget lave 
priser. F.eks. kan det nævnes, at en 3-laget, 4 mm finsk 
birkekrydsfiner her i landet koster godt 5 kr.1m2 mod godt 
6 kr.1m2 for en dansk bøgekrydsfiner af samme kvalitet og 
dimension . 

Lagring af bøgekævler påfører hvert år krydsfinerindu
strien meget store tab, og det er klart, at disse tab vokser, 
når en stigende del af fineren skal bruges som dækfiner. 

Det oversøiske træ har gennem de sidste år vundet indpas 
i Vesteuropas krydsfinerindustri. I Vesttyskland brugtes i 
1951 godt 500.000 m 3 bøg til finer og i 1961 ca. 250.000 m3 , 

skønt total forbruget af træ til krydsfiner er steget med ca. 
10% i samme periode. Denne for tysk skovbrug beklagelige 
udvikling tilskriver selv forstmænd i dag skovbrugets mang
lende forståelse for markedspleje. F.eks. har bøgehugstens 
størrelse været praktisk talt uafhængig af efterspørgsel og 
pris, hvilket i nogen grad tvang forbrugerne til at skaffe sig 
råstof fra anden side. Knap så galt har det været herhjem
me, men helt melde hus forbi kan vi vel ikke. På den anden 
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side kan vi også tillade os at sige, at industrien i de gode 
tider i nogen grad forsømte at videreudvikle bøgefineren, og 
det er givet, at bøgekrydsfiner så lidt som noget andet pro
dukt kan bevare sin position uden et intensivt og uophørligt 
udviklingsarbejde i alle produktionskædens led. 

Konkurrencen fra de oversøiske træarter kan .her som i 
møbelindustrien blive ubehagelig. Jeg vil dog skønne, at 
bøgen på lidt længere sigt vil genvinde sin tabte position. 
Dels må udviklingslandene, som står for hele eksporten af 
oversøisk træ, få en stigende levefod, hvilket betyder relativt 
stigende produktionsomkostninger og stigende forbrug af 
eget træ, dels må man hente træet fra stadig dårligere be
voksninger og i stigende afstand fra naturlige transportveje, 
hvilket må give ret stærkt stigende ekstraheringsomkostnin
ger. 

Det er imidlertid umuligt at danne sig nogen begrundet 
mening om, hvornår prisen vil stige på det oversøiske træ. 
De fleste producentlande har en temmelig centraliseret 
økonomi og for mange af dem er træ en vigtig valutakilde, 
hvorfor de kan blive nødt til at eksportere træ til dumping
priser for overhovedet at skaffe sig midler til landenes 
udvikling. 

3,9 Diverse anvendelser. Bøgens fremragende styrkeegen
skaber og gode imprægnerbarhed betinger endelig en lang 
række anvendelser til redskaber, skiemner, maskiner, pres
setræ, skibsbygning o.lign., men med undtagelse af presse
træ er det anvendelser, som er i tilbagegang. Muligvis kan 
bøgen få et come back på en del af disse områder, når den 
imprægneres og stabiliseres på rette måde. F .eks. kan man 
tænke sig den anvendt til skibsspanter i form af laminerede 
og gennemimprægnerede konstruktioner. 

4,0 Sammenfatning 

Bøgen har mange fremragende tekniske egenskaber i 
form af styrke, hårdhed, slidfasthed, bearbejdelighed, im-
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prægnerbarhed og formbarhed i dampet tilstand. Dens vær
ste ulemper er dens ringe fugtstabilitet, døde knaster, rød
kerne, lagringsømfindtlighed, noget ferske udseende og for 
mange anvendelser, at den er vanskelig at give en tilfreds
stillende overfladebehandling. 

De vigtigste foranstaltninger skovbruget kan træffe til 
bevarelse af bøgens markeder, er, at imødekomme industri
ens ønsker m.h.t. faste leveringstilsagn, veldefinerede kva
liteter, såvidt muligt kontil1l1eriige leveringer for at ned
sætte lagringstiden for råtræet, og en vidtgående pleje af 
lagret råtræ. 

På næsten alle afsætningsområder er bøg udsat for hård 
konkurrence fra andre træarter og andre materialer. Man 
må regne med, at de oversøiske træarter i den nærmest 
overskuelige fremtid vil påføre de bedste bøgekvaliteter 
hård konkurrence, men på længere sigt er det sandsynligt, 
at bøgen vil genvinde sin position. Det er dog en absolut 
forudsætning, at arbejdet med at udvikle nye produkter og 
forbedre de eksisterende intensiveres. Vigtigst er at finde 
midler og metoder til at reducere svind- og bulningsegen
skaberne, herunder udvikling af en bedre tørreteknik, samt 
for møbelindustriens vedkommende at udvikle bedre over
fladebehandlingsmetoder. 

Ud fra et teknisk synspunkt er der således efter min 
bedømmelse ingen tvivl om, at der også i fremtiden vil være 
afsætningsmuligheder for bøgen. Der kan derimod være 
tvivl om, hvorvidt det kan ske til priser, der kan dække 
skovbrugets produktionsomkostninger. 



PRODUKTION AF OG HANDEL MED 
BØG I EUROPA 

Af professor NIELS K. HERMANSEN 

Foredrag holdt i Næstved den 13. april 1962 for skov
kredsene på Sjælland, Lolland og Falster samt i År
hus den 14. maj 1962 for forstkandidatforeningen . 

Bøgetræet er i de senere år blevet skovbmgets og træ
industriens smertensbarn i Danmark såvel som i andre 
europæiske lande med en betydelig produktion af denne træ
art. Dette er ganske vist ikke et ukendt 'fænomen. Også i 
30'erne var bøgernarkedet i en betydelig svaghedsposition. 
Men der er alligevel en væsentlig forskel mellem dengang og 
nu. I 30'erne faldt svækkelsen af bøgernarkedet sammen med 
en almindelig økonomisk depression. I de senere år har 
svaghedstegnene vist sig i en periode, der i overvejende grad 
har båret højkonjunkturens præg. 

Hvorfor er bøgernarkedet da atter blevet smertensbarnet? 
Hvor skal man søge års'agerne til svækkelsen? 

Da der næppe kan være tale om nævneværdige forskyd
ninger i selve produktets kvalitative egenskaber, må årsa
gerne formentlig søges de steder, hvor markedets to partnere 
- producenterne og forbrugerne - mødes, d.v.s. i forholdet 
mellem udbud og efterspørgsel. Eller med et enkelt ord: i 
konkurrenceforholdet. 

Bøgernarkedet er præget -af konkurrence til forskellige 
sider. For det første sker een producents eller eet lands af
sætning af bøg i konkurrence med andre producenters eller 
landes afsætning. For det andet konkurrerer bøgetræet med 
andre træsorter på markedet. Og for det tredie må bøgetræet 
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Shell Kemikalier 

Nedsæt lugearbejdet 

i forstplanteskoler

sprøjt med 

Shell Weedkiller W 

i frø- og priklebede 

Før kullurfrøe ls fremspiring kan 

Shell Weedkiller W benyttes i alle 

skovfrøkulturer. Der anvendes 

5-10 liter præparat pr. 100 m'. 

Efter fremspiring tåler kulturer 

som skovfyr, sitka, tsuga og rød

gran stadigvæk sprøjtning med 

Shell Weedkiller W - samme 

ku lturer tåler også sprøjtning i 

priklebedene. Sprøjtnin-

gen skal udføres in

den frøh ælten af

kastes, eller når 

skuddene er forved

det. Ved sprøjtning efter 

fremspiring bruges 

1-2 liter. pr. 100 m' . Senere 

på sommeren og hen på 

efteråret kan dosis forhøjes. 

Få nærmere oplysninger - lal 

med Deres forhandler eller ring 

eller skriv til Shell. Vore kon

su:enter og vort omfattende 

brochuremateriale står frit 

til Deres disposition. 

(Forlang brochure) 

• 
A /S Dansk SheJl 
Kem ikalieafd. 
Kampmannsg.2 
København V. 
Telt. MI 5340 

WeedkillerW. 
Aldrin, Dieldrin, Endrin, Phosdrin, D-D og Nernagon er Shell kernikalier 
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• Demonstration uden forbindende. 
HUSQVARNA afd . for Motorsave 
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Aarhus: Jægergaardsg.de 56 - TIl. 22004 

Hellestrup Planteskole 
(Ejer: Gosch Tændstikfabriker A/S) 
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Specialplanteskole for Hybridasp 

Bøge-, Ege-, Aske-, Birke
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TRÆVAREFABRIK 

Kagerup 
Telefon: Hel,inle 9 

DANSK SKOVFORENINGS 
ØKONOMISK - STATISTISK AFDELING 

VESTER VOLDGADE 86 3 . KØBENHAVN V • MI 2166 .. 
.. Anlæg og føring af skovregnskaber 
.. Regnskab- og driftskritiske undersøgelser 
.. Udarbejdelse af driftsplan er 
.. A jourføringssystem for driftsplaner samt 
.. Servicearbejder : 

Medhjælp ved afslutning af årsregnskaber, 
føring af driftskontrolbøger, 
udhugningsmålinger m.m. 

