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A.OPPERMANN 

1861-1931 



A.Oppermann (1861-1931) blev forstkandidat 1883 og samme 

år assistent ved landbohøjskolens skovbrugsundervisning. 1887 blev 

han fast ansat som lærer i skovbrug, fra 189'5 som professor. 1901 blev 

han fast forsøgsleder ved det i dette år oprettede forstlige forsøgs

væsen, og i 1917 tog han sin afsked som professor for helt at helJige 

sig arbejdet som forstander for forsøgsvæsenet. 

Oppermann, der var en livfuld, klar og inspirerende forelæser, 

underviste på landbohøjskolen i fagen e : Vare- og handelslære, histo 

ri e og statistik og træmålings- og tiJvækstlære. Han udførte en del 

undersøgelser indenfo r disse områder og udgav fl ere lærebøger, af 

hvilke den mest kendte og længst benyttede er "Træ og andre Skov

produkter" (1911- 16) . Som det fremgår af de fleste af hans afhand

linger, va r han meget historisk interesseret, og allerede i 1889 frem

kom hans værdifulde "Bidrag til det danske Skovbrugs Histor ie 1786-

1886". 1898- 1902 forfattede Oppermann sammen med L. A. H(U/cb 

" Haandbog i Skovbrug". 

Som forstander for forsøgsvæsenet udførte Oppermann en række 

forskelligartede undersøgelser, hvoraf "Vrange Bøge i det nordøstlige 

Sjælland" (1908) måske har haft størst betydning , idet denne afhand

ling - sammen med de af ham anlagte afkomsforsøg - åbnede dansk e 

skovbrugeres øjne for betydningen af at kende skovtræernes arvelige 

egenskaber. Oppermann fremstillede en række tilvækstoversigter og 

forfattede store afhandlinger om skovfyr, lærk , eg 1l1. v. Han var 

medforfatter af " D en danske Skovbrugs-Litteratur indtil 192'5". 

Oppermann har desuden so m medlem af mange kommissioner og 

udvalg haft betydelig indflydelse på skovbrugets udvikling, og han har 

som en flittig populærvidenskabelig skribent bidraget til at skabe større 

forståelse for skovbrugets forhold. 



Resume lil påklæbning ved ev(. indramning, 

A. O P P E R M A N N (1861 - 1931), forstkandidat 1883. 
Ansat ved skovbrugsundervisningen samme år, professor 
i skovbrug 1895-1917. Fra 1901 til sin død leder af det 
forstlige forsøgsvæsen. Oppermann var en dygtig lærer og 
en flittig og alsidig forsker indenfor områderne skovbrugs
historie, skovdyrkningsJære, tilvækstlære og teknologi. 

Udgivet ar: 

AIS J UNCKERS SAVVÆRK KØGE 



SKOVFOGEDUDDANNELSE~ OG 

SKOVFOGEDSKOLEN 

Foredrag af kgl. skovrider T. TONBOE holdt ved Forstkandidat
foreningens møde d. 10. juni 1958 i Aarhus 

Det er både med glæde og med nogen betænkelighed, jeg 
har modtaget bestyrelsens opfordring til mig om at tale om 
skovfogeduddannelsen ved dette møde i foreningen. 

Jeg er glad for at konstatere, at bestyrelsen finder, at 
dette spørgsmål er af så stor interesse også for denne for
enings medlemmer, at det bør tages op til drøftelse indenfor 
foreningen, og glad fordi jeg herved får lejlighed til at be
svare nogle af de spørgsmål om den påtænkte ændring af 
skovfogeduddannelsen, som i hvert fald nogle af forenin
gens medlemmer har ment, at vi fra skovfogedkommissio
nens side har forsøgt at hylle i et uigennemsigtigt tågeslør. 

Mine betænkeligheder ved at efterkomme opfordringen 
skriver sig dels fra, at jeg har ment og stadig mener, at for
holdene omkring den påtænkte ændring af uddannelsen sta
dig er for uafklarede til at berettige mig til at fremkomme 
med officielle meddelelser, og dels fra en vis usikkerhed 
overfor, om foreningen her er det rette sted til at diskutere 
problemerne omkring skovfogeduddannelsen. Hvad dette 
sidste angår, mener jeg dog, at foreningen ved at indbyde 
repræsentanter for alle de i skovfogeduddannelsen interes
serede parter har skabt en naturlig baggrund for at drøfte 
sagen her. 

Jeg vil finde det naturligt, at jeg som baggrund for med
delelserne om den påtænkte ændring af skovfogeduddannel
sen først giver en kort historisk oversigt over skovfoged
uddanneisen i Danmark og slutter denne oversigt med en 
gennemgang af uddannelsen, således som den er i dag. 
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J. Historien. 
Den første officielle skovfogeduddannelse herhjemme ind

ledtes i henhold til en kg\. resolution af 7. januar 1785 ved 
de 2 nyoprettede jægerkorps i Kiel og Helsingør. Uddannel
sen, der specielt var bestemt for de, der søgte ansættelse som 
underbetjente i de kg\. skove, var til at begynde med fælles 
for vordende skovridere og skovfogeder, men resultatet af 
uddannelsen har åbenbart ikke ganske svaret til forvent
ningerne, for allerede i 1791 ophørte undervisningen i Hel
singør, og fra omkring 1808 synes uddannelsen i Kiel ude
lukkende at omfatte de vordende skovridere. 

Efter dette - må man vist have lov til at sige - ret mis
lykkede tilløb til en skovfogeduddannelse, gik man indenfor 
statsskovene over til at besætte skovfogedstillingerne dels 
med forstkandidater som en slags gennemgangsstilling til 
skovriderembederne og dels med dygtige, veltjente skov
arbejdere, og i privatskovbruget anvendtes i skovfogedstil
lingerne dels dygtige skovarbejdere og dels ældre, veltjente 
funktionærer under godserne. Resultaterne af disse besæt
telser var sikkert ikke altid lige tilfredsstillende, og ved de 
drøftelser om skovbrugsuddannelsen, der i 1833 førte til 
indførelse af en egentlig skovbrugsundervisning ved Køben
havns Universitet og på Den polytekniske Læreanstalt, var 
man inde på tanken om også at indføre en »lavere« skov
brugsundervisning, som man kaldte det, altså en slags skov
fogeduddannelse, men tanken blev opgivet i første omgang, 
og i stedet indførte man i henhold hl en ,kgL resolution af 
19. november 1839 et »Forst- og Jagtlærebrev«, som frem
tidig krævedes af alle ikke-forstkandidater, der ansattes som 
skovfogeder i statsskovene, og efterhånden ,i stigende grad 
også ved ansættelser i de private skove. 

Uddannelsen var oprindelig 3-å rig, og kravene i henhold 
til formularen for disse lærebreve ret omfattende, dog også 
nok for store til at de i almindelighed blev opfyldt, og i hen
hold til ny resolution af 4. oktober 1861 slækkedes kravene 
noget, samtidig med at man ikke mere forlangte en 3-årig 
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læretid. Nu synes det til gengæld som om man var ved at 
hælde imod den anden grøft, ihvert fald blev der i de kom
mende år fra forskellig side gjort opmærksom på skov
fogedernes mangelfulde uddannelse og rejst kritik mod den 
ofte noget overfladiske måde, på hvilken skovriderne tog sig 
af denne uddannelse, og ved et cirkulære af 17. juni 1892 
pålagde finansministeriet, under hvem statsskovene dengang 
sorterede, overførsterne at overholde forskriften fra 1839 
om, at overførsterne skulle påtegne ethvert lærebrev og ud
tale sig om hver enkelts kvalifikationer. Næsen gik - omend 
med nogen forsinkelse videre i form af en skrivelse af 4. 
maj 1893 fra overførsterne til skovriderne, ved hvilken det 
bl. a. blev krævet, at skovriderne ved overførsternes inspek
tion på distrikterne skulle fremstille eleverne for overførste
ren, der »såvidt lejlighed gives vil gøre sig bekendt med 
hans uddannelse«, samt at aspiranten, når lærebrevet var 
udstedt skulle aflægge endelig prøve for overførsteren, en
ten i skoven eller på overførsterkontoret. 

Utilfredsheden med skovfogeduddannelsen havde i mel
lemtiden også givet sig udtryk på anden måde, dels ved at 
særlig interesserede skovridere på større private skovdi
strikter havde indført deres egen _. i reglen 2-årige uddan
nelse - af deres egne skovfogeder, dels ved at kg!. skov
rider, senere O\'erførster LETH ved skovbrugsmødet i Svend
borg i 1881 havde indledet en almindelig diskussion om 
skovfogeduddannelsen, og sidst, men ikke mindst ved, at 
Hedeselskabet i 1884 oprettede sin egen elevskole på Birke
bæk, og forstkandidat, senere kgl. skovrider L. B. BRUEL i 
1885 havde oprettet en skovfogedskole ved Silkeborg. Me
dens Hedeselskabets elevskole tilsigtede en egentlig uddan
nelse af plantører til ansættelse i Hedeselskabet, var hen
sigten med Briiels skovfogedskole kun at danne et supple
ment til den hidtidige praktiske uddannelse ved at bibringe 
eleverne en fyldig undervisning i dansk, skrivning og reg
ning, suppleret med så megen faglig uddannelse, som for
holdene muliggjorde, ligesom skolen i første omgang kun 
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var tænkt at skulle være for de skovfogeder, der søgte an
sættelse i de private skove. 

Problemerne omkring skovfogeduddannelsen var dog ikke 
løst hermed, og i 1897 nedsatte Dansk Skovforening et ud
valg, der skulle finde frem til en mere hensigtsmæssig skov
fogeduddannelse. Dette udvalg, der bl. a. bestod af skov
riderne HELMS, KOCH, NEERGAARD og VVEGGE og professor 
OPPERMANN afgav betænkning i 1902. Der opnåedes ikke 
fuld enighed ved betænkningen, idet et flertal af udvalget 
foreslog en 3-arig praktisk uddannelse tilbragt på 2 skov
distrikter + en 9 måneders skoleuddannelse mellem 2. og 3. 
distriktsår, medens mindretallet foreslog en udelukkende 
3 årig praktisk uddannelse. Skovforeningens afgående for
mand, lensgreve DANNESKIOLD-SAMSØE, foretrak, at man be
gyndte med mindretallets forslag, - »ihvorvel flertallets 
forslag gav adgang til den mest fyldige uddannelse«, medens 
Skovforeningens tiltrædende formand, kammerherre SEHE
STED, tilsluttede sig flertallets forslag. 

Betænkningen blev forelagt landbrugsministeriet, der ned
saUe en kommission til behandling af sagen, og resultatet 
af denne kommissions arbejde blev, at landbrugsministeriet 
under 8. maj 1905 udstedte »Bekendtgørelse angående Skov
fogedelevers uddannelse«. 