Afdelingen står altid til rådighed med vejledning, udarbejdelse af overslag, 

udførelse af arbejder efter regning. 
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konkurrere med helt andre råstoffer - som metaller, beton 
og plasticstoffer. 

I det følgende skal blot enkelte sider af dette konkur
renceforhold søges belyst, nemlig i det væsentlige betingel
serne for de bøgeproducerende landes indbyrdes konkur
rence samt konkurrencen over for andre træsorter, navnlig 
tropetræet. 

Europas bøgeareal 

Ved en analyse af den europæiske bøgeproduktion og 
-handel er det naturligt at tage udgangspunkt i en geografisk 
undersøgelse af, hvad der findes af bøgeskov i Europa - og 
hvor bøgearealerne findes, så man kan vide hvilke områder 
opmærksomheden navnlig skal rettes mod. 

I tabel 1, som er udarbejdet af amanuensis S. AGGER

NIELSEN, er der givet nogle statistiske oplysninger om 
skovforholdene i de europæiske lande, og tabellen slutter 
med en opgørelse af bøgeskovarealet. - Det må straks be
mærkes, at statistikken er behæftet med en betydelig usik
kerhed, ikke mindst fordi den - hvad bøgearealet angår -
ikke tidligere som her har været sammenstillet for hele 
Europa. Tallene er derfor blevet hentet fra mange forskel
lige kilder, og det er klart, at forudsætninger og definitioner 
i disse kilder er stærkt varierende . En vanskelighed ligger 
f.eks . i adskillelsen mellem højskov og lavskov : for nogle 
landes vedkommende omfatter de tilgængelige oplysninger 
alene højskov af bøg, i andre lande er de to skovformer 
blandet sammen . 

Men trods alle svagheder ved statistikken kan vi dog no
genlunde sikkert sige, at løvtræarealet udgør knap halv
delen af det s'amlede ,europæiske skovareal - når bortses fra 
Rusland - og at bøgen omfatter ca. 1;4 af løvtræarealet, 
d.v.s . 14,6 millioner ha, svarende til mere end 3 gange Dan
marks totale landarea\. - Regnes den europæiske del af 
Rusland med, kommer bøgearealet op på godt 17 mil\. ha. 

Endvidere giver statistikken et godt billede af, hvor de 



Kolonne nr. 

Land 

--
Albanien ....... . . . 
Belgien-Luxemburg. 
Bulgarien ......... 
Czechoslovakiet . .. . 
Danmark .. ... . . .. 
Finland . .. . .. . ... . 
Frankrig ... . ... .. . 
Grækenland . . .. . .. 
Holland . ...... .... 
Irland ..... . ... ... 
Italien .. . .. . ... . .. 
Jugoslavien .... .. .. 
Norge ... . .... . ... 
Polen . .......... . . 
POl1ugal . . ... . . ... 
Rumænien ....... . 
Schweiz .. . . .. .. ... 
Spanien ........ . . . 
Storbritannien .. ... 
Sverige .... . .. . ... 
Ungarn . . .... . ... . 
Vesttyskland .. . .... 
Østrig .. . . .. .. .. .. . 
Østtyskland . . ... . . 

lait (exc!. Rusland). 
Rusland (eur. del) .. 

lalt (inc!. Rusland) . 
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Ta bel 1. Europas skovareal. 

2 3 4 5 

I Totale skov- Samlede løv-
Totale 

I 
areal skovareal + 

land- blandet b est. 
a real af løv- og 

mill. ha % af mill. nåletræ 
total ha % af 1 mill. areal skov- ha 

I areal 

I 2,74 41 I 1,1 3 78 0,88 
3,28 21 0,69 62 0,43 

11,09 29 3,26 85 2,77 
12,63 34 4,24 44 1,86 
4,30 10 0,44 36 0,16 

30,54 72 21 ,87 15 3,17 
55,05 21 11,61 64 7,44 
13,06 20 2,58 41 1,07 
3,37 7 0,25 36 0,09 
6,89 2 0,15 27 0,04 

29,40 20 5,78 81 4,69 
25,46 33 8,83 68 6,00 
30,80 24 7,50 10 0,75 
30,48 25 7,47 15 1,13 

9,03 29 2,60 53 1,39 
22,95 28 6,49 68 4,39 

3,99 25 0,98 43 0,42 
49,85 32 15,86 59 9,40 
22,74 7 1,62 33 0,54 
41,06 56 22,98 38 8,65 

9,24 14 1,27 91 1,15 
24,32 29 7,04 31 2,20 

8,27 41 3,35 14 0,48 
10,64 I 28 2,96 21 0,61 

11018,12 1 32 1322,551 1 
~----~~~----~ 

I 

6 7 

Bøgeskov-
areal 

% af I 
saml. mill. 
løv- ha 

skov·· : 
areal 

22 0,19 
23 0,10 
11 0,29 
38 0,70 
53 0,09 

23 1,71 
23 0,25 

4 

26 1,23 
73 4,40 

30 0,34 

44 1,92 
60 0,25 

6 0,58 
28 0,15 

0,08 
28 0,32 
65 1,44 
63 0,30 
44 0,27 

24 114,61 
2,50 

117,11 

største bøgeområder findes. Vi kan :her skelne mellem tre 
vigtige områder: 



48 

Nye Nuffield fordele 
1. Automatisk, indstillelig dybderegulering. 

- 2. Automatisk, hydraulisk vægtoverfør
sel. - 3. Boring forøget til1 00 mm. - 4. Tri

angelforstærket fortøj. - 5. Takthjul erstat

ter knasthjulskæde. - 6. -7. Dobbelt hoved

brændstoffilter. -8. Uafhængig hy

draulik og uafhængig kraftoverfø
ring - 9. Forstærkede bagaksler.-

10. Forbedret sVingklodsregulator. 
107 A 
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HJORTSØS PLANTESKOLE 
SVEB0LLE 
Telf. Viskinge 20 * 

Planteskolen er tilslutte t Herkomstkontrollen 

med Skovfrø og -planter. 

P. KRUSES PLANTESKOLE 

HESTEKÆRGAARD PR. AARHUS TLF TILST 7. KALDE NR. 90411 

Skovplanter i bedste Prov. tilbydes. Skovfrøet leveres af Statsskovent"s 
Planteavlsstation og Planteskolen er underkastet Herkomstkontrollen. 

Kævler og Snitgavn 
i dansk Løvtræ købes - kontant Afregning 

RYDE SAVVÆRK 
Tlf. Vejleby 111 
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Karpaterområdet omfattende 

Rumænien med 
Ukraine med 
Polen med 
Czeckoslovakiet med 

lait 

1,9 mil\. ha bøg 
0,7 

0,3 
0,7 

3,6 mil!. ha bøg 

Adriaterlwvsområdet omfattende 

Jugoslavien med 4,4 mil\. ha bøg 
Albanien med 0,2 

ialt 4,6 mil\. ha bøg 

Vest-Europa omfattende 

Frankrig med 1,7 mil\. ha bøg 
Vest-Tyskland med 1,5 

ialt 3,2 mil\. ha bøg 

Disse tre områder omfatter altså ialt 11,4 mil\. ha bøge
skov eller ca. % af Europas samlede bøgearea\. - Hvis vi 
vil vide noget om produktion af og handel med bøg i Eu
ropa nu og især i fremtiden, må opmærksomheden koncen
treres om situationen og udviklingen i disse tre områder. 

Danmark 

I Danmark, hvor vi ellers hetragter bøgen som vort natlo
naltræ, spiller denne træart i arealmæssig henseende både 
absolut og relativt en mindre rolle. Ved skovtællingen i 1951 
havde vi 85.000 ha bøgeskov svarende til 23 % af vort sam
lede skovareal og lidt over halvdelen af løvtræarealet. I 1931 
var bøgearealet 104.000 ha - altså en tilbagegang på rundt 
1000 ha om året. Er nedgangen i bøgearealet fortsat i tempo 
efter 1951, skulle vi idag være nede på 75.000 ha. Men så 
stærkt er det nu næppe gået. Den stærke tilbagegang op til 
1951 skyldtes nemlig især krigshugsterne. På den anden 
side er det el} kendsgerning, at bøgearealet alene i statssko-

48' 
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vene er gået ned fra 16.350 ha i 1931 til 14.900 ha i 1951, 
altså en t 'ilbagegang på næsten 1500 ha - formentlig især 
ved overgang til eg og andre løvtræarter. - løvrigt er en ny 
skovstatistik for hele landet under udarbejdelse, så vi vil 
snart være i besiddelse af friske tal. 

I sammenligning med de tre store høgeområder i Europa 
indtager Danmark altså en meget beskeden plads, hvilket 
navnlig betyder, at det danske bøgernarked vil være stærkt 
præget af forholdene i de nævnte store bøgelande. Ikke 
mindst med de igangværende markedsdannelser bliver det 
umuligt i fremtiden at isolere sig fra 'en betydelig indfly
delse udefra - både når talen er om vort indenlandske mar
ked, og når vi forsøger at agere med på den internationale 
handelsscene gennem den for os efterhånden ret betydnings
fulde eksport af bøgetræ. 

Derfor er det vigtigt for os at følge udviklingen rundt om
kring os med opmærksomhed og forsøge at danne os et ind
tryk af de kræfter, der ligger bag de udviklingstendenser, 
som produktions- og handelsstatistikkerne aftegner. 

Som et bidrag hertil skal jeg i det følgende fremdrage 
nogle karakteristiske træk af udviklingen i de tre store 
bøgeområder. 

Tabel 2. Rumænien, 
Hugst ialt: 17 mil!. m3 

Heraf løvtræ: 11,7 mill. m3• Heraf bøg: 6,9 mil!. m"' 

Produktionen af skåret træ, 1000 m 3 

Nål I Bøg I Eg I lait 

--+---+ 
1938 2,050 9 2 67 2.238 
1948 1.967 9 2 67 2,176 
1950 3,252 22 4 68 3.559 
1952 3,057 39 3 89 3.539 
1954 2.995 46 7 106 3.568 
1956 2.481 55 2 126 3,159 
1958 2.572 80 8 116 3.496 
1961 2,800 1400 4.200 

1938 
1951 
1955 
1957 
1959 
1960 
1961 

Eksport, 1000 m 3 

Skåret 
løvtræ 

125 
8 

152 
337 
322 
494 
551 

Krydsfiner 
og finer 

7 
3 

13 
14 
18 
33 
46 



ARBINOL-A 
Beskytter mod vildtgnav på alle årstider-~

og på alle træarter 

• Lys farve sikrer mod 
frostsprængni nger 

• Let at anvende 

• Billigt i brug 

• Virker indtil 7 måneder 

A/S VILHELIW HANSEN & CO. 
Hejrevej 43 - København NV. - Ægir 4343 



FERMA 
kævlesaks anbragt i 
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Karpaterområdet 

Blandt landene omkring og i Karpaterne er Rllmænien 

med de tæt ved 2 mil!. ha bøgeskov det dominerende. Som 
det fremgår 'af tabel 2 er landets totale hugst ca. 17 mil!. m3 

(d.v.s. 10 gange så stor som den totale hugst i Danmark), 
og heraf udgør bøgetræet 6,9 mil!. m 3 eller ca. 40 % . 

Under og efter krigen har de rumænske skove været ude 
for både ødelæggelser og overbenyttelse. Men det er især 
nåleskovene, der har måttet holde for, medens netop bøge
skoven har klaret sig forholdsvis godt gennem de vanske
lige år. - Dette forhold kan bedst illustreres med nogle op
lysninger om aldersklasseforholdene i Rumæniens skove. 
Af arealet i aldersklasserne under 60 år indtager bøgen de 
25 %, men i de ældre bevoksninger fm 60-80 år udgør bøgen 
40 % , af arealet i 80-100 års alderen 50 % og 60 % af arealet 
med ældre bevoksninger. - Bøgearealet alene er fordelt med 
50% under 60 år , 25 % mellem 60 og 100 år og 25% over 
100 år - altså et meget betydeligt areal med gammel masse . 

I modsætning til nåletræ og andet løvtræ har bøgen så
ledes et gunstigt aldersklasseforhold, og det sætter sit præg 
på planerne for den umiddelbare fremtid. Den gennemgåen
de tendens i disse planer er nemlig en hurtig intensivering 
og rationalisering af skovbruget og træindustrien mu lig
gjort ved en forcering af bøgehugsfen og den industrielle 
udnyUelseaf bøgetræet mod en tilsvarende, m en foreløbig 
nedsættelse af nåletræhugst og -skæring. Mens Rumæniens 
træindustri hidtil navnlig har væ ret baseret på Karpaternes 
nåletræ og Donau-områdets ege, så bliver alle kræfter altså 
nu sat ind på at udnytte bøgerigdommene. -

I mange år har vi i Danmark talt om, hvad der ville ske, 
når man for alvor begyndte at udnytte de store bøgefore
komster i Karpaterne. Det vil vi få at se nu, for udnyttelsen 
er begyndt med målbevidsthed . 

Det er således i Rumænien planlagt, at høgens andel i 
gavntræhugsten skal forøges i løbet af 6-årsplanen 1960-65 
fra 45 % til 60 % . Dette foreløbige mål håher man at nå for 
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det første ved en større hligSt. For det andet ved en for
bedret opskovning og opmåling af træet, idet der anlægges 
centrallagre i skoven, hvortil de uafkortede stammer trans
porteres, og hvor afkortningen finder sted med stationære 
save og i overensstemmelse med savværkernes og finerfa
brikkernes krav. - Vedmassetabet ved skovningen og trans
porten var for bøgens vedkommende i 1938 ikke mindre 
end 32%; i 1956 var det nedbragt til 15% - og man regner 
med at få det endnu længere ned ved mekanisering og ratio
nalisering af hugsten og transpori'anlæggene. Der er opstil
let detaillerede planer for indsætning af motorsave, kran
vogne, sejlbaner og for bygning af veje og jernbaner til 
bøgeområderne, og planerne er for en stor del under ud
førelse. 

Mængden af bøgegavntræ skal endvidere forøges ved en 
reduktion af brændeforbruget. Hidtil er meget gavntrævær
digt bøgetræ endt i kakkelovne og komfurer. Nu sættes der 
ind på en udvidet anvendelse af kul og olie, som landet jo 
også er rigt på. 

I konsekvens af den forcerede bøgehugst er der på den 
ene side lagt et omfattende plantningsprogram - på den 
anden side et stort program for udbygning og omstilling af 
træindustrien. 

I træindustrien søger man at samle så mange produktions
grene som muligt i store integrerede virksomheder, som pla
ceres i de store skovkompleksers umiddelbare nærhed. Siden 
1956 er der igangsat 15 sådanne store industrier, og i 6-års
planen 1960-65 er der planlagt endnu 15. lait skal træindu
striens bruttoproduMion forøges med 60% i den nævnte 
periode. 

Vedrørende den hidtidige udvikling af den rumænske træ
industri oplyses det, at anvendelsen af bøg er steget med 
76 % i perioden fra 1955 til 1960. I samme periode er pro
duktionen af parketgulve steget med 150%, finerproduk
tionen med 186% , møhelpladeproduktionen med 104% og 
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møbelproduk tionen med 112 %. Der er altså ikke tale om 
planer, der kun eksisterer på papiret eller i fantasien . De 
føres ud i virkeligheden. 

De omtalte bestræbelser for at lægge en hovedvægt på 
bøg afspejler sig i de i tabel 2 gengivne tal for savværkernes 
opskæring. Mens bøgen i 1938 kun udgjorde 4% af den 
samlede produktion af savskåret træ, er dens andel i 1958 
allerede steget til 23 %. 

Som udtryk for bestræbelserne for i s,tigende grad at 
viderebearbejde træet inden for landets grænser ,viser tabel 
2 en meget stærk udvikling i produktionen af krydsfiner og 
finer, med en stigning fm 7.000 m 3 i 1938 til 46.000 m 3 i 
1961. Tilsvarende stigninger kan nævnes for møbelplader 
og færdige møbler. 

Rumæniens eksport af rundt løvtræ lå i årene før krigen 
på 20-30.000 m 3 årligt; idag eksporteres der praktisk talt 
intet rundt løvtræ. - Til gengæld er eksporten af savskåret 
løvtræ steget meget stærkt, som det fremgår af tabel 2. Stig
ningen har fundet sted i 50'erne, og der eksporteres nu over 
112 mill. m 3 skåret løvtræ - fortrinsvis bøg. Hovedparten går 
til lande øst for jerntæppet, men ca. % eksporteres til vest
lige stater, især Italien og England. Sidstnævnte land im
porterede i 1959 50.000 m 3 og i 1960 70.000 m 3 skåret løvtræ 
fm Rumænien. 

I 50'erne er der altså sket store ting i Rumænien . Man 
har for alvor taget hul på Karpaternes bøgerigdomme, og 
man er besluttet på at fortsætte. Rumænien har placeret sig 
som nr. l blandt de europæiske eksportører af skåret løvtræ 
- med Frankrig på andenpladsen, og man kan uden tvivl 
vente at høre mere fra den kant i fremtiden. 

Ved grænsereguleringer under og efter 2. verdenskrig blev 
en del karpaterområder lagt ind under sovjetstaten Ukraine 
- nemlig dels fra Slovakiet, dels den nordlige del af det tid
ligere rumænske Bukovina og nogle tidligere polske karpa
terområder. 
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Tabel 3. Polen. 

Hugst iah : Heraf løvtræ: Heraf bøg: 
------ -------- - - -~ 

Produktion (i 1000 m 3)1 Eksport (i 1000 m 3) 

I Skåret Krydsfiner I Rundt Sveller Skåret 
løvtræ I og finer løvtræ løvtræ ---- -----~~~-~---~--~ 

Krydsfiner 
og finer 

596 162 
1958 702 185 1,4 42 2,3 2,7 
1959 656 180 1,3 16 5,7 5,2 
1960 663 157 0,1 33 3,6 6,1 
1961 771 159 9 5,9 5 'l ,~ 

De indlemmede områder omfattede 1,8 mil\. ha skov, 
hvoraf ca. 700 .000 ha bøgeskov . - På grund af tidligere og 
stadig stedfindende overbenyttelse af disse områder er al
dersklasseforholdene temmelig ugunstige. Mens der således 
i de senere år er hugget omkring 100 % mere end den 
vedvarende hugstmulighed, går fremtidsplanerne ud på en 
nedsættelse af hugsten og en genopbygning af skovene -
navnlig med hurtigtvoksende træarter. 