Med denne bekendtgørelse, der uden fuldt ud at følge no
get af udvalgs forslagene, dog var opbygget på disse, skabtes 
det grundlag, som skovfogeduddannelsen indtil nu har hvilet 
på . Elevernes læretid fastsattes til 3 år tilbragt på 2 skov
distrikter, og det bestemtes, at uddannelsen skulle ledes af 
en kommission, bestående af 3 skovridere, der tillige i for
bindelse med 2 skovfogeder som faste censorer skulle virke 
som eksamenskommission. Man talte ganske vist ikke om 
en eksamen, men om en skovfogedprøve som afslutning på 
uddannelsen. 

Bekendtgørelsen indeholdt intet om skoleuddannelse, 
hverken i form af skovfogedskole eller forberedende kursus, 
og der stilledes ikke særlige krav til forudgående skole-
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uddannelse, bortset fra, at den anførte. at det påhvilede de 
distriktsbestyrere, der antog elever til uddannelse, at påse, 
at eleven udover at være sund og kraftig havde så gode skole
kundskaber,at han med nytte kunne deltage i undervis
ningen, og senere ville være skikket til at udføre en skov
fogeds gerning. 

Dette vagt formulerede krav til forudgående skolekund
skaber, var utvivlsomt en svaghed ved den iøvrigt særdeles 
velgennemtænkte og dygtigt administrerede bekendtgørelse, 
og efter en foreløbig ændret vejledning fra 1914, der bl. a. 
gjorde Skovfogedlærebogen, der nu forelå komplet, til obli
gatorisk lærestof, gennemførtes i 1921 efter indstilling fra 
kommissionen - i samråd med »De samvirkende Skov
fogedforeninger«, der hermed for første gang kom med i 
uddannelsesbilledet,en ny lov om skovfogeduddannelsen, 
der bl. a. gjorde et forberedende 5 måneders kursus på en 
Iandbrugsskole obligatorisk. I 1925 kom en ny lov med til
hørende bekendtgørelse og vejledning, der bl. a. forlængede 
dette forberedende kursus til 6 måneder, og indførte mini
mumskarakterer på g i skriftligt dansk og regning som be
tingelse for, at eleverne kunne få lov at fortsætte uddannel
sen. Samtidig bestemtes det, at det sidste uddannelsesår i 
skoven skulle tilbringes på godkendteuddannelsesdistrikter. 

En ny lov af 1933 omdøbte skovfogedprøven til skov
fogedeksamen, gjorde skovfogedcensorerne, der i mellem
tiden var blevet til 3 i stedet for de oprindelige 2, til faste 
medlemmer af kommissionen, og hvad der ikke var mindst 
vigtigt, autoriserede de lige nævnte uddannelsesdistrikter 
som distrikts-skovfogedskoler. Endelig indførtes kravet om, 
at eleverne, inden de påbegyndte det forberedende kursus, 
der nu blev udvidet til at vare i 7 måneder, skulle have til
bragt et prøveår i skoven, således at den samlede uddannel
sestid, der i medfør af bekendtgørelsen af 1905 havde været 
på ialt 3 år, nu var udvidet til ialt ca. 4% år. 

En foreløbig sidste ændring er gennemført ved en ny be
kendtgørelse af 1941, ved hvilken landbrugsministeriet bl. a . 
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bemyndigede kommissionen til indtil videre kun at antage 
indtil ca. 30 elever med de bedste eksamensresultater fra 
den forberedende prøve til at fortsætte uddannelsen. Denne 
adgangsbegrænsning fremkom som et resultat af en aktion 
fra »De samvirkende Skovfogedforeninger«, der var bange 
for en overproduktion af skovfogedaspiranter. 

Ministeriet havde oprindelig forlangt antallet begrænset 
til 25, men kommissionen, der ikke var stemt for denne be
grænsning, fik tallet forhøjet til ca. 30, og opnåede ministe
riets sanktion til at fortolke dette lille ca. som "+ eller --7-

10 %, dog således, at gennemsnittet ikke kom til at ligge 
over 30. Denne adgangsbegrænsning er senere opretholdt, 
og det kan nævnes, at antallet af aspiranter siden 1943 -
idet der nødvendigvis måtte gå et par år, inden begrænsnin
gen kunne komme til at virke -- gennemsnitligt har været 
28 årligt. 

Der er således nu gået 17 år uden, at der i kraft af nye 
love eller bekendtgørelser er sket nogen ændring af skov
fogeduddannelsen, hvilket dog ikke er ensbetydende med, 
at udviklingen er helt stagneret i denne tid. Kommissionen 
har indenfor de muligheder, der har stået åbne, til stadighed 
forsøgt at udvikle undervisningen og a jour føre uddannel
sen i trit med de krav udviklingen, herunder ikke mindst 
mekaniseringens indførelse i skovbruget, stiller til en s'kov
foged. Det er sandsynligt, at mange vil synes, at vi ikke er 
fulgt godt nok med, men vi har altså ikke ment, at kunne 
gå videre indenfor de afstukne rammer. 

Det siger sig selv, at mange af de discipliner, som en 
skovfogedelev krævedes opøvet i ved bekendtgørelsen af 
1905, såsom fletning af risgærder, slingning af tømmer. 
skæring med langsav m. v. er gledet ud, fordi sådanne ar
bejder ikke mere udføres i skovbruget, og erstattet med an
dre mere tidssvarende arbejder, og lærebogsstoffet er ud
over den a jour-føring, der er sket gennem de nye udgaver 
af skovfogedlærebogen, sidste udgave er fra 1950, suppleret 
med lærebøger i. arbejdsteknik, motorlære og 'vildtpleje m. v. 
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Herudover har eleverne på forskellige tidspunkter under 
uddannelsen, i en vis udstrækning gennemgået kurser på 
skovarbejderskolen og på teknologiske institutter, uden at 
kommissionen dog har ment officielt at kunne arrangere så
danne generelle kursus. 

II. Det nuværende grundlag for uddannelsen. 

Med denne summariske gennemgang af det, der er gået 
forud, har jeg forsøgt at klarlægge det grundlag, hvorpå 
skovfogedu'ddannelsen -hviler idag, stort set det samme 
grundlag, hvorpå den hvilede, da den af landbrugsministe
riet i 1937 nedsatte undervisningskommission hehandlede 
spørgsmålet om den fremtidige skovbrugsundervisning, her
under den fremtidige skovfogeduddannelse, og da der nu i 
de 18 år, der er forløbet, siden denne kommission udar
bejdede sin betænkning i 1940, ikke er foretaget principielle 
ændringer i skovfogeduddannelsens tilrettelæggelse, vil det 
være naturligt dels kort at omtale de ændringer i uddannel
sen, kommissionsbetænkningen indebar, og dels at se på, 
hvorledes uddannelsen, som den er nu, tilfredsstiller de 
krav, der idag må stilles til den unge skovfoged, der efter af
sluttet uddannelse søger ansættelse ved skovbruget. 

Udover en forlængelse af uddannelsestiden fra de nuvæ
rende 54 måneder til ialt 60 måneder, foresloges det i be
tænkningen, at der oprettedes. en egentlig skovfogedskole, 
foreløbig i tilslutning til Asmildkloster Landbrugsskole, ved 
at der ved denne skole ansattes de dertil fornødne lærer
kræfter, og at skovfogedeksamen deltes i to dele, således at 
1. del efter 24 måneders praktisk uddannelse og 7 måneders 
ophold på den nævnte skovfogedskole afholdtes på skov
fogedskolen, og 2. del efter 11 måneders distriktsophold og 
derefter 12 måneder tilbragt på et som skoledistrikt autori
seret skovdistrikt, ligeledes afholdtes på skovfogedskolen. 

Endvidere foresloges eksaminationen i en del af de teo
retiske fag, i hvilke eleverne nu eksamineres ved den afslut
tende eksamen, henlagt til eksamens 1. del, og indførelse af 
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'en prøve i dansk og regning ligeledes henlagt til skovfoged
skolen efter de første 12 måneders distriktsophold, såfremt 
eleverne ikke forinden havde bestået realeksamen eller an
,den højere skoleuddannelse med mindst g i hvert af disse 
fag. 

Skovfogedskolen tænktes ledet af en forstkandidat afløn
net som docent ved de højere læreanstalter, og denne skulle 
i forbindelse med en kommission bestående af 2 skovridere 
og 3 skovfogeder lede hele uddannelsen. 

Denne kommissionsbetænkning, i hvilken der var nedlagt 
et meget betydeligt arbejde, led den kranke skæbne aldrig 
at blive underskrevet eller offentliggjort. Det afsluttende 
møde i kommissionen var nemlig fastsat til den 10. april 
1940, men blev som følge af begivenhederne den 9. april 1940 
aflyst, hvorefter ministeriet i august 1940 ophævede kom
missionen med bemærkning, at det tilvejebragte materiale 
indeholdt så fyldige oplysninger om uddannelsesspørgs
målene, at ministeriet var i besiddelse af et tilstrækkeligt 
grundlag for gennemførelse af en nyordning, når tiden måtte 
være inde dertil. 

Een af de væsentligste principielle ændringer, der udover 
det allerede, direkte nævnte var indebåret i denne kommis
sionsbetænkning var, at den meget tidkrævende undervis
ning i danSlk og regning under det første skoleophold bort
faldt, og erstattedes med den nævnte prøve for de elever; 
der ikke havde tilstrækkelig forudgående skoleuddannelse . 
Det er gennem årene faldet mange for brystet og har affødt 
megen kritik, at skovfogeduddannelsen stiller så store krav 
ved undervisningen i disse elementære fag, men det er nu 
min og jeg tror også jeg kan sige hele den nuværende skov
fogedkommissions opfattelse, at disse kraver berettigede. 

En skovfoged må for på tilfredsstillende måde at udføre 
det arbejde, der kræves af ham, have visse elementære kund
skaber i dansk og regning, og det er en kendsgerning, at de 
fleste elever uanset forudgående almindelig skoleuddannelse 
ikke har disse kundskaber, når de kommer på det forbere-
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dende skolekursus, som nu afholdes på Asmildkloster Land
brugsskole. Selvfølgelig kunne man komme udover dette 
dilemma ved at indføre krav om realeksamen eller anden 
højere skoleuddannelse med minimumskarakterer i de 
nævnte fag som betingelse for adgang til uddannelsen, men 
det er min bestemte opfattelse, at dette af sociale grunde 
ville være uheldigt, og medføre at skovfogeduddannelsen re
kruteredes fra andre kredse, end det er ønskeligt. 

Tilbage af dette mislykkede tilløb til en æ ndring af sko\"
fogeduddannelsen, som den aldrig offentliggjorte kommis
sionsbetænkning m å betegnes som, blev imidlertid begrebet 
enskovfogedskole, og i de forløbne 18 år er der både fra 
ministeriets side og fra de i skovfogeduddannelsen interes
serede kredse gjort mange tilløb til etablering af en sådan 
skovfogedskole. 

Forsøgene startede med, at landbrugsministeriet i 1942 
tilbød godset Krogerup i Nordsj æ lland til skovfogedskole. 
Forslaget blev oprindelig modtaget med nogen betænkelig
hed, både fra skovfogedkommissionens side og navnlig fra 
skovejerforeningerne, men efter mange og lange forhand
linger nåede man alligevel frem til en ordning for skolens 
etablering, der kunne accepteres af alle parter, hvorefter 
sagen afsluttedes med, at Krogerup i 1946 blev overdraget 
til professor Hal Koch og dermed var ude af billedet som 
skovfogedskole. Som slutbemærkning til dette mislykkede 
tilløb meddelte landbrugsministeriet imidlertid, at ministe
riet agtede at undersøge muligheden for at erhverve en an
den ejendom, der var egnet til skovfogedskole. 

I mellemtiden havde De samvirkende danske skovfoged
foreninger den 17. november 1945 til landbrugsministeriet 
indsendt forslag til en ny lov om skovfogeduddannelsen, der 
bl. a . indeholdt forslag om oprettelse af en egentlig skov
fogedskol e. Ifølge dette forslag skulle skovfogedskolen nær
mest være en ren teoretisk skole, hvilket kommissionen ikke 
kunne tilslutte sig, hvorfor man ved skrivelse af 3. december 
1945 tog afstand fra dette forslag, og i stedet udarbejdede sit 
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eget lovforslag, der stort set lå på linie med de krav til 
skoleuddannelse, der var indeholdt i den uofficielle under
visningskommissionsbetænkning fra 1940. 

Siden blev så dels fra ministeriets side, dels fra Direkto
ratet for Statsskovbruget og dels fra skovfogedkommissio
nen forskellige af de efter krigen konfiskerede godser bragt 
i forslag som skovfogedskoler, således Sostrup, Kalø og 
Foussingø, og af disse havde i særlig grad Foussingø kom
missionens interesse, fordi man mente, at denne ejendom 
på mange måder frembød de bedste betingelser for etab
lering af en skovfogedskole. Der blev da også for denne 
ejendoms vedkommende udarbejdet detaillerede planer for 
skolens indretning, men i efteråret 1950 blev alle planer 
henlagt på grund af de dårlige økonomiske forhold. 

I 1951 rejste så landbrugsministeriet spørgsmålet om mu
ligheden for at oprette en kombineret skovskole med uddan
nelse af såvel skovfogedelever som skovarbejdere for øje. 
Tanken fandt til at begynde med ikke udelt tilslutning fra 
nogen af parternes side, men efter en række forudgående 
forhandlinger nedsatte landbrugsministeriet i maj 1953 et 
udvalg til at undersøge spørgsmålet om oprettelse og ad
ministration af en dobbeltskole for skovarbejdere og skov
fogedelever. 

Udvalget afgav betænkning i juli 1954, og med undtagelse 
af spørgsmålet om, hvor skolen skulle placeres, nåede man 
frem til enighed om at foreslå en sådan dobbeltskole opret
tet. Enigheden opnåedes selvfølgelig ikke uden at man på 
mange punkter, efter min mening navnlig fra skovfoged
uddannelsens side, var nødt til at gå ind på kompromis'er, 
af hvilke det vigtigste var, at skovfogedelevernes skole
uddannelse skulle afkortes til 9 måneder i stedet for de 12 
måneder, der altid tidligere havde været forudsat, og på 
denne baggrund kan det måske synes m ærkeligt, at der ikke 
kunne opnås enighed om skolens placering, men fra skov
fogeduddannelsens side lagde man stor vægt på, at skolen af 
uddannelsesmæssige grunde burde ligge i Jylland, medens 
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Dansk Arbejdsmandsforbund af beskæftigelsesmæssige og 
af »kuUurelle« grunde - som det sagdes - holdt lige så 
fast ved, at skolen skulle ligge i Nordsjælland. 

Fra skovfogeduddannelsens side gik man så vidt, at man 
udtalte i tillæg til betænkningen, at kommissionen, hvis 
ministeriet trods kommissionens betænkeligheder alligevel 
ville placere skolen i Nordsjælland, ville foretrække at stille 
spørgsmålet om oprettelse af en skovfogedskole i bero til 
anden mulighed forelå. 

Tiltrods herfor skrev landbrugsministeriet d . 3. september 
1955 til Direktoratet for Statsskovbruget, at ministeriet øn
skede sagen løst således, at der opførtes en dobbeltskole for 
skovfogedelever og skovarbejdere i Nordsjæiland (Kage
rup) og sendte uden kommentarer skovfogedkommissionen 
en notits af denne skrivelse til direktoratet. 

Ministeriets afgørelse medførte bl. a., at kommissionens 
hidtidige formand, kg!. skovrider SABROE, under 6. s. m. bad 
sig fritaget for hvervet som medlem af og formand for skov
fogedkommissionen, medens kommissionens øvrige medlem
mer efter indgående forhandlinger og i fuld overensstem
melse med Sabroe gik med til at fortsætte arbejdet under de 
nu foreliggende betingelser. 

Siden er der så forhandlet videre på dette grundlag, uden 
at man egentlig synes at være kommet sagens løsning meget 
nærmere, og en i mellemtiden opdukket mulighed for at løse 
skolespørgsmålet ved at købe og indrette en privat ejendom i 
Nordsjælland til formålet, viste sig heller ikke at væ re far
bar. Sagen er formelt strandet på økonomiske vanskelig
heder, idet etableringen af skolen rundt regnet vil koste 
1.000.000 kr., og driften af skolen formentlig ca. 200.000 kr. 
årligt udover de beløb, det offentlige f. t. bidrager med til de 
to uddannelsesformer, men det er nu min opfattelse, at selve 
størrelsen af disse beløb målt med statens målestok, i sig 
selv ikke ville kunne forhindre sagens løsning, hvis man 
fra det offentliges side havde tilstrækkelig tiltro til, at sagen 
burde gennemføres, og den opgave, der nu foreligger for os, 
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hvis vi ønsker skoleproblemet løst, er da primært at bibringe 
de offentlige myndigheder denne tiltro. 

III. Fremtidsplanerne. 

Og hermed er jeg så nået frem til det, der er kernen i hele 
spørgsmålet: Kan skovfogeduddannelsen, således som den 
foregår i dag, tilfredsstille de krav skovbruget må stille til 
en skovfogeduddannelse, eller kræver skovbruget , at uddan
nelsen udbygges gennem etablering af en egentlig skovfoged
skole? 

Det er efter min mening klart, at skovfogeduddannelsen 
ikke kan væ re noget i luften frit svævende, eller noget der 
indrettes efter skovfogedkommissionens eller skovfoged
organisationernes ønsker, men må være en uddannelse, der 
tilstræber at tilfredsstille de krav, skovbruget stiller til en 
uddannet skovfoged. 

Stort set mener jeg at kunne sige, at skovfogeduddannel
sen herhjemme, således som den igennem en lang årrække 
er gennemført i kraft af gældende love og bekendtgørelser, 
har medført uddannelsen af en dygtig skovfogedstand, der 
har været i stand til at honorere de krav, skovbruget gen
nem tiderne har stillet til skovfogederne, ligesom jeg mener, 
at en evolution også i uddannelsesspørgsmål er at fore
trække for en revolution, idet jeg dog er klar over, at en for 
langsom fremadskridende evolution også indenfor dette om
råde indebærer en latent fare for en revolution . 

Efter min mening berører spørgsmålet om oprettelse af en 
skovfogedskole stort set kun skovfogeduddannelsens sidste 
år, idet jeg mener, at vægten i hvert fald rent tidsmæssigt 
set bør lægges på den praktiske uddannelse i skoven gen
nem de forud for skoleuddannelsen gående 3 distriktsår, 
ligesom jeg mener, at det forberedende kursus på landbrugs
skolen er et nødvendigt fundament for den senere uddan
nelse. Hertil kommer dog, at jeg mener den nuvæ rende ud
dannelse inden skoleopholdet bør suppleres med et kursus 
på skovarbejderskolen, indskudt umiddelbart efter forprø-
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ven på landbrugsskolen, og et savvværkskursus og et kur
sus på Teknologisk Institut indskudt umiddelbart før det 
afsluttende skoleår. Med indskydelse af disse supplerende 
kurser mener jeg også det uden at skade uddannelsens ef
fektivitet vil være muligt at nøjes med en afsluttende skole
uddannelse på 9 måneder, således som forudsætningen nu 
synes at være, hvis den omtalte skole etableres. 

Med denne problem forenkling bliver spørgsmMet derefter 
kun dette: [{an skoleuddannelsen på de nuværende distrikts
skovfogedskoler udbygges således, at denne skoleuddannelse 
giver eleverne det, de idag mangler, navnlig på det maski
nelle og arbejdstekniske område, eller må man, for at opnå 
dette, nødvendigvis etablere en egentlig skovfogedskole? 

Jeg mener, det må erkendes, at uddannelsen på de nævnte 
områder ikke er fulgt med tiden, og allerede i kommissions
betænkningen fra 1940 var man da også inde på, at den til
tagende anvendelse af maskinkraft i skovbruget gjorde en 
undervisning i maskinlære nødvendig, og den udvikling, der 
er sket i de sidste 18 år, har selvfølgelig ikke gjort en sådan 
undervisning mindre nødvendig. 

Vi har fra kommissionens side forsøgt indenfor rammerne 
af den gældende uddannelsesordning at imødekomme tidens 
krav til uddannelse i motor- og maskinlære og arbejdsteknik 
ved successiv indførelse af nye lærebøger i disse discipliner, 
men er ikke nået frem til nogen tilfredsstillende løsning af 
disse problemer. 

Forholdet er jo det, at distrikts-skovfogedskolerne, hvem 
skovfogeduddannelsen iøvrigt er megen tak skyldig, dels 
ikke råder over nogen fuldstændig maskinpark, og ikke eller 
i hvert fald ikke uden meget betydelige investeringer kan 
komme til at råde over en sådan, da de maskiner og motor
redskaber, der efterhånden finder anvendelse i skovbruget, 
er så mangfoldige, at man ikke kan forlange, at noget en
kelt skovdistrikt endsige 3 skovdistrikter, skal råde over en 
blot nogenlunde fuldstændig maskinpark. 

Hertil kommer, hvad der i endnu højere grad vanskeliggør 
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opgavens løsning, at skolernes ledelse, der som bekendt ud
gøres af skovdistrikternes skovridere og skovfogeder, ikke 
eller i hvert fald kun undtagelsesvis kan forudsættes at v~re 
kvalificeret til at undervise i de her henhørende spørgsmål, 
og kun meget vanskeligt vil kunne påtage sig den udbygning 
af undervisningen i arbejdsteknik m. v., som må kræves i 
dag, bl. a. fordi de simpelthen ikke kan afse den fornødne 
tid dertil. 

Resultatet bliver derfor, dels at kommissionen må,slække 
på de krav til udbygning og udvidelse af undervisningen på 
disse områder, som vi mener, det var rimeligt at stille, og 
dels at eleverne møder til den afsluttende eksamen med for
skellige forudsætninger fra de forskellige skoler, hvilket selv
følgelig i høj grad vanskeliggør bedømmelsen linder eksa
men, og er utilfredsstillende for eleverne selv. 