Efter det således foreliggende, må man for Ukraines ved
kommende i fremtiden kunne regne med, at der ikke vil 
finde større udbud af bøgetræ på det europæiske marked 
sted. 

Af tabel 3 og 4 fremgår det, at de to sidste lande med 
bøg i karpaterområdet, Polen og Czechoslouakiet, ganske 
vist har en ret betydelig produktion af løvtræ, men på løv
lræeksportmarkedet spiller de to lande en ringe rolle. Et 

Tahel 4. Czechoslovakiel. 
Hugst iall: Heraf løvtræ: Heraf bøg: 

I Produktion (i 1000 m3) Eksport (i 1000 m 3 ) 

Skåret I Krydsfiner I Rundt 
I Sveller I 

Skåret ' Krydsfiner 
løvtræ og finer I løvtræ løvtræ og finer 

1956 I 220 146 
I 1958 290 159 17 6,5 15,1 

1959 290 165 10 6,8 15,1 
1960 I 350 183 0,1 12 6,0 16,2 
1961 I 310 182 18 3,4 16,2 , . 

-~--- - ---- ----~----
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stort indenlandsk forbrug til genopbygning og andre inden
landske besværligheder har vanskeliggjort og vil formentlig 
stadig i en årrække vanskeliggøre et eksportfremstød. 

Ad riaterhavsområdet 
I Adriaterhavsområdet er Jugoslavien med sine 4,4 mil!. 

ha bøgeskov det dominerende land - ja, det er i det hele 
taget arealmæssigt det største bøgeland i Europa. -

Albanien er ganske vist et meget skovrigt land, men af 
landets 1,3 mil!. ha skover kun de 400.000 ha produktiv 
skov, resten er busk- og makikrat. Hugsten er på 3 mil!. m 3 , 

hvoraf kun 600.000 m 3 er gavntræ. Ca. halvdelen af g'avn
træhugsten er løvtræ. I den internationale handelsstatistik 
indgår Albanien ikke, og man kan med de anførte tal gå 
ud fra, 'at l,andet ingen rolle spiller i træhandelen. Det er 
da også først i de seneste år, at man har begyndt at ind
føre en planmæs·sig drift i skovene, og 'først i 1948 er der 
blevet oprettet en forstlig læreanstalt i Albanien. Indtil da 
var der i landet ialt 7 forstingeniører, der alle var uddannet 
i udl,andet. 

Jugoslaviens samlede skovareal er på 7,5 mil!. ha, hvoraf 
6 mil!. ha er løvskov og heraf igen som nævnt 4,4 mill. ha 
bøg. Af løvskovarealet er de 2,7 mill. ha lavskov. - Som det 
fremgår af tabel 5, er den samlede hugst omkring 16 mill. 
m 3 , hvoraf oa. 8 mill . m 3 er bøg. Af denne store hugst er 
imidlertid formentlig ikke mere end 2-3 mill. m 3 gavntræ. 

Jugoslavien er landet med de store kontraster - og landet 
med de store vanskeligheder, når talen er om foranstaltnin
ger til forbedring af levestandarden. Skønt det fra naturens 
hånd er et overskudsland, hvad træproduktion angår, må 
man derfor ikke overvurdere Jugoslaviens betydning som 
træeksportør. Ikke mindst når den langsomt stigende leve
standard tillige medfører et stigende indenlandsk forbrug 
a'f træ og træprodukter. Mens Jugoslavien før krigen ube
stridt var Buropas største eksportør af løvtræ, må det idag 
nøjes med 3. eller 4. pladsen på de fleste områder. 
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Tabel 5. Jugoslavien. 
Hugst iaIt: 16 mil!. m 3 

Heraf løvtræ: IO mill. m 3 Heraf bøg : ca. 8 mill. m 3 

I Produktion (i 1000 mS) Eksport (i 1000 mS) 

Skåret I Krydsfiner Rundt I Skåret I Krydsfiner 
og finer løvtræ løvtræ og finer 

1950 748 24 6,9 2,8 
1952 502 22 2,7 151 4,0 
1954 538 36 5,4 302 5,7 
1956 625 39 0,5 212 7,2 
1958 673 55 340 10,1 
1959 750 84 349 14,2 
1960 847 102 378 17,6 
1961 927 115 292 24,1 

Produktion \-løbelpladt'r I Krydsfiner I Møblemente~--
1946 .. . . 
1960 .......... . 
l. halvår 1961 .. . 

----------

m3 m3 s~. 

3.000 
46.000 
43.000 

6.700 
61.000 
39.000 

11.000 
152.000 
93.000 

Af tabel 5 fremgår det, at produktionen af halvfabrikata 
af løvtræ har været stigende i 50'erne, og at stigningen er 
fortsat i de senere år. Der er da også investeret en del i nye 
integrerede træindustrier og i modernisering af de mange 
gamle og utidsvarende savværker, hvoraf de mindste efter
hånden bukker under ikke mindst af mangel på råstof. 
Mens der nemlig navnlig investeres i industrien, bliver skov
brug og landbrug åbenbart stedmoderlig behandlet. I perio
den 1947-56 er ca. 60 % af investeringerne gået til industri 
og minedrift, 20% til transportvæsen, men kun 2% til skov
bruget og 8% til landbruget. 

Investeringerne i træindustrien i Jugoslavien har tilsigtet 
en dybtgående strukturændring i både træproduktionen og 
eksporten. Før krigen bestod eksporten for en stor del af 
råtræ og savskåret træ. I 30'erne lå eksporten af rundt løv
træ således på 80-100.000 m 3 årligt, mens det idag praktisk 
talt er ophørt. Dette skyldes, at man i stigende grad selv 
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videreforarbejder træet, således at Jugoslavien nu hører til 
de større eksportører 'af slutprodukter, især møbler af for
skellig art. Til illustration af denne produktions- og eks
portforskydning viser tabel 5 den stærke stigning i produk
tionen af møbelplader, krydsfiner (af løvtræ) og møble
rnen ter fra 1946 til 1960 og 1. halvår af 1961. 

Denne strukturændring har imidlertid konsekvenser for 
eksporten. I den senere tid har nemlig den jugoslaviske eks
port af savskåret bøg stødt på stigende vanskeligheder. Mens 
eksporten heraf i 1959 lå på 274.000 m3 (altså ca. 80% af 
den samlede eksport på 349.000 m 3 skåret løvtræ), og i 1960 
på 285.000 m 3 , så nåede den i 1. halvår af 1961 kun 95.000 
m 3 , samtidig med at lagrene af savskåret >bøg er meget store. 
Nedgangen afspejler sig også i de samlede eksporttal for 
skåret løvtræ, som ifølge tabel 5 er gået ned til 292.000 m 3 

fra omkring 350.000 m 3 de tre foregående år. 
Vanskelighederne gør sig gældende i Jugoslaviens største 

importland, Italien, der i 1960 aftog 107.000 m 3 savskåret 
bøg, i 1. halvår af 1961 derimod kun 39.000 m 3 , og i Eng
land, som i 1960 købte 49.000 m 3 , i 1. halvår af 1961 kun 
14.000 m 3 savskåret bøg. - For Rumænien derimod er det 
som nævnt stadig gået fremad. Forklaringen er den, at de 
bedste bøgekævler i Jugoslavien i stigende grad går til finer
industrien, mens eksportørerne af savskåret bøg har van
skeligt ved at fremskaffe rundt træ af tilstrækkelig god 
kvalitet. Og når kvaliteten svigter, søger køberne andre 
jagtmarker - hvis dekan. Og det kan de nu, da Karpaternes 
trinde bøgestammer er begyndt at rulle. 

Frankrig 

Vender vi os dernæst mod Vesteuropa, er Frankrig her 
det største bøgeland - og løvskovsland i det hele taget. -
Af Frankrigs samlede skovareal på op mod 12 mill. ha ind
tager løvtræet de 2/ 3, nemlig ca. 8 mil!. ha, hvoraf 1,7 mil!. 
ha er bøgeskov. 

49 



530 

Dette bøgeareal har forøvrigt holdt sig nogenlunde kon
stant de sidste 50 år . I 1912 angives bøgearealet at have 
været 1,8 mil\. ha, i 1948 1,66 mil\. ha. Der har altså ikke 
- som f.eks. i Tyskland og Danmark - været tale om nogen 
konvertering af bøg til nåletræ. Efter de foreliggende planer 
tænker man sig også fortsat at dyrke bøg i uformindsket 
omfang i Frankrig. 

Der er et minus ved det store franske løvtræareal. Af de 
8 mil!. ha drives kun ca. 1,4 mil!. ha som højskov - resten 
er mellemskov og navnlig lavskov med en lav totalproduk
tion og en meget lav gavntræprocent. 

Jeg er ikke i besiddelse af oplysninger om højskovens for
deling på træarter. Skønsvis vil jeg mene, at der findes ca. 
% mil\. ha bøgehøj-skov og omkring det dobbelte areal af 
egehøjskov. 