Dette sidste forhold gælder også, omend i stærkt modifi
ceret form, for skoleundervisningen indenfor de andre fag; 
den individuelt forskellige skoleundervisning må give for
skelligheder i de forudsætninger, hvormed eleverne fra de 
forskellige disfriktsskovfogedskoler møder til den afslut
tende eksamen. 

Det er set på denne baggrund jeg på skov foged kommis
sionens vegne mener at måtte besvare spørgsmålet om, 
hvorvidt man af uddannelsesmæssige grunde må ønske etab
leringen af en egentlig skovfogedskole for at få tilfredsstil
let de krav, skovbruget idag må stille en skovfogeduddan
nelse, med et ja, altså det samme svar, som man nåede frem 
til både i Skovforeningens uddannelseskommission fra 1897, 
i undervisningskommissionen af 1937 og i landbrugsmini
steriets undervisningsudvalg af 1953, selvom formen for de 
i de enkelte betænkninger tænkte skoler har været noget 
forskellig. 

Jeg ønsker i denne forbindelse og på dette sted at fastslå, 
at -det skovfogedkommissionen ønsker ved oprettelse af en 
egentlig skovfogedskole ikke er en revolution af uddannel
sen eJler en omlægning af denne på en mere teoretisk hasis, 



i8* 

Der er en skov af muligheder'.:. 
""ed den nye 

De kan ikke få en mere alsidig og på
lidelig medhjælp end »Majorens« nye 
makker - 6 fremadgående gear, lavt 
tyngdepunkt og robust hydraulik giver 
fart, stabilitet og enestående effektivitet. 

Tal med den autoriserede Fordson 
forhandler om deD1onstration. 

Ved NytaarsskiJtet 

ønsker vi alle, der har Tilknytning til Skovbruget, 

et godt og heldbringeIlde Nytaar 

med Tak for det gamle Aar, der svandt, 

og med forventning om fortsat ForretningsJorbilldelse 

sender jeg min Nytaarshilsen. 

REINHOLDT ANDERSON 
Kildebakkegaards Alle 151 . Søborg 



sprØjtemiddel 

I~!!I~I;;=~~~~!I mod markmus i skov- og agerbrug 

samt mosegrise i 

skove og plantager 

HOLGER ANDREASEN 
ISLANDS BRYGGE 4t • KØBENHAVN S • TELF. *ASTA U40 



593 

således som det i hvert fald i visse kredse har været opfat
telsen, men en af ydre forhold ønskeliggjort udbygning af 
den bestående undervisningsform, der fortsat vil lægge ho
vedvægten på elevernes praktiske uddannelse og deres ud
dannelse som arbejdsledere. 

En sådan egentlig skovfogedskole er selvfølgelig ikke den 
eneste løsning på de foreliggende problemer, men jeg mener, 
det er den bedste og mest fuldstændige løsning. Tænker man 
sig, at skolen ikke, eller i hvert fald ikke indenfor en over
skuelig fremtid vil blive oprettet, og det kan man, som for
holdene har udviklet sig, måske blive nødt til at se i øjnene, 
må man selvfølgelig på anden måde forsøge at afhjælpe 
nogle af de mangler, der er forbundet med den nuværende 
uddannelsesform, og herunder kan man f. eks. tage under 
overvejelse at knytte særlige lærerkræfter til distrikts-skov
fogedskolerne til undervisning i maskinlære, arbejdsteknik 
o. 1., men herigennem vil man selvfølgelig ikke kunne nå 
frem til nogen fuldstændig løsning af problemerne omkring 
den uensartede uddannelse på skovfogedskolerne. 

I sagen om oprettelse af en fællesskole for skovfoged
elevel' og skovarbejdere er der nu sidst sket det, at skov
arbejderskolens tilsynsråd har tabt tålmodigheden med hen
syn til at vente på genoprettelsen af skovarbejderskolen, 
hvilket efter min mening også er forståeligt, da der nu er 
gået 5 år, siden skolens bygninger brændte, og man, såfremt 
tanken om at kombinere de to skoler ikke var opstået, 
utvivlsomt for længst ville have fået skovarbejderskolen 
genopbygget. 

Ved skrive.se af 17. maj d. å. har tilsynsrådet derfor ind
stillet til ministeriet, at skovarbejderskolen genopføres sær
skilt, dog således at der tages passende hensyn til en senere 
tilkobling af skovfogedskolen. 

Bortset fra, at en gennemførelse af denne plan atter vil 
udskyde etableringen af en skovfogedskole i det uvisse, giver 
tilsynsrådet i sin skrivelse til ministeriet klart udtryk for, 
at udviklingen og tiden er løbet fra den i udvalgsbetænknin-
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gen af 1954 skitserede plan med vekseldrift mellem to sko
ler, således at der tildeltes skovfogedskolen 9 måneder og 
skovarbejderskolen 3 måneder, og siger direkte, at den ene
ste funktionsdygtige løsning er en skole med 12 + 12 måne
ders drift af begge skolerne samtidig. 

Da finansministeriet som betingelse for tiltrædelse af 
skoleplanerne udtrykkelig havde krævet, at den kombine
rede skovfoged/ skovarbejderskole kun måtte etableres som 
en skole med vekseldrift, altså 9 + 3 måneder, vil jeg mene, 
at mulighederne for på denne måde at få etableret en skov
fogedskole herefter er meget tvivlsomme. 

Sagen synes således atter at være strandet på økonomiske 
vanskeligheder, og jeg tror personligt ikke, at den vil blive 
løst i en overskuelig fremtid, med mindre man fra kredse 
udenfor de i skovfogeduddannelsen direkte interesserede 
forsøger at give den et godt skub fremad, og i denne forbin
delse vil jeg ikke undlade at nævne de økonomiske over
vejelser, man i Skovforeningens uddannelsesudvalg af 1897 
gjorde sig om etableringen af skovfogedskolen, thi selv
følgelig spillede også den gang de økonomiske overvejelser 
en afgørende rolle. 

Det anføres i udvalgsbetænkningen, forslag I, at de årlige 
driftsomkostninger til skovfogedskolen - der var den gang 
regnet med ca. 5.600 kr . årligt - tænkes tilvejebragt ved en 
årlig bevilling på finansloven, dels fordi staten selv er stor 
skDvejer, og dels fordi undervisningsvæsen hører til stats
opgaverne. Men så anføres det: »Landets private skovejere 
vil imidlertid have så megen fordel af en forbedring i skov
foged elevernes uddannelse, at udvalget foreslår, at den til 
etablering (af skolen) fornødne sum, antagelig 25.000 kr., 
søges tilvejebragt ved tegning af bidrag hos de private skov
ejere, særlig blandt »Dansk Skovforenings« medlemmer.« 

Jeg er ganske klar over, at skovbrugets behov for en for
bedring af skovfoged uddannelsen dengang var større, end 
det er idag, og at der i de mellemliggende 60 år er sket et og 
andet med skatteudskrivningen, der medfører en anden 
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naturlig fordeling af det offentliges -- og de privates øko
nomiske forpligtelser, men det kunne trods alt være interes
sant at få konstateret, om det private skovbrugs interesse i 
skovfogedskolen også idag er så stor, at man som i 1897 
ligefrem kunne tænke sig at bringe økonomiske ofre, for at 
få skolespørgsmålet og dermed forhåbentlig uddannelses
problemerne løst. 

I hvert fald vil jeg mene, at skovbruget nu efter de 20 års 
snak om oprettelsen af en skovfogedskole må kræve en af
gørelse truffet om, hvorvidt der skal etableres en skole eller 
ej. Det kan og må ikke være et evigt diskussionsemne, alene 
fordi alle disse planer om en radikal ændring af skoleuddan
neisen i sig selv virker hæmmende og lammende for kom
missionen i dens bestræbelser for en naturlig og successiv 
udbygning og a jour-føring af uddannelsen . 

Vi må have klar besked om denne skole, sel\' en negativ 
afgørelse af spørgsmålet er efter min mening at foretrække 
fremfor ingen afgørelse. 

Der kunne have været mange andre forhold vedrørende 
skovfogeduddannelsen og skovfogedskolen, det efter min 
mening kunne have været interessant at belyse nærmere, 
f. eks. adgangen til uddannelsen, betydningen af den om
handlede skovfogedskoles placering, kombinationen af den 
påtænkte skole m. v., men jeg er bange for, at det ville tage 
for lang tid, hvis jeg på forhånd skulle redegøre for alle disse 
problemer, og har derfor valgt at standse her, idet jeg dog 
selvfølgelig vil være villig til også at besvare spørgsmål 
udenfor de i dette indlæg afstukne rammer, hvis nogen af de 
tilstedeværende måtte ønske sådanne andre -spørgsmål nær
mere belyst. 
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DISKUSSION 

Kg!. skovrider, dr. A. S. SABROE gjorde opmærksom på, at han 
som formand for skovfogedkommissionen var gået 100 % ind 
for skovfogedskolen i den foreslåede form . Man må dog være 
opmærksom på, at udgifterne vil blive meget store og derfor kan 
virke forhindrende på planens udførelse. Som følge heraf må 
man overveje, om der kan findes andre og billigere muligheder. 
Man kunne f. eks. bygge en skole ved Silkeborg og foreløbig 
nøjes med at lave bolig til forstanderen, medens eleverne kunne 
bo i byen. 

Som en anden mulighed kunne man også tænke sig at ned
lægge f. eks. skovfogedskolen på Giesegård og intensivere arbej
det på de to øvrige skoler ved at ansætte to skovfogeder med 
fornøden ekstrauddannelse i arbejderpsykologi, teknologi etc . 
samt give de to distrikter mulighed for at anskaffe et rigt udvalg 
af redskaber og maskiner. 

Det bedste er enhedsskolen, men kan den ikke etableres, må 
man søge den anden løsning. Hertil kræves ikke så store beløb, 
og det er værd at erindre dels Parkinsons lov og dels, at Aarhus 
universitet startede i to små lokaler i Teknisk Skole. 

Der må og skal komme en afgørelse så snart som muligt. 
Inspektør BRUNO PEDERSEN takkede for den interesse, Forst

kandidatforeningen viste skovfogeduddannelsen ved at afholde 
dette møde. Gav fuld tilslutning til skovriderne Tonboes og Sa
broes udtalelser. Gjorde opmærksom på, at man i udvalget af 
1939 har drøftet enhedsuddannelse for skovfogeder og forst
kandidater. Man forlod denne tanke, og det må være rigtigt at 
opretholde forskellen i uddannelsen mellem arbejdsleder og ad
ministrator. 

Den teoretiske undervisning på skovfogedskolen skal tage sigte 
på elevens fremtidige arbejdsområde og afpasses herefter. 

Skovfogederne ønsker også en omgående afgørelse i skole
spørgsmålet, men man anser det for bedst for skovbruget at få en 
enhedsskole, og forslaget om 9 og 3 måneders undervisning af 
skovfogedelever og skovarbejdere har skovfogedernes støtte . 
Skovarbejderne har tidligere været modstandere af en samtidig 
undervisning af de to kategorier, men nu synes synspunktet 
ændret. 

Bruno Pedersen fremhævede den store betydning, Asmild
kloster har haft samt skovfogedkommissionens meget værdi
fulde arbejde, men gjorde samtidig opmærksom på de uensartede 
forudsætninger, eleverne har, når de indstiller sig til eksamen. 
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Blandt skovfogeder er der delte meninger om samarbejdet med 
skovarbejderne i skolespørgsmål, men der er heldigvis flertal for 
samarbejde. En skovfogedskole vil være et naturligt samlings
sted og et skovbrugsteknisk center. 

Kg!. skovrider H . FR0LuND gjorde opmærksom på, at erfarin
gerne har vist, at skovarbejderskolen ikke kan nøjes med 3 må
neders kursus om året. Tilgangen har i de sidste år været stor, 
især på grund af motorsåvenes udbredelse, og det vil være ufor
svarligt at sende skovarbejdere ud med motorsav uden at give 
dem en speciel uddannelse. Koncentrering af undervisningen til 
3 måneder giver også en ujævn udnyttelse af instruktørerne. 

Skovarbejderskolens tilsynsråd er derfor blevet tvunget til at 
ændre standpunkt. 

Forstander I. NISSEN gjorde opmærksom på, at grunden til, at 
man tidligere har ment at kunne nøjes med 3 måneder til under
visning af skovarbejdere, var den, at der var en nedgang i elev
antallet efter skolens brand - som følge af branden. 

Ikke alene motorkurserne, men også de øvrige kurser har øget 
tilslutning. Der er endvidere behov for med visse mellemrum at 
afholde repetitionskurser af kortere varighed, f. eks. en uge. 
Dette kan ikke nås med de nuværende lokaler. Der vil i frem
tiden være brug for et stigende antal specialkurser som følge af 
mekaniseringen. 

Der er i 1957 solgt lige så mange motorsave som iaH i de forud
gående år. De, der ikke har været på kursus, har ikke mulighed 
for at vedligeholde saven rigtigt trods omhu. 

Det er et stort problem for skolen at få dygtige instruktører, 
da de folk, man uddanner, må afskediges om foråret efter en 
sæson . Med 3 måneders kursus bliver problemet uløseligt. 

Professor P. MOLTESEN mente, sagen burde være debatteret for 
længe siden. Fandt det glædeligt, at man ikke længere skændtes 
om rammen, men endog var kommet så vidt som til at gøre sig 
tanker om, hvad der skulle i rammen. Det er godt at konstatere, 
at det, man ønsker at uddanne, er arbejdsledere, og at man har 
forladt ønsket om en fællesuddannelse for skovfogeder og forst
kandidater. Skovfogeduddannelsen må være selvstændig og dæk
kende det arbejdsfelt, som naturligt er skovfogedens. 

Det er fantastisk, at man har troet, at der kunne komme noget 
godt ud af en skole med 9 og 3 måneders kursus for skovfoged
elever og skovarbejdere. 

Ekspeditionssekretær P. SKIBSTED takkede for lejligheden til 
at hø,re og se de folk, som har med uddannelsen at gøre. 

Det er nyt at høre, at skolen med 9 + 3 måneders kurser er en 
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dårlig løsning, vil referere delte og iøvrigt gøre alt for at fremme 
sagen. 

Kg!. skovrider H. S. SCHOUBYE fandt det utilfredsstillende at 
skulle undervise i et fagområde, som man ikke har fuldt kend
skab til og animerede derfor sine skovfogedelever til at deltage 
i Teknologisk Instituts motorkurser, helst 14 dage. Det må være 
en opgave for staten at stille penge til rådighed herfor. 

Det vil være ønskeligt, om der kan sendes en instruktør fra 
skovarbejderskolen til skoledistrikterne, - til en bedre løsning 
findes. 

Skovfogederne påtager sig undervisningen frivilligt. Hvad vil 
man gøre, hvis der ikke er nogen af distriktets skovfogeder, der 
vil? Mange af de ældre skovfogeder er betænkelige, da de ikke 
føler sig kompetente til at undervise i de moderne motorred
skaber. 

Kg!. skovrider H. FRØLUND gjorde opmærksom på, at for skov
arbejderskolen betød problemet om begrænsning til 3 måneders 
kursus, at skolens eksistens var truet. Hvis sagens trækken i lang
drag har medført, at vi undgår de 9 + 3 måneder, har dette været 
af stor betydning for skovarbejderskolen. 

Kg!. skovrider T. TONBoE fandt det uheldigt, om man som fore
slået af Sabroe indskrænker skoledistrikternes an tal til to og især 
uheldigt at opgive distriktsskovfogedskolen på det private skov
distrikt. Gjorde opmærksom på, at det er skovarbejderskolens til
synsråd, som i sin tid har indstillet, at der laves .vekseldrift med 
9 + 3 måneders kursus på den kommende skole. Tilsynsrådet 
går nu som nævnt ind for sideløbende kurser med 12 måneders 
drift for begge skoler. Det er finansministeriet, som nu har ud
spillet. 

Tonboe var enig med Sehoubye i, at man må skaffe bevillinger 
til de eksisterende skovfogedskoler, såfremt enhedsskolen ikke 
kommer, men de kan ikke skaffes i løbet af 8 dage. Man kan 
måske løse problemet om skovfogedernes medvirken ved under
visningen ved at indføje en passus herom i ansættelsesvilkårene . 

M . V. KnLldsen. 



SKOGsvARD PÅ BÅDA SIDOR OM ORESl::\Dl) 

Foredrag ved IX. nordiske Skagskongressen i Koncer/hl/se/, Stockholm, 
d. 29.-8.-1958 

Af professor ~JELS K. HERMAl\"SEN 

Svensk og dansk »sk-ogsvård« hYiler på uens forudsæt
ninger. 

Sverige har altid været et ri'gt s,kodand, mens Danmark 
allerede mod slutningen af 1700-tallet truedes af mangel 
på tømmer og ved, forårsaget af »skogsbete« og udstrakt 
indtagning af skov til agermark. Dette førte til skovloven 
af 1805 med forbud mod rydning, skovgræsning og hu gis t 
i spekulationsøjemed. Hermed var der skabt mul'ighed for 
en rationel skovpleje i de danske skove. 

Mens det således i landbrugslandet Danmark var land
brugets beho\' for agerjord, der skabte mangelen på tøm
mer og dermed grobunden for skovens pleje, ble\' det i 
s'kovlandet S\"e~ige den opblomstrende savværksindustris 
behov for træ, der gjorde »skogsvården« til en nødvendig
hed. I 1800-tallet opkøbte savvær,ksindustrien bondes ko\", 
men omkring sekelskiftet ble\' opkøbene standset,og bo~ 
lagene måtte ·derefter sikre sin fremtidige tømmerforsyning 
ved formålsbestemt skovdyrkl1'ing - ,samtidig med at staten 
greb ind i den frie dispositionsret over skovene gennem 
»återvlikstlagen« af 1903 og senere »skogsvårdslagen« af 
1923 . 

Danmark fik således sin »återvlikstlag« 100 år før Sve
rige. Til gengæld I'igger den ·svenske skovlovgivning idag 

1) Nogle af de svenske glo ser, der blev benyttet foredraget, er 

denne artikel erstattet med dan ske gloser. 
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mange henseender foran den danske. Den svenske skovlov 
af 1948 indeholder en klar målsætning : Skoven skal drives 
således, at tilfredsstillende økonomisk udbytte vindes, og 
i hovedsagen jævn afkastning erholdes. Den danske skovlov 
af 1935 indebærer ingen klar målsætning - der opereres 
med et usikkert begreb, som benævnes »god skovdrift« -
d. v. s. »g'Od skogsvård«, og grænsen for god skovdrift er 
overladt til et skøn, medens der i Sverige er skabt et grund
lag for en klar definition af denne grænse. 

Endvidere må det nævnes, at den svenske stat i højere 
grad end den danske er gået ind i et a,Uivt arbejde for 
frenune af skovens pleje gennem skogsvårdsstyrelsernes op
lysnings- og bitr1idesvirksomhed, som i de forløbne 53 år 
har bidraget yæsentligt til udviklingen af skovens p,leje. 
Paralleller til de svenske skogsvårdsstyrelser findes i Fin
land og Norge, medens vi i Danmark har søgt problemet 
løst gennem private småskovsforeninger, der får statsbidrag. 

På eet område er den svenske skovloygivning dog stadig 
bagefter den danske, idet man ikke i Syerige har fået løst 
problemet »skogsbete« på samme radikale måde som i Dan
mark, hyor skovgræsning er forbudt I Sverige er s'kovgræs
ning tilladt, men ejeren er skyldig at »trygga n6jaglig åter
yakst« efter »beteskade«. Sagen er vigtig, da ca. 1/5 af 
sikovarealel i Skåne, Halland og Blekinge er »beteskadet«. 

Resultatet af denne hastige analyse bliver, at svensk skov
politik idag er aktiv og positiv, mens statens indgreb i Dan
mark ganske \;Ist satte tidligt og effektivt ind, men forts·at 
til idag overyejende er af konserverende natur, hvilket dog 
ikke er ensbetydende med, at det danske skovbrug som 
sådant er stillestående. 

Selvom ulighederne i forudsætningerne for svensk og 
dansk skovdrift således er store, kan man dog konstatere, 
al synspunkter og metoder i mange henseender nærmer sig 
hin'anden - men fra hver sin side: 

Svensk skovdrift må på baggrund af den historiske ud-
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vikling, landets skovrigdom og naturforhold være startet 
på et ekstensivt stade, hvorfra det nu arbejder sig frem 
mod en mere intensiv skovdrift. 

Dansk skovddft derimod var allerede i slutningen af 
1800-tallet meget intensiv, d. v. s. på et tidspunkt, hvor 
skovbrugets omkostninger endnu trods intensiv drift kunne 
holdes på et lavt niveau. Nu er omkostningerne steget, og 
det er blevet vanskeligere på økonomisk forsvarlig basis at 
opretholde intensiteten . Kravet om nedbringelse af omkost
ningerne må her i sin yderste konsekvens blive ensbetydende 
med ekstensivering. 

Jeg skal i det følgende give nogle eksempler på skov
dyrkningsproblemer, s{)m vi. er fælles om, og hvis løsninger 
tenderer mod samme balancepunkt. - For Sveriges ved
kommende holder jeg mi's navnlig til forholdene i Skåne, 
Halland og Blekinge, som ligger nærmest til sammenligning 
med Danmark, og jeg skal her omtale nogle problemer, som 
vi har drøftet indgående på ekskursion nr. 23 i Kristian
stads Hin. 

Med løvskoven som det naturlige udgangspunkt har der 
både i Danmaflk og i de nævnte svenske landsdele været 
en tendens til at erstatte løvskoven med nåletræer - især 
gran. 

Dette træartsbytte har været begrundet i, at nåleskoven 
med sin kortere omløbstid, større produktion, bedre afsæt
ningsmuligheder og lavere kulturomkostninger er løvskoven 
klart overlegen i økonomisk henseende. 