Som det fremgår af tabel 6, hugges der i Frankrig årligt 
42 mil!. m3 (d.v .s. en hugst på størrelse med Sveriges og 
Finlands). Heraf er 29 milJ. m 3 løvtræ, hvoraf igen skøns
vis 6-7 mil\. m3 er bøg. (Som en kuriositet bemærkes det, 
at hugsten af bøg i Europas 3 største bøgelande, Rumænien, 
Jugoslavien og Frankrig er af samme 'størrelsesorden, nem
lig 7-8 mil\. m 3 ) . 

Af løvtræhugsten i Frankrig er kun 10 mil J. m 3 gavntræ 
- og heraf er ca. 7 mill o m 3 kævler til opskæring, finer og 
sveller. Hugsten af bøgekævler til disse formål ligger for
mentlig omkring 2 mil\. m 3 • - De store tal, man starter med 
i de store løvtrælande, bliver altså hurtigt reduceret temme
lig stærkt, når man arbejder sig frem til de gode kvaliteter 
af bøg. På den anden side giver de store tal for totalhugst 
et f'ingerpeg om de muligheder, der er til stede for en ratio
nalisering af skovbruget og træindustrien. 

Tabel 6 giver et indtryk af den stærke ekspansion der 
har fundet sted i den franske løvtræindustri og -handel i 
50'erne. Hugsten af løvtrækævler er blevet fordoblet; pro
duktionen af skåret løvtræ er steget i mindre skala, mens 
produktionen af krydsfinerer mere end tredoblet. Hvad 
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Tabel 6. Frankrig. 
Hugst jalt : 42 millo m" 

Heraf løvtræ: 29 millo m'. (Heraf bøg: 7 mill. m 3) . 
- ---------.,.-------- -------

Produktion (j 1000 m") Eksport (j 1000 m3) 

Rundt II svel- I Skåret I Krydsfiner 
løvtræ ler løvtræ og finer 

Rundt 

I 
Skåret I Krydsfiner 

løvtræ løvtræ og finer 

1950 3.200 2.000 107 
1952 3.172 1.600 144 230 135 165 43 
1954 4.200 2.595 191 482 208 266 73 
1956 5.800 2.522 I 258 428 376 262 66 
Hi58 7.568 2.587 I M~ ::1 52') 242 207') 79 
1959 6.839 2.200 345 4982) 219 272 4) 96 
1960 6.950 2.400 390 693 235 379 115 
1961 2.500 372 69R 235 350 97 

') heraf bøg : 97.000 m" 
2) » » 136.000 » 
3) » » 106.000 » 
4) » » : 133.000 » 

eksporten angår, er der ligeledes sket en stærk forøgeis'e på 
alle felter. - Specielt vedrørende bøg har jeg kun nogle få 
angivelser, der dog viser, at bøgen er med i den almindelige 
tendens, idet eksporten af bøgetræ i 1958 udgjorde 97_000 
m 3 og i 1959 136.000 m 3 - d.v.s. nogenlunde uforandret 28% 
af den samlede eksport af rundt løvtræ. Eksporten af skåret 
bøgetræ udgjorde i 1958 106.000 m 3 og i 1959 133.000 m 3 -

d.v.s. omkring 50% i begge årene. 
De vigtigste importlande for franske løvtrækævler var i 

1960 Benelux (258.000 m 3 ), Tyskland (153.000 m 3 ), Italien 
(107.000 m 3 ) og Schweiz (100.000 m 3 ). Og de vigtigste im
portører i 1960 af skåret løvtræ fra Frankrig var England 
(94.000 m 3 ), Tyskland (84.000 m 3 ), Benelux (77.000 m 3 ) 

og Schweiz (40.000 m 3 ). 

Som grundlag for en bedømmelse af den fremtidige ud
vikling er det imidlertid ikke nok at se på væksten af de 
hidtil opnåede resultater; det er nødvendigt dertil at føje en 
undersøgelse af tendensen i den politik, der føres inden for 
grundfaktorerne : skovbruget og træindustrien. 

49* 
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Det franske skovbrugs største problem er som nævnt det 
udstrakte lavskovsareal med en produktion, der er ringe i 
såvel kvantitativ som kvalitativ hens'eende. Bl.a. for at for
bedre dette forhold oprettedes i 1946 den såkaldte Fond 
Forestier Nationale, der tilvejebringes gennem en afgift på 
alle halvfabrikata af træ, der sælges inden for l,andets græn
ser. Af fonden ydes der støtte ikke alene til tilplantning og 
grundforbedringer, men også til konvertering af lavskov 
til højskov. Blandt målene for denne plan nævnes at impor
ten af gavntræ fra oversøiske lande skaloverflødiggøres, og 
at eksporten skal forøges. I 1975 regner man således med 
at være oppe på en eksport af 2. mil!. m 3 rundt træ - heraf 
ca. 1 mil!. m3 løvtræ. D.v.s. man stiler mod en eksportstig
ning i uformindsket takt i forhold til 50'erne. 

Mange franske savværker i alle størrelsesgrupper har 
moderniseret de tekniske anlæg i de sidste år, og savværks
industriens totale kapacitet er desuden blevet væsentligt 
forøget ved oprettelse af en række {uldmekaniserede stor
industrier. 

Skønt de franske savværker angives at arbejde med højere 
omkostninger end f.eks . de tyske på grund ,af den forholds
vis lave arbejdsproduktivitet, har savværksindustrien den 
fordel, at den køber råtræet på roden, hvilket i forbindelse 
med en mindre bevidst prispolitik navnlig fra det franske 
statss,kovbrugs side, muliggør forholdsvis lave priser på 
savvarerne. Dette giver Frankrigs savværksindustri en be
gunstiget stilling også på eksportmarkedet. 

L'igesom der i den franske savværksindustri er store -
endnu tildels uudnyttede rationaliseringsmuligheder - er 
dette også tilfældet i finer-, krydsfiner-, møbel- og parket
industrien. Men dannelsen af fællesmarkedet giver indu
strien både midler og incitamenter til en fortsat rationali
sering. Det kan derfor ventes, at Frankrig i fremtiden ikke 
alene vil hævde men også styrke sin position på europæisk 
løvtræmarked. - Hvordan franskmændene selv forestiller 
sig, at udviklingen vil komme til at forme sig i de nærmeste 
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år, fremgår af den udviklingsplan, der er udarbejdet for in
vestering og produktion i perioden 10959-65. Herefter skulle 
balancen vedrørende gavntræ af løvtræ - exclusive grube
træ, papirtræ, spånpladetræ m.v. - udvikle sig således: 

1959 1965 
1000 m3 

Forbrug .... . .... . 6.324 7.200 
Export ...... . .. . . 1.465 1.900 

----

iait ....... . . . .. . . i.iS9 9.100 

Produktion . . ... . . 6.839 8.000 
Import .. . .. . ... . . 950 1.100 

lait ......... . ... . 7.789 9.100 

Der regnes altså både med et stigende forbrug og en 
stærkt stigende export. De hertil nødvendige vedmasser tæn
kes i mindre udstrækning fremskaffet gennem import -
især af tropetræ - men især ved forøgelse af den inden
landske træproduktion . D.v.s. at bøgetræet her er stærkt 
med i billedet. 

Vest-Tyskland 

har med sine 1,4 mil l. ha bøgeskov det fjerde største bøge
areal i Europa. Som det fremgår af tabel 7 er Tysklands 
bøgehugst også stor, nemlig 6 mil\. m 3 årligt. Ved sammen
I,igningen af dette tal med de tilsvarende for de tre foran 
omtalte lande må man imidlertid tage hefolkningstallene i 
betragtning. Rumænien og Jugoslavien ,har hver ca. 17 millo 
indbyggere, Frankrig 43 mil\., mens Vest-Tyskland har 51 
mill. indbyggere. Dette er forklaringen på, at Tyskland trods 
den store hugst har en overskudsimport af træ. Dette gæl
der også løvtræ. 

Det var fra Tys,kland, de dårlige tidender om bøgemarke
det først udgik. En vigtig årsag til de tyske bekymringer er 
det store pres, som næsten naturnødvendigt må ligge i ud
budet af bøgegavntræ på grund af de store forråd af ga:m-
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Tabel 7. Vesttyskland. 
Hugst ialt: 25 mil!. m' 

Heraf løvtræ : 8,5 mil! m' (Heraf bøg ca. 6 mill. m3) 

(Heraf kævler ca. 2,6 mil!. m') 
-- - --

Produktion (i 1000 m') 

Skåret Krydsfiner løvtræ I 
1950 1.176 372 
1952 1.457 419 
1954 1.202 630 
1956 1.436 465 
1958 1.175 468 
1959 

I 

1.303 498 
1960 1.526 660 
1961 1.698 633 

-

Rundt 
lø..,1ræ 

27 
3 
5 
6 
9 

23 
43 
45 

---

Eksport (i 1 

I Skåret 
løvtræ 

I 
52 
31 

102 
59 
58 
61 
88 
83 
-

000 m") 

Krydsfiner 
og finer 

5 
8 

41 
51 
52 
67 
77 
71 

mel bøgeskov, Tyskland råder over. Den relative andel af 
over 120 årige bøgebevoksninger er steget i de sidste årtier 
efterhånden som de store bøgenaturforyngelser fr.a det 19. 
århundredes første halvdel vokser ind i de ældre aldersklas
ser, samtidig med at der til stadighed er blevet opretholdt 
en konserverende skovdrift med høje omdriftsaldre og for
sigtige hugstansættelser. Og de store krigs- og efterkrigs
hugster gik navnlig ud over nåletræet. I 1960 er 6 % af de 
tyske bøgeskove mere end 140 år gamle, 16% mere end 120 
år og 30 % mere end 100 år gamle - og disse procenter er 
steget siden krigen, hvilket jo i høj grad afspejler de be
grænsede afsætningsmuligheder. 