Imidlertid har man nu både i Sverige og Danmark fået 
erfaring for , at nåleskovens øk{)nomiske overlegenhed mod
svares af underlegenhed i biologis'k stabilitet: stormfald har 
hærget, og især opskræmmes man nu af en stigende fore
k{)mst af Trameies . 

På denne baggrund er diskussionen om træartsvalget ble
vet aktuel. Synspunkterne er nogenlunde ens, nemlig at 
man må f.inde frem til en passende blanding af nåleskov 
og løvskov, så man kan drage nytte både af nåleskovens . 
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større og værdifuldere produktion -og af løvskovens større 
biologiske stabilitet. Det gælder med andre ord om at finde 
balancen mellem rentabiliteten og stabiliteten ved skovdrif
ten - en problemstilling, som kendes inden for ethvert 
andet erhverv: J.o større s tahilitet, man tilstræber, des mere 
må man ofre i umiddelbar rentabilitet, d. v. 's. i økonomisk 
lønsomhed på kort sigt. 

Balancepunktets beHggenhed vil variere med jordbunds
og klimaforhold og med ejerens økonomiske situation. End
videre spiller afsætning,sforholdene en afgørende rolle. I 
sidstnævnte henseende er forholdene uens i Sverige og Dan
mark, idet afsætnings- og prisfo'rholdene for løvtræ er gun
stigere hos os. I nåleskovlandet Sverige har man naturligt 
lagt særlig vægt på at udvikle nåletræindustrien - medens 
løvtræindustrien er relativt uudviklet i forhold til den dan
s.ke løvtræindustrj. 

I Danmark tør vi derfor se lysere på løvtræets afsætning, 
og betragte løvskoven som en stabilisator også i direkte 
økonomisk henseende, nemlig som middel til at skabe re
server og til at variere indtægten, idet man i løvskoven -
især bøgeskoven - med mindre risiko for stormfald og 
sygdom kan variere hugstens størrelse. - -

Hvorledes skal da løvskovens og nåleskovens sameksistens 
organiseres i skoven? Der kan være tale om ulige frem
gangsmåder: stammevise eller rækkevise blandinger, grup
pevise blandinger, rene løvtræbælterelIer -afdelinger i nåle
s,koven og træartsskifte. 

Tendensen i Danmar;k er gået fra tidligere tiders store 
ensartede flader i retning af mindre kultur flader med større 
indblandingstolerance og ofte bevidste blandinger. ldag sy
nes interessen at samle sig om enten rene løvtræbælter i 
nåleskoven - eller mere systematiske blandinger af løvtræ 
og nåletræ, f.eks. kvadratkulturer med eg og gran, række
vise blandinger med f. eks. 1 eller 2 rækker løvtræ vekslende 
med 3 rækker nåletræ eller stammevis indblanding af lærk 
i bøgekultureme. Fremtidsmålet er som regel en ren løvtræ-
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bestand, mens nåletræerne skal tyndes stænktog helt for
svinde, når det er nødvendigt ,af hensyn til løvskoven. 

I det sydlige Sverige er man 'inde på lignende tanker. 
Man diskuterer her stammevis eller gruppevis blanding, og 
foruden løvskovens gavnlige virkning på nåleskovens storm
fasthed og modstandsdygtighed mod Trametes hefter man 
sig i Sverige og,så ved blandingens -gavnlige virkning på 
jordbundens tilstand og på udfaldet af smådimensionerne 
af løvtræ. 

De systematiske nåletræ-og løvtræblandinger kan næsten 
forekomme som Colombus' æg, ,idet de samtidig løser to 
brændende problemer: løvtræ arealets dårlige økonomi og 
nåles'kovens ringe stabilitet. Problemerne er dog endnu store 
og til dels uløste, og udveksling af erfaringer mellem de 
nordiske lande ,omkring disse problemer er af stor betyd
ning. 

Jeg kan ikke forlade spørgsmålet træ artsvalg uden også 
at berøre problemet: fremmede nåletræer i skovbruget. -

Tidsskriftet »Skogsagaren« .illustrerede nylig en episode 
fra sidste nord~ske skovkongres : ekskursionen var nået 
frem til en blandingsbestand af birk og gran, og man dis
kuterede bestandens fremtid. Finnen foreslog, ,at granen 
skulle fjernes til for,del for birken. Nordmanden ville have 
ren gran. Danskeren foreslog hirkeskærmen underplantet 
med 75 % gran og 25 % ,douglas. Svenskeren foreslog, at 
man skulle »ala lunch« - 'og det enedes man om. 

I denne episode hefter jeg mig naturligvis især ved dan
skerens forslag. I Danmark er vi så glade for at indføre 
fremmede træarter i vore -skove - douglas, Abies, lærk, 
Tsuga, Thuja, Cypres - det er Ege ved at være en sygdom 
hos nogle danske forstmænd; en fremtrædende skovrider 
har kaldt den »katalogiose« - fordi sygdommen opstår, 
når man læser planteskolernes kataloger. Svenske forst
mænd er mere resi'stente over for denne sygdom - årsagen 
til uligheden må atter søges i træindustrien. Den svenske 
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træindustr.i er indsl::illet på store ensartede partier af gran 
og fyr, mens skovbruget i Danmark har lært træindustrien 
til også at tage v,are på småtingene. Ser man længere bagom 
tingene, er den dybeste årsag vel den, at i Sverige er skov
bruget et barn af træindustrien, i Danmark er træindustrien 
et barn af skovbruget . 

Det må dog tilføjes, at svensk skovbrug i dag har øjnene 
åbne for de muligheder, der ligger i de fremmede nåletræer, 
især den større stabilitet og resistens mod Trametes - men 
betingelsen er, ,at disse træarter indføres og :anvendes i stor 
skala - og at de kan nyttiggøres i masseindustrien. 

Et andet skovdyrkningsproblem, som diskuteres ivrigt i 
de nordiske lande, er spørgsmålet: planteafsland. - I Dan
mark er der nu tendens til at gå fra de tætte plantninger 
til mere åben plantning. Samme tendens er fremherskende 
i Sverige - men det synes, at detsydligsle Sverige i denne 
henseende danner en undtagelse. I Skåne er det sædvanligt 
at anbefale en planteafstand for gran på 1,1 til 1,2 m. I 
Danmark er man mange steder gået over til 1,5 m svarende 
Hl det, der oftest anbefales i Sverige, nemlig 2- 2,25 m i 
det nordligste og 1,5- 1,75 i det sydlige Sverige. 

For plantning med stor afstand taler i første række om
kostningsbesparelsen dels ved selve nykulturen, dels gennem 
mindre behov for udrensninger. Endvidere det mindre for
brug af arbejdskraft og det mindre udfald ,af småt træ. 
Spørgsmålet synes også at have berøring med Trametes
problemet. Plantning med 'større afstand betyder senere og 
mindre tyndingsindgreb i ungskoven, hvilket muligvis for
mindsker infektionsfrekvensen . 

Argumenterne for den tættere plantning koncentrerer sig 
om den større sikkerhed og den bedre kvalitet. Med sikker
hed tænkes bl. a. på den mindre fare for, at der ved vildt
sk,ader skabes større huller i plantningerne. Dette argu
ment svækkes dog af det faktum, at elg, rådyr og vild kanin 
er meget dårlige til at »sUimple«. De »ståmpler« ikke træer 
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jævnt over hele arealet, men oftest i grupper - og en øde
lagt plantegruppe er jo lige stor, hvad enten den findes i 
en tæt eller en åben plantning. 

Kvalitetsproblemet er mere tungtvejende. I Skåne taler 
man om de åbne plantningers større kvistmængde, mindre 
volumenvægt og dårlige form. Forsøg i Sverige, som del
tagerne i ekskursion nr. 15 har studeret, og forsøg i Norge 
ty.der imidlertid på, at en planteafsbnd på indtil 2 m ikke 
påvirker kvistmængden i hugsterne. Desuden har man sta
dig muligheden for at kviste, hvilket teknologer i begge 
lande går stærkt ind for. 

Hvad formen og kvaliteten .iøvrigt angår, s,tår vi her over 
for et problem, hvor vækstforædlingen bør kunne give den 
mest umiddelbare gevinst. Hvis blot planterne har den gode 
kvalitet liggende i kromosomerne, skulle vi ikke behøve at 
ofre så mange kostbare planter på opdragelse til god kva
litet ved tæt plantning. 

Alle, der har været i Danmark, vil huske de velplejede 
kulturflader - men de fleste husker vel også, at disse kul
turer er meget kostbare. Sammenlignet med svenske for
hold ligger de dans,ke kulturudgifter meget højt. 

Intensiveringer i Sverige og ekstensiveringer i Danmark 
vil imidlertid -bringe kuUurudgifterne i vore to lande nær
mere til hinanden. I denne forbindelse må det erindres, at 
det ikke er kulturudgiftens absolutte størrelse, der har den 
afgørende interesse, men "derimod grænseomkO'stningen og 
dennes relation til grænseindtægten. 

Ekstensiveringen er lønsom, så længe nedgangen i om
kostningeroverstiger nedgangen i bruttoindtægterne, når 
man anlægger et snævert driftsøkonomisk synspunkt. 

Dette balancepunkt, som der er en begyndende tendens 
hIat nærme sig i Danmark, arbejder man sig med has,t frem 
mod i Sverige - blot fra den modsatte side - gennem in
tensiveringer. Og i overensstemmelse med den økonomiske 
målsætning i svensk skovbrug skal intensiveringen drives 

59* 
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så langt, at meromkostningen svarer til merindtægten og 
ikke længere. 

Den største vanskelighed ved opstilling af sådanne græn
sekalkuler ligger i fremskaffelsen af produktionsstatistikker 
til indsættelse i beregningerne. Der må skaffes sikre tal for, 
hvilken virkning intensivering og ekstensivering af kultu
rerne har på den fremtidige produktion. - En ,s-ammen
ligning af virkningen af de forskellige udviklingstendenser 
i de nordiske landes skovbrug kan give os mange fingerpeg 
til besvarelse af delte vanskelige spørgsmål. 

En nær kontakt mellem de nordiske landes forstmænd 
er derfor netop i dag af den største betydning. 



Als DANSK SKOVINDUSTRI 
NÆSTVED 

køber 

FINERKÆVLER AF BØG 

* 

sælger 

VEDEX KRYDSFINER 

VEDEX MØBELPLADER 

VEDEX GLATTE DØRE 

* 

TELEFON NÆSTVED 3400* 



P. KRUSES PLANTESKOLE 
MUNDELSTRUP 

Telefon Tilst 7 

Areal 100 Td. Land Skovplanter af alle Arter 

Lægen 
anbefalsr 
rræfodtøj 
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Havnen - Kø,e Stort udvalg I Planter til Skov og Hegn 
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Faconer j Træfodtøjsbunde 
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Forlang Tilbud! 
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En enestående let og handy kævlevogn leveres. Anvendelig til heste, 
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REPRÆSENTATIVE MALINGER VED 

GRUNDFLADEBESTEMMELSE 

Ved skovrider E. TOLSTRUP RASMUSSEN, 

Dansk Skovforenings økonomisk-statistisk afdeling 

I forbindelse med Dansk Skovforening, økonomisk-sta
tistiske afdelings arbejde med planlægninger og billiggørelsen 
af disse er der foretaget nogle orienterende undersøgelser 
for at fastslå, om det er muligt ved hjælp af repræsentative 
målinger at bestemme vedrnassen med en til formålet til
strækkelig nøjagtighed. 