Til belysning af hovedårsagen til afsætningsvanskelighe
derne for stort bøgegavntræ kan nævnes, at trods en stig
ning i de tyske finerværkers råtræforbrug fra 280.000 m 3 i 
1'952 til ::>80.000 m 3 i 1960 forblev bøgens andel i råtræfor
bruget uændret på 100.000 m3 • Bøgens andel faldt således 
fra 35 til 17 %. Krydsfinerværkernes råtræforbrug steg fra 
620.000 m3 i 1952 til 820.000 m 3 i 1960, men bøgens andel 
heri faldt fra 430.000 m 3 til 230 .000 m 3 - d.v.s . fra 70 til 
28 %. - Den stærke stigning i finer- og krydsfinerproduktio
nen er altså ikke kommet bøgen tilgode. At det heller ikke 
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er andre europæiske lande, der har forsynet de tyske finer
værker fremgår af, at kun ca. 10% af den tyske løvtræim
port hidrører fra europæiske lande, mens 75% er hentet i 
Afrika. - Det er med andre ord i tropetræet, bøgen har 
hentet en voldsom konkurrent. 

Tropetræet 

For nærmere at granske dette konkurrenceforhold mel
lem europæisk og oversøisk løvtræ henviser jeg W tabel 8, 
hvor -importen af rundt og savskåret løvtræ er gjort op for 
de fire største løvtræimportører i Europa; Benelux, Frank
rig, Tyskland og England. - Selvom der over hele linien 
er stigning i importen af løvtræ af europæisk oprindelse, 
så gælder dette i ligeså stor og større målestok for det over
søiske løvtræ. For både de europæiske og de oversøiske løv
trækævler er importen blevet rundt regnet fordoblet fra 
1954 til 1960, når de 4 lande tages under eet. Men for det 
savskårne løvtræ er importen af oversøisk træ i samme 
periode steget med 50 %, mens importen fra europæiske 
lande er nogenlunde uforandret. 

-------
Til --> Benelux 

I Over
Fra --> Europa I søiske 

lande 

Løvlrækævler 
1954 
1956 
1958 
1960 

236 
261 
195 
329 

Savskåret løvlræ 

151 
210 
226 
393 

1954 132 72 
1956 109 74 
1958 79 118 
1960 136 122 

') Heraf bøg 238 
2) Heraf bøg 174 

Tabel 8. Import (i 1000 ma) 

Frankrig 
Over-

Europa I søiske 
lande 

1 317 
2 381 
2 633 
3 743 

2 22 
2 26 
3 32 
7 26 

Tysklan 

Europa søis I Ov 

69 
152 
137 
230 

70 
128 
142 
164 

lan 

54 
71 

I 80 
1.15 

1 

5 
9 
O 
3 

4 
4 
1 

60 
85 

5 
16 
10 
19 

322 
315 
369 
442 

276 437 
161 543 
207 530 
290') 620 

2) 
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Tabel 9. Imporl af oversøisk Iræ. 1960. 

Til-> I Benelux I Frankrig I Tyskland England 

Fra 

V 
Løvlrækævler Afrika 373 925*) 1.089 384 I 

Asien I 6 4 29 16 
Sydamerika 11 I 1 4 5 

-- - -

Savskåret Afrika 36 18 32 222 
løvtræ Asien 76 5 42 304 

Sydamerika 3 - 1 9 

*) Tallet afviger fra angivelsen i tabel 8 på grund af overgangen til andre 
omregningsfaktorer i den nyere statistik. som tabel 9 er hentet fra. 

Som det ses af tabel 9 hidrører importen af oversøisk træ 
til Europa navnlig fm Afrika. De asiatiske lande ligger kun 
på førstepladsen , når det gælder import af savskåret løvtræ 
i England. 

Afrika 

Der kan derfor være grund til at følge udviklingen i 
Afrika med særlig opmærksomhed. Allerede fordi Afrika 
ligger os nærmere end Asien, må man vente, at denne ver
densdelogså i fremtiden kommer til at spille en afgørende 
rolle på det europæiske løvtræmarked. ~ En anden grund til 
at Afrika indtager en sædig plads er, at vigtige træekspor
terende områder i Afrika er associeret fællesmarkedet gen
nem Frankrigs og Belgiens medlemsskab. Delte betyder, at 
disse områder får en særlig gunstig adgang til det euro
pæiske marked. ~ På den anden side er det muligt, at den 
vedtagne told på løvtræ fra ikke associerede områder (5 % 
på rundt og 10% på skåret træ) kan bevirke en nedgang i 
importen herfra ~ dette gælder navnlig Ghana og Nigeria ~ 
og dette kan måske atter begunstige bøgetræets stilling 
inden for fællesmarkedet. Men nu ved vi, at virkningen her
af i alle tilfælde bliver af kort varighed. Det er nemlig givet, 
at Englands indtræden i fællesmarkedet VIii medføre, at også 
de tidligere engelske kolonier bliver associeret, således at 
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disse landes eksport får en tilsvarende begunstiget stilling 
på det europæiske marked. Dermed er der så at sige gratis 
adgang for hele Afrika. - Yderligere ved vi fra præs·ident 
Kennedys toldlovforslag for nylig, at U.S.A. vil arbejde for, 
at der også bliver andre udvikli ngslande en præferancestil
Jing til del - nemlig de asiatiske og sydamerikanske lande. 
De europæiske markedsdannelser vil med andre ord resul
tere i en kædereaktion, der skaber et pres for at få alle skel 
slettet. 

Hvad foregår der da i Afrika i dag? Det er ganske vist et 
stort spørgsmål at tage op, hvis det skal klares på få minut
ter, og det bliver derfor også kun enkelte karakteristiske 
træk, der kan fremdrages . 

Som det fremgår af tabel 10 har Afrika et skovareal på 
750 mil\. ha, hvoraf dog kun ,halvdelen er intramarginalt, 
d.v.s . ligger inden for ræk;kevidden af veje, jernbaner, sejl
bare floder, kabelbaner o.lign. Af det intramarginale skov
areal er endnu kun 105 mil\. ha taget i brug. Hugsten er lav, 
nemlig 125 mil\. m 3 årligt, hvoraf kun ca . 16 mill. m 3 er 
gavntræ. 

Tabellen viser endvidere udviklingen af hugsten og indu
str.iproduktionen i 50'erne. Der har været tale om en relativ 
stærk stigning på begge områder - og sammenligner man 
tallene for de senere år med de tidligere nævnte hugst- og 
produktionstal for de vigtigste europæiske løvtrælande, så er 
der tale om væsentlige stigninger i Afrika. 

Tabellen giver endvidere en lille oversigt over de vigtigste 
løvtræeksporterende afrikanske lande. 

Den ekspansion som ganske tydeligt er i gang i Afrikas 
skovbrug og træindustri møder imidlertid store vanskelighe
der. Der er gans1ke vist store træreserver ,at tappe af, dog 
mu'ligv,is af en ringere kvalitet end hidtil, men selv de mest 
tilgængelige reserver kan kun hentes frem efter stadig mere 
krævende investeringer i transportanlæg - og de nye stater i 
Afrika mangler penge til disse investeringer. - Hertil kom
mer, at det er vanskeligt at skaffe arbejdskraft til hugst- og 
transportarhejdet, samtidig med at en dyberegående mekani-
50 



1950 
I 

1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
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Tabel 10. Afrika. 
Skovareal: 750 mil/ ha . 

Heraf intramarginalt: 380 mill. ha 
Heraf i brug: 105 millo ha 
Heraf løvtræ: 103 mill. ha 

Stående ved masse: 2.000 millo m" 
Hugst: 125 mm. m" løvtræ 
Heraf gavntræ: 16 mm. m" 

Hugst af I Prod. (1000 mS) 
gavntræ, Skåret I Kryds-

mill.m" (r) løvtræ finer 

I 
7,4 800 25 Congo 
8,0 1070 70 Gabon 

1280 105 Ghana 

Løvtræ-eksport 1960 
1000 m" 

I 
Kævler 

344 
1254 
1042 10,4 

13,0 1345 170 Elfenbenskysten 809 
16,8 1440 180 Nigeria 622 
18,1 1395 195 (Afrika hit 4315 

I 
Skåret 
løvtræ 

27 
7 

236 
13 
60 

565) 

sering af disse arbejder vanskeliggøres af den spredte fore
komst af nytbare træer. 

Hvad træindustrien angår, så er industrialiseringen af 
Afrika på dette såvel som på andre områder kun i sin vor
den og også hertil er store midler nødvendige. 

Man skal derfor næppe vente nogen eksplosionsagtig ud
vikling af Afrikas produktion og eksport af løvtræ. Men 
mulighederne er til stede -- og på længere sigt vil de blive 
udnyttet. 

I de øvrige traditionelle og potentielle eksportområder for 
tropetræ genfinder man tilsvarende træk 'Som i Afrika. Over
gangen fra kolonistyre til selvstyre og bestræbelserne for at 
hæve levestandarden bevirker, at alle ressourcer søges mobi
liserede; men de store vanskeligheder medfører, at udviklin- . 
gen af disse bestræbelsers markedsindflydelse må forventes 
at ville foregå i et ret langsomt tempo. Derfor - og på grund 
af de nødvendigvis efterhånden stigende priser på tropetræ 
- er der grund til at vente, at bøgen atter får en større plads 
i de europæiske finerværkers råtrælager. Tyske importtal 
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specielt konstrueret for rationelt og krævende 
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teres fra chassiet. Nyttelasten 
øges herved tilsvarende og vægt
afgiften kan under visse 
omstændigheder bortfalde. 
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frø til Danmark i D. S. F. godk. bevoksninger. 
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for 196i synes allerede at vise, at tropetræimporten har top
pet i 1960. 

Udviklingslinierne i Danmark 

Jeg skal slutte beskrivelsen af det europæiske løvtræmar
ked med at fremdrage nogle træk af udviklingslinierne i 
Danmark. 

Som det ses af tabel 11a har hugsten i Danmark ligget 
nogenlunde konstant gennem 50'erne, svingende omkring 
1,8 mil\. m 3 - og måske nærmest med en faldende tendens på 
grund af nedgangen navnlig i bøgehugsten. Nedgangen i 
bøgehugsten falder imidlertid udelukkende på brændesek
toren. Hugsten af gavntræ i bøg har været ret konstant, end
da svagt stigende, hvilket jo mere skyldes nye muligheder 
for industriel udnyttelse af de ringere kvaliteter, end en 
egentlig kvalitetsforbedring af råtræet. 

1000 m3 1 H.ugst 
. wlt 

1950/51 1.877 
1951/52 2.092 
1952/53 2.008 
1953/54 1.738 
1954/55 1.837 
1955/56 1.824 
1956/57 1.923 
1957/58 1.823 
1958/59 1.7 84 
1959/60*) l. 852 
1960/61 1.713 

Tabel 11. a. Danmark. 

Hugst 
bøg 

--
777 
750 
744 
679 
764 
688 
665 
660 
647 
639 
593 

I 
Hugst 

gavntræ 
af bøg 

372 
395 
382 
382 
444 
385 
368 
413 
403 
423 
401 

I 

Bøgegavntræets fordeling 

K I I Snit- I Gulv- r 
æv er gavn træ I Andet 

258 79 56 2 
261 66 53 2 
270 60 51 l 
325 61 56 2 
283 51 48 2 
275 45 46 2 
322 39 49 2 
328 34 38 3 
352 29 37 5 
330 24 34 13 

*) Efter 1959/60 er de anvendte fastmassetal ær.dret. ~'Ied de tidligere 
fastmassetal er hugsten i 1959/60 beregnet til 1.777 .000 m 3 • 

1000 m 3 

1958/59 
1959/60 
1960 /61 

b. Fordeling af bøgekævler. 

I Finer + PI. I I PI. II Sveller Andre 

97 
102 

86 
92 

67 
.~7 

78 
91 
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Tabel Il (fortsat). Danmark. 
c. Udviklingen af Danmarks løvtræbalance. 

1000 m3 rundt træ (omregnet) 
»Forbrug« fordelt til 

Hugst Import I Eksport I »Forbrug« I Skov-

I 
Rundt 

brænde gavntræ 
I 

1951 1.061 1 134 71 1.124 I 574 1 
550 

1953 1.004 128 29 1.103 509 594 
1955 1.002 160 29 1.133 435 698 
1957 896 221 49 1.068 410 658 
1959 881 293 91 1.083 347 736 
1961 

1 
821 343 116 1.048 

1 
277 771 

d. Import og eksport af de største varegrupper. 

Import Eksport J Industriens 
lagerbeholdn. 

Bøge- over- / Over- Fi- Kryds- Sav- Fi- Kryds- af løvtræ 
kævl. søisk søisk ner finer skår. ner finer 31/12 
1000 kæv- sav- 1000 1000 bøg 1000 1000 m3 

m3 ler skår. kg kg 1000 1000 kg 
1000 løv- m 3 kg Sav- Sav-
m3 træ skår. skår. 

1000 I dansk uden!. 

m 3 I løvtræ løvtræ 

1951 25 5 292
1
10.3641 2 3.448 805 12,3 

I 
9,3 

53 2 20 4 386 12.243 15 3.764 1.294 19,4 7,9 
55 6 38 9 4671 8.662 18 4.232 2.190 22,2 10,7 
57 10 46 23 603

1
11.182 29 4.716 1.781 16,0 15,5 

59 17 85 38 1.367
1

12.148 37 15.6711 2.749 23,9 23,0 
61 24 

1 
113 40 2.692 12.281 41 5.883 2.270 32,4 36,1 

Hugsten af bøge kævler er steget jævnt på bekostning af 
snitgavn og gulvtræ. Der er her 5impelthen tale om en æn
dring i aflægningsmåden sideløbende med en nedgang i af
sætningen af stavtræ. 

I tabel Ile findes en op.gørelse over udviklingen i Dan
marks løvtræbalanee. For at få kommensurable størrelser at 
regne med er hele importen og eksporten omregnet til rundt 
træ - d.v.s. skovkubikmetre. 

Det ses, at importen er steget stærkt i perioden, navnlig i 
de senere år. Som det fremgår af den efterfølgende tabel Ild 
falder stigningen navnlig på de oversøiske træarter og navn-
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lig i form af kævler - og den modsvares selvfølgelig af en 
stigning både i byggeriet og i møbelfabrikationen. 

Ifølge tabellle har det samlede indenlandske forbrug af 
rundt løvtræ i Danmark holdt sig bemærkelsesværdigt kon
stant på godt l mil!. m 3 rundt træ. Dette forbrug, der frem
kommer som hugst + import -7- eksport, omfatter imidler
tid også brænde. Fradrages den indenlandske hugst af løv
træbrænde, får vi et indtryk af forbruget af løvtrægavntræ 
ialt - udtrykt i rundt træ eHer skovkubikmeter. Som det ses 
i tabel Ile er dette forbrug steget i halvtredserne - navnlig 
hidrørende fra den stigende import. 

Af den samlede ,analyse kan man læse, at forbruget af 
gavntræ af løvtræ er stigende i Danmark, men at forbrugs
vanerne for en del i øjblikket er lagt om til importerede, træ
sorter. Den konstante hugst af bøgegavntræ har derfor i sti
gende grad måttet søge afsætning på eksportmarkedet, og 
det vil sige, at eksporten af halvfabrikata af bøg for øieblik~ 
ket er en meget vigtig faktor at tage vare på for skovbruget 
og træindustrien i Danmark. 

Resume 

Den forudgående analyse har været begrænset til for
holdsvis få lande. Jeg har f.eks . ikke omtalt forholdene i 
mellemstore bøgelande som Ungarn og Bulgarien - og jeg 
har ikke omtalt konkurrencen på krydsfinermarkedet fra 
den finske birkeeksport. Men dels har det været de vigtigste 
lande, plus Danmark, dels kan situationen og udviklingen, 
som den er beskrevet ved eksempler, tages som typisk for 
hele Europa . 

For løvtræ som helhed har der frem gennem 50'erne fun
det en betydelig udvidelse af forbruget sted - navnlig af 
gavntræ, og ganske særlig af de bedre og bedste kvaliteter til 
bygnings- og møbelbrug. 

Forbrugsstigningen har ikke medført nogen prisstigning, 
hvilket er ensbetydende med, at såvel efterspørgselen som 
udbudet er blevet udvidet . 
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Udbudsforøgelsen stammer dels fra de store europæiske 
bøgelande - specielt Rumænien, Jugoslavien og Frankrig -
dels fra de oversøiske lande, især Afrika og Asien. 

Hvad fremtiden angår kan der næppe være tvivl om, at 
efterspørgselen efter gode kvaliteter af løvtræ vil holde sig. 
For selvom 50'ernes ekspansion for en stor del har været 
forårsaget af bestræbelserne for at dække det under krigen 
opståede genopbygnings- og erstatningsbehov for boliger 
m.v., og selvom man i mange lande er nær ved at have nået 
dette mål, så vil den på lang sigt ventelige stadige velstands
stigning ikke mindst medføre en stabil og måske stigende 
efterspørgsel efter bedre boliger med bedre og smukkere 
indretning, flere og smukkere møbler o.s.v. - Og i jo højere 
grad velstandsstigningen gør sig gældende også i hidtil dår
ligt stillede lande som i 0st- og Sydeuropa og i andre ver
densdele, jo stærkere vil efterspørgselspresset for boliger, 
møbler o.lign. blive. 