Ved disse undersøgelser har vi indskrænket os til en 
undersøgelse af repræsentationsmåling af grundfladen ved : 

a . Rækkevis taksation (måling af hyer n' række). 
b. Cirkulære prøveflader. 

M ålingerne er foretaget på et lollandsk skovdistrikt 
foråret 1956. 

De opnåede resultater er hlot en orientering om forhol
dene på dette skoYdistrikt, hvorfor de konstaterede fej 1-
grænser ikke må benyttes kritikløst, da de vil kunne variere 
stærkt afhængigt af de lokale forhold: uensartethed, spred
ning på diameteren og stamtal pr. ha. 

a. Rækkevis taksation. 
Målingerne er foretaget i tre rødgranbevoksninger med 

middeldiametre på 12, 16 og 20 cm. 
Bevoksningerne, der blev målt, var rektangulære, således 

at de enkelte rækker var lige lange, og der måltes for dia
metrene 12 og 20 cm, et areal, der omfattede 100 rækker, 
og for diameteren 16 cm 90 rækker. 



608 

Der måltes følgende rækker nr.: 5,6,15,16,25,26 o.s . v., 
de bogførtes hver for sig, og den samlede grundflade beregne
des for hver af rækkerne. Endelig blev alle rækkerne fuld
takseret for bevoksningerne med diametrene 16 og 20 cm. 

Bevoksningen på 12 cm er målt i hele cm, de øvrige i 
lige cm. 

Materialet viste som ventet en stor spredning for de 
enkelte rækker såvel med hensyn til stamtal, middeldiameter 
og grundflade. 

Materialet er bearbejdet ved udtagning af prøver og 
matematisk -statistisk. 

De målte rækker varierede således: 

Diametergruppe 12 cm 16 cm 20 cm 

Middel/al pr. række 
Diameter, cm . . ... . . ... . 12.1 16.3 20.4 
Stamtal, stk ....... . . . . . . 39 16 6 
Grundflade ... . .... . ... . 0.45 0.33 0.21 

Variation mellem rækkerne 
Diameter, størst cm . .. . . . 13 .3 20.0 25.2 

mindst » .. . . .. 10.8 12.9 17.5 

Stamtal pr. række 
størst stk . .. . . .. 48 24 12 
mindst » ... . .. 29 8 5 

Grundflade pr. række m' 
størst. ... . ...... 0.55 0.44 0.37 
mindst .... .. . .. 0.33 0.27 0.10 

A. Prøueudtagning. 
Det er undersøgt, hvilket resultat, man ville komme til, 

når man benytter forskellig repræsentationsgrad : hver 5', 
lO', 20' og 50' række eller udtrykt som brøker: 1/5, l/IO, 
1/20 og 1/50 række, og desuden er der undersøgt, hvilket 
resultat man ville opnå ved udtagning af dobbeltrækker -
to ved siden af hinanden liggende rækker - hvilket er 
foretaget for 2/10, 2/20 og 2/50 række. 

Resultatet er oplagt grafisk i figur 1. 
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RækkeviB tak8ation )( Ved m';'l1ng af enkelt-

Diameter 12 0111. 

r~k k er. 

o Ved auH1ng af dol:l::elt 
r ækker. 

_ _ 2 _ _ _ _ _I- 1/5 

1--+-+-+--+-I----+---t--j----t-----1 r~kls:e . 
( ikke 

f-----+-+-+---+---'f-----+-++ ---+--I-----1 i~~~;
f-----+--+ x-+---+-/---+-++---+--I-----1 ret ) . 

Diameter 16 cm • 

. - - t- - I- -- - F. 

Diameter 2 0 co. 

- - -\1 - - - - - - - P. 

l/5 0 1/20 l / Io 1/ 5 repX"t.! Een-
tat1 on. 

• • 8 lo 12 l' 16 16 20 ante1 mAl 
te r~kk e r 

Fig. 1. 

Den grafiske oplægning viser, hvorledes spredningen 
aftager med repræsentationsgraden og den absolut mindre 
spredning, der findes ved måling af dobbeltrækker, når de 
er udtaget på den benyttede måde. 

B. Den matematisk-statistiske bearbejdning. 
Spredning (s)* af grundfladen for de målte rækker (n) 

omkring middeltallet (g) er undersøgt. . (g = L g : n) 

* s angiver, at een måling med 68 % sandsynlighed vil ligge indenfor 
denne afstand fra middeltallet. 
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Bestemmelsen af s er foretaget efter formlen: 

l _ 
S2 = - - 1 E (g - g)2, der omskrives til: n -

S2 =_I_(Eg2_ (Eg)2). 
n - l n 

Vi er imidlertid interesseret i spredningen (a sigma) om 
fuldtaksationen (G) divideret m ed antallet af rækker (N). 
(Altså om G: N). 

Dette giver følgende værdier for spredningen på grund
fladen: 

Enkeltrækker : 
Bevoksningsdiameter cm 12 16 20 

Fuldtaksation pr. række (G :N) . .... m 2 0.333 0.209 
Grundflade, middel (g) . . .. ... .. ... - 0.45 0.320 0.205 
s (spredning om middeltallet) ... ... - 0.049 0.058 0.062 
s i % af middeltallet .... . . . ...... . % 10.9% 17.8% 30.5% 
E middelafvigelse ved måling af 20 

rækker (s : V20) .. . .. .. ... . . m 2 0.012 0.020 0.014 
E i % af middeltallet. . .... .... .. .. % 2.7% 6.2% 7.0% 

Da middeltallet af de målte rækker og fuldtaksationen 
meget nøje svarer til hinanden, er det samme tilfældet for 
s og (J . 

Undersøgelsen var lagt til rette for at oplyse, om man 
opnår det bedste resultat ved at sprede antallet af målte 
rækker til enkeltrækker eller ved måling af dobbeltrækker, 
og spredningen er derfor også beregnet for dobbeltrækkerne : 

Dobbeltrækker : 
Bevoksningsdiameter cm 12 16 20 

Grundflade, middel (g) .. . . . . .. .... m 2 0.90 0.65 0.41 
s (spredning om middeltal) . . .... . . - 0.085 0.032 0.061 
s i % af middeltallet . ... .. .. . .... . % 9.5% 20.3% 14.8% 
E middelfejl ved måling af 10 dob-

beltrækker (s: Vl0) .. .... . .. m 2 0.027 0.044 0.019 
E i % af middeltallet. . ... ...... . .. % 3.0% 6.8% 4.7 % 



I samarbejde med Arbore te t bringer N 0-

vopan Træindustri A / S i denne an
nO\1ce oplysninger om bøgeforædlingen. 
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Mens det første foto i denne serie \'isle Arboretets standardklon V. 263, som 
blandt skovtræforædlere nyder stor tillid, ser man på disse billeder et af de 
sorte får. Enhver forstmand vil glæde sig ved synet af den smukke stamme 
på folograflet a; men podningerne b og c viser en ubehagelig tendens til 
spidse tveger. Da klonen også gror langsomt i sammenlignende forsøg, er 
den forel3big lagt på is og anvendes hverken i frøha\' er eller i nye klon
dyrkningsforsøg. Træet, som stod i Orebo Skov under Sorø Akademis 2det 
distrikt, betegnes V. 265; det er nu fældet. 
Det er i og for sig mærkeligt, at en podning fra så stort og smukt et træ som 
V. 265 udvikler sig så dårligt. Det kan tages som tegn på kårenes store be
tydning, og træet er da en god fænotype, men en dårlig genolype. Det kan 
dog også betyde noget, at podekvistene stammer fra et gammelt træ. Disse 
spørgsmål er genstand for forsøg. 
Dr. Syrach Larsen har beskrevet V. 263, V. 265 og andre af de først udvalg
te og podede bøgekloner i afhandlingen »Estimation af the Genotype in Fo
rest Trees«, Landbohøjskolens Arbog 1947; fotografie rne stammer herfra . 
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FÆLLESKONTOR 
AABOULEVARD 5 • K0BEN HAVN V 

TELEF.: CENTRAL 14875 

TELEGRAM·ADR.: STAVKONTOR 

I/S UNIVERSAL TRAKTORER. PRINSESSEGADE 29 A TELEFON ASTA 12 
importerer til brug for skovbruget 

BUNGARTZ traktorer 
4-hjulet 12 HK (diesel og benzin) med liff, lys og kraftudtag 
2-hjulet 12 HK (diesel og benzin), 8 HK, (benzin) og 4 HK 
(benzin) til kombination med fræser og mange andre redskaber. 
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Skovrider. G . A. Graae, Nørre-Alslev, tlf. 290 

maskinforhandler L. Fisker. Margl'ethehåb, Vallensbæk pr. Glostrup, tlf. 96 2 r 95 
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SKOVBRUGS REDSKABER 
Kævlevogne med forskydelig stang til brug i forbindelse med traktorer med spil. 
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for trepunktsophæng eller med Motor . StåJrørsstiger fra 5 til 20 meter. 

Forlang tilbud 

H. H. Martinsen Smede og Maskinforretning 
Tlf. Ulse 13 & 185 . Jens trup pr. Haslev 
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For diameteren 20 cm, der har den storste forskel, viser en u-test (en 
tabel ti! efterprøvning af målingernes sikkerhed), at 

(SI: S2)" = ((30.5 : , / 2) : 14.8)2 = 2.14. 

Delte er mindre end tabelYærdien fra en u-tabel på 3.0, d. v. s., at denne 
forskel ikke er signifikant. (H vi!ket betyder, at forskellen mellem de 
30.5 % for enkeltrækkerne og de 14.8 % for dobbeltrækkerne ikke er 
tilstrækkelig stor (sikker) til, at man kan sige, at dobbeltrækkf'målingen 
er bedre). 

Resultatet af denne orienterende undersøgelse over række
vis taksation er, at der yed denne taksationsmetode opnås 
en mindre spredning ved måling af dobbeltrækker, og at 
der ved den foreliggende undersøgelse for en bevoksnings
diameter på 20 cm for dobbeltrækkerne er en tendens til 
mindre fejl end for enkeltrækkerne, medens nøjagtigheden 
for de mindre diametre er af samme størrelse. 

Da tidsforbruget ved måling af dobbeltrækker er mindre 
end ved måling af enkeltrækker, kan denne metode anbe
fales. 