Men netop i de nævnte lande vil ekspansionen indenfor 
skovbrug og træindustri være en af de vigtigste forudsætnin
ger for velstandsstigningen; altså i lande som Rumænien, 
Jugoslavien, Bu,lgarien, Albanien - og i verdensdele som 
Afrika, Asien og Sydamerika. Man må derfor regne med et 
fortsat og måske stigende tilbudspres på løvtræmarkedeL 

På den anden side må det forudses, at udbudet af træ fra 
troperne efterhånden nødvendigvis vil komme til at foregå 
under sNgende priser, fordi et fortsat og stigende udbud 
kræver større investeringer i materiel og transportveje, lige
som arbejdslønnen i disse egne nødvendigvis må stige med 
velstandsforøgelsen. Hertil kommer, at kvaliteten af trope
træet næppe vil kunne holde mål i fremtiden . Det er de bed
ste kvaliteter, der allerede er hentet frem. 

Endelig er der endnu en vigtig faktor at tage i betragt
ning, nemlig de aktuelle markedsdannelser, der vil medføre 
en friere vareudveksling, og dermed en hårdere konkurrence 
både på verdensmarkedet og på det indenlandske marked. 
Ikke mindst for løvtræet - og specielt for vort smertensbarn, 
bøgen - vil denne konkurrence komme til at gøre sig gæl-
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den de i form af en hårdere konkurrence fra andre landes 
bøgeproduktion og fra de oversøiske landes reserver af løv
træ. 

Alt i alt kan der altså ventes en fortsat stigning i omsæt
ningen af løvtræ - forårsaget af både forøget udbud og for
øget efterspørgsel. Man kan derfor ikke vente nogen væsent
lige prisfol'bedringer i fremtiden, og spørgsmålet er da, hvor 
stor en andel af den samlede omsætning, der kan blive 
dansk bøg til del i fremtiden? Svaret på dette spørgsmål kan 
sammenfattes i tre hovedpunkter: 

1) Bøgetræ har en række gode egenskaber, som der altid 
vil være efterspørgsel efter - hvis der tages rigtig vare på 
dem i teknologisk og merkantil henseende. 

2) Men man må fortsat regne med, at løvtræmarkedet -
og især den omsatte mængdes fordeling til træarterne - vil 
være præget af modesvingninger. Snart vil een træart være 
den foretrukne, snart en anden . Også for bøgetræet må der 
dedor regnes med bevægelser op og ned, som vil udløse op
timisme og pessimisme i skovbrug cg træindustri. Men i 
forhold til bøgens lange produktionstid virker disse konjun
turagtige modesvingninger kun som krusninger på overfla
den . Og netop fordi det er modesvingninger er det forment
lig muligt at påvirke dem gennem salgsfremmende foran
staltninger af forskellig art. Modesvingningerne vil selvføl
gelig kun gælde de bedre kvaliteter - men det er også dem, 
der nu og altid vil være forudsætningerne for en rimelig 
gennemsnitspris. 

3) Såvel i efterspørgselens årlige udsving som i dens lang
tidige tendens er der to faktorer, som vil være afgørende, og 
som udbyderne heldigvis i nogen grad er i stand til at på
virke, nemlig prisen og kvaliteten. - Vi ser i dag i Tyskland, 
hvordan de gode kvaliteter af bøg holder deres pris og fin
der afsætning, mens de ringere kvaliteter kun kan afsættes 
til vigende priser. Og vi har i det foregående set eksempler 
på, hvordan kvaliteten påvirker afsætningsmulighederne. 
Det er konku rrencen fra de store bøgelande og fra trope-
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træet, der har gjort pris og kvalitet til afgørende faktorer i 
endnu højere grad end tid I-igere. 

For at dansk bøg under disse fOl'hold og forudsætninger ' 
skal kunne finde en tilfredsstillende plads på råtræmarkedet 
kræves der agtpågivenhed og aktiv indsats både fra skov
brugets og 'træindustriens side, og jeg vil gerne slutte med at 
pege på en række områder, hvor en indsats synes særligt 
vigtig: 

1) For det første vil jeg gøre 'opmærksom på det gavnlige 
- for ikke at sige nødvendige - i en systematisk, kontinuer
lig og dybtgående markedsiagitagelse og markedsanalyse. 
Uden et indgående kendskab til produktionsudviklingen og 
ikke mindst til træforbrugets størrelse og sammensætning 
samt til udviklings tendenserne på disse områder er man ude 
af stand til at disponere rationelt - både hvad kollektive og 
individuelle dispositioner angår. - Markedsanalyse og mar
kedsiagttagelse er af ligestor interesse f'Or skovbrug og træ
industri, og det forekommer mig at være en nærliggende 
tanke for de to erhverv at løse denne opgave i fællesskab 
under en eller anden form. 

2) Med hensyn til de konkrete afsætningsproblemer er 
der i hoveds,agen fire faktorer, opmærksomheden navnlig 
må være rettet mod, nemlig prisen, kvaliteten, s'algsfrem
mende foranstaltninger og den udbudte mængde. Og også 
her drejer det sig for en stor del om opgaver og problemer, 
der bedst løses gennem et samarbejde mellem de to erhverv. 
- For prisens vedkommende er det afgørende, at der føres 
en fornuftig og langsigtig prispolitik - og ,herunder navnlig 
at de store svingninger op Dg ned søges undgået. - Kvalite
ten, som har så stor betydning i konkurrencen med trDpe
træet og med træet fra de store bøgelande, må plejes på alle 
trin så at sige fr.a træfrø til 'den færdige træv,are, d.v o's. både 
ved skovdyrkningen, hugsten, sorteringen, lagringen, opskæ
ringen, overfoladebehandlingen o.s.v. - Ved salgsfremmende 
foranstaltninger forstås navnlig reklame, oplysning, service 
o.lign. Skovbruget arbejder på lang sigt - og trækker i så 
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henseende træindustrien med sig. Det lange sigte nødvendig
gør, at reklamen ikke får overtalelsens eller den psykolo
gis'ke pressions karakter - for virkningerne hena:f er kort
v,arige, men at den gives form af objektiv oplysning om 
træets egenskaber, fordele og anvendelsesmuligheder. De 
salgsfremmende foranstaltninger synes at være en opgave, 
der er velegnet for løsning i fællesskab. - Den udbudte 

mængde er i ,første række et spørgsmål om hugstens stør
relse. nansk skovbrug har med dets mange træarter ret store 
muligheder for at føre en eJ.astisk udbudspolitik inden for 
den enkelte træart, således at hugstens størrelse følger af
sætningsmulighederne både i opadgående og nedadgående 
retning. En sådan polrtik vil kunne medvirke til at stabili
sere markedet både på kort og på længere sigt. Navnlig kan 
det være farligt at være ,tilbageholdende med hugsten, når 
efterspørgselen er god, fordi der herved gives konkurren
terne - i'sær tropetræet - en chance for at komme ind på 
markedet og bide sig {'ast. 

3) Gode ,afsætningsforhold og priser vil forbedre værdien 
af de meHemaldrende og æl'dre bøgebevoksninger, som fin
des i dag, og på den måde forbedre skovbrugets økonomiske 
stilling. Men vil de kunne gøre bøgedyrkningen rentabel på 
længere sigt, således at det kan blive en opfordring til anlæg 
af bøgekultureri større stil end tilfældet er nu? Ud fra de 
erfaringer om væksthastighed og kulturndgifter, vi hidtil 
har gjort, må svaret blive et nej. Bøgens lange produktions
tid i forbindelse med de kostbare kunstige kulturer bevir
ker, at selv de dristigste prisforventninger ikke kan gøre 
bøgedyrkningen, som den hidtil har formet sig, rentabel, 
når den betragtes isoleret og over hele sit produktionstids
rum. Bedømt ud fra en erhvervsøkonomisk målsætning og 
udfra de hidtidige erfaringer med hensyn til udbytte og 
omkostninger, vil resultatet stadig blive, at det er fordel
agtigst ikke at dyrke bøg i større udstrækning end nødven
digt for skovhelheden, og at lokalisere bøgen på steder, hvor 
den kan frembringes billigt, og hvor den kan opnå tilfreds
stillende dimension og kvalitet inden for et rimeligt åremål. 
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1470. Hammel: Knud Christensen. tlf. 42. 
Horsens: Hans P. Andersen AIS, tlf. 25211. 
Vejle: Basse-Hansen, til. 1730. Aabenraa: 
Andre.s Petersen, tlf. 23221. Frn: Odense: 
AIS Harald Nyborg, tlf. 121249. Lolland· 

F.t,ter: Nykøbing F: J. B. Bruun " Søn 
AIS, tif. 850099. Sj.nand: Køge: Jørgen 
Augsburg, til. 2500. Slagel,e: L. Ulrich, 
til. 52 00 Ol. NællYed: A. Larsens Ef t., tlf. 
72 QI 45. Glumsø: Glumsø Isenkram AIS. 
lif. 73. Ringstad : Ejnar Christensen, til. 
1050. Holbæk: A. M. Bjørn. Ef t., tlf. 2100. 
Jyderup: Gylllng·Folkmann, tlf. 64. Hllla
rød: O. Petersen. Co" Ul. 122. L)'ngbv: 

Johs. Fogh, tlf. 871001. Bornholm: Ronne: 
Scootereentralen, tlf. 21 76. København: 
ForSi" J.glhuset, HI 3030. L V. Erlchsen 
AIS. tlf. LU 2550. C.rl J. Boeck, til. C 9196. 

~ 
~ 