Efter den grafiske oplægning synes selv ret ekstensive 
målinger af dobbelLrækker - f. eks. 2/50 - at kunne give 
et rimeligt resultat. 

b. Cirkulære prøvefIader. 
Målingerne er foretaget i 5 bøgebevoksninger med middel

diametre på 16.2, 22 .8, 29.2, 34.7 og 46.5 cm. 
Bevoksningerne, hvis areal yar mellem l og 2 ha, er 

dels målt ved 6 koncentriske sæt cirkulære prøveflader og 
dels ved fuldtaksation . 

Provefladerne er udmålt med tømme, og der er for hvert 
sæt prøveflader målt 5 koncentriske prøveflader med 
følgende arealer: 

A. Areal 50 m' = 0.005 ha diameter 8.0 m 
B. » 100 » = 0.01 » » 11.3 » 

C. » 200 » = 0.02 » » 16.0 » 

D. » 500 » = 0.05 » » 25.2 » 
E. » 1000 » = 0.10 » » 35.2 » 
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For bevoksninger med diametre 16.2 cm er den største 
målte prøveflade 500 m 2 . 

Alle prøvefladerne er målt i lige cm . 
Materialet viser som ventet en del spredning mellem de 

enkelte prøveflader og prøvefladesæt såvel for diameter 
som stamtal og grundflade pr. ha; spredningen er størst for 
de små prøveflader og store diametre. 

Diametergruppe 16 23 30 35 45 

Fuldlaksalion: Diameter, cm 16.2 22.8 29.2 34.7 46.5 
Grundfl.pr. ha m 2 24.3 25 .1 23 .5 22.9 26.6 
Stamtal pr. ha 1032 616 350 237 156 

Prøue{Tade 0.01 ha : 
Middeldiameter : størst cm 20.9 26.4 38.6 42.2 53.0 

mindst » 13.2 19.9 25.2 32.4 41.5 
Grundtl . pr. ha: størst m 2 31.0 33.0 34.0 56.0 44.0 

mindst » 19.0 17.0 21.0 10.0 O 
Stamtal pr. ha: størst 1600 800 500 500 200 

mindst 800 400 300 100 O 

Prøue{Tade 0.05 ha: 
Middeldiameter : størst cm 22.2 27 .2 33.0 40.7 48.6 

mindst » 14.6 20.5 24.7 30.2 41.2 
Grundll. pr . ha: størst m 2 26.2 28.8 25.6 27 .2 26.0 

mindst » 22.2 21.2 20.2 18.0 20.4 
Stamtal pr. ha: størst 1380 700 460 280 160 

mindst 680 440 280 240 120 

A. Prøueudtagning. 

Der er foretaget grafisk oplægning af grundfladerne for 
de enkelte målinger (fig. 2 a og 2 b), og af disse fremgår det, 
at spredningen af materialet aftager med stigende prøve
fladestørrelse, og den synes uanset bevoksningsdiameteren 
at være af en rimelig størrelse for en prøvefladestørrelse på 
0.05 ha (se figuren). For de 5 undersøgte bevoksninger har 
kun diametergruppen 22 .8 og 34.7 em en spredning på 
mere end 6 m 2 pr. ha . 
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Cirkulære I2rl!veflader, Cirkulære pr,veflader. 
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Middeltallene for de 6 prøveflader viser god overens
stemmelse med fuldtaksationen, dog er der antagelig for 
diametergruppen 46,5 cm en repræsentationsfejl, idet 
middeltallet for disse ligger ret konstant, ca, 3.5 m 2 lavere 
end fuldtaksationen, Betragter man middeltallenes variation 
og afvigelse fra fuldtaksationen, så viser allerede en prøve
fladestørrelse på 0,02 ha en afvigelse af næsten samme 
størrelsesorden som for prøveHaderne på 0,05 ha og for 
diametrene på 16.2 og 22,8 cm kan dette yderligere siges 
om prøvefladerne på 0,01 ha, 
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Den matematisk-statistiske bearbejdning. 
For de forskellige diametergrupper er spredningen C s) 

for grundfladen pr. ha omkring middeltallet Cg) undersøgt. 

Eks. Grundflader pr. ha: Undersogelsen for diametergruppen 16.2 cm. 

Prøvefladerne : Fuldtaksation 

Prøvefl. nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. g G 

0.005 ha 26.0 10.0 32.0 22 .0 20.0 22.0 22.0 

l 0.01 » 28.0 22.0 31.0 27 .0 25 .0 19 .0 25.3 24.3 
0.02 » 18.0 24.0 30.5 25 .0 24.5 20.5 20.5 
0.05 » 23.6 22.2 26.2 22.4 23.6 23.0 23.5 

Vi får nu ved benyttelse af den side 610 angivne formel for spredningen: 

Prøveflade ... . .............. . ha 0.005 0.01 0.02 0.05 
Fuldtaksation, G. pr. ha 24.3 m 2 

Grundflade, middel (g) . .. . .. .. m 2 22 .0 25.3 23.7 23.5 
Spredning (s) om middeltal .. . m 2 7.3* 4.1 4.0 2.1 

» (s) i % af » . .. % 33 16.3 16 .9 8.9 
Spredning (a) om sand værdi (G) m 2 7.6* '" 4.2 4.1 2.2 

» (a)i%af» » % 31 17.5 16 .7 9.2 

Middelafvigelsen fra sand værdi ved måling af de 6 prøveflader : 

a: ,/ 6 .... ......... .. . . . . m 2 3.1 1.7 1.7 0.9 
do . i % af G .. ...... .. . % 12.8 7.1 6.8 3.5 

(1) S2 = ( Eg' _ (E~)2) : (n- l) = 

(26 2 + lO' + 32 2 + 22 2 + 202 + 22' - (6 x 22) ' : 6) 5 

S2 = (3168 - 2904) : 5 = 53 

s = 7.3 m' 0,) 33 % (af 22.0) 

(2) (J2 = s' + (G - g)' = 53 + (24.3 - 22.0)' = 58.3 

a = 7.6 m' 0,) 31 % (af 24.3). 

" og 8.' Beregningen af spredningerne s og a fremgår af efterfølgende 
regneeksempler (l) og (2). 
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Målingerne har nu givet følgende værdier for a 

Diametergruppe I II III IV V 

Diameter . .. .......... . cm 16.2 22 .8 29.2 34.7 46.5 
Fuldtaksation G. m 2 pr. ha 24.3 25 .1 23.5 22.9 26.6 

a ved prøvefladestørrelse : 
0.005 ha ... .. . .. m 2 7.6 5.7 15.1 13 .0 17.9 
0.01 » . . . . . . . . » 4.2 6.3 9.4 18,4 16.1 
0.02 » . . . .... . » 4.1 3.7 4.3 8.1 8.4 
0.05 » . ..... .. » 2.2 2.8 2.0 4.0 4.1 
0.10 » . ....... » 1.1 2.0 2.4 4.0 

a % ved prøvefladestørrelse : 
0.005 ha . ....... % 31 23 75 57 67 
0.01 » • ••• •• • •• » 18 25 47 80 60 
0.02 » •••••.••. » 17 15 22 35 31 
0.05 » .• •.•• .• • » 9 11 9 17 15 
0.10 » •• ••• ••• . » 4 8 10 15 

Der er foretaget en grafisk oplægning og udjævning af 
a %, der har givet følgende tabel over a'%. 

Middelafvigelse (a'%) ved måling af prøveflader : 

Bevoksningsdiameter, cm 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 

Ved prøvefl. 0.005 ha . . 23 35 48 60 65 70 
0.01 » 16 25 38 50 60 65 
0.02 » 11 18 23 27 30 33 35 
0.05 » .. 8 9 10 12 14 15 16 
0.10 » 3 5 8 10 12 14 

Den grafiske oplægning viser tydeligt, at prøveflade
størrelserne 0.005 og 0.01 ha ikke kan anvendes for diametre 
over 25 cm. 

Det nødvendige antal prøveflader, der skal måles til 
bestemmelse af grundfladen pr. ha merl en middelafvigelse 
på højst 5 % er hestemt efter formlen: 

n = a2 : 25. 

60 
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Antal prøveflader svarende til en middelafvigelse på 

højst 5 %: 
Bevoksningsdiameter, cm 15. 20. 25 . 30. 35 . 40 . 45. 

Ved prøvefl. 0.005 ha . . 22 49 92 144 169 19G 
0.01 » 11 25 58 100 144 1G9 
0.02 » 5 13 22 30 36 44 49 
0.05 » 3 4 4 6 8 9 11 
0.10 » 3 4 G 8 

Resultatet af denne orienterende undersøgelse over prøve
flademålinger af een bevoksning viser en stigende nøjagtig
hed med en stigende prøvefladestørrelse, og at man for at 
opnå en vis nøjagtighed kan benytte en betydelig mindre 
prøvefladestørrelse for små end for store bevoksnings
diametre. 

I reglen regnes der med, at man, når man benytter en 
bestemt repræsentationsgrad f. eks. 10 eller 20 %, opnår 
det bedste resultat ved benyttelse af flere små end færre 
store prøveflader . 

Dette fremgår imidlertid ikke af tabellen, der for diameter 
15 cm viser, at en middelfejl på 5 % opnås ved benyttelse af 

22 prøveflader il 0.005 ha = 0.11 ha 
11 » il 0.01 » = 0.11 » 

5 » il 0.02 » = 0.10» og 
3 » il 0.05 » = 0.15 » 

For større diametre bliver forholdet endda modsat: f . 
eks. for en diameter på 25 cm 

92 prøveflader il 0.005 ha = 0.46 ha 
58 » il 0.01 » = 0.58 » 
22 » il 0 .02 » = 0.44» og 

4 » il 0.05 » = 0.20 » 

hvor den største prøveflade på 0.05 ha kun kræver en 
repræsentation på 0.20 ha, medens prøvefladerne på 0.01 
ha kræver en repræsentation på 0.58 ha. 
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Dette skyldes antageligt, at antallet af træer pr. prøveflade 
bliver for lille på de små prøveflader, hvorfor den procent
vise spredning på stamtallet pr. ha bliver for stor. Dette 
tyder på, at for at opnå en vis nøjagtighed, skal det antal 
træer, man måler i hver stikprøve have en vis størrelse. 

Hvis denne regel gælder, betyder det, at man for at opnå 
en vis nøjagtighed kan nøjes med mindre prøveflader i 
nåletræ, der har et større stamtal (grundflade) pr. ha, 
medens man for eg, der har et lille stamtal (grundflade) 
pr. ha, må benytte større prøveflader. 

Den foreliggende undersøgelse er kun en første oriente
ring, og som anført kun gældende for de her undersøgte 
bevoksninger. For at nå frem til mere generelle regler må 
der foretages tilsvarende undersøgelser på flere distrikter 
og for de forskellige træarter. 

På grundlag af disse undersøgelser er der indtil videre 
fastlagt følgende repræsentationsgrader ved afdelingens må
linger af prøveflader og rækker. 

Bevoksnings- Proveflade- Antal prfl. Fejl Rækketaksation 
diam. s torrelse pr. ha højst. 

Under 15 cm 0.02 ha 2 7% 1/25 ell. 2/50 
15- 25 cm 0.05 ha 2 7% l /lO » 2/20 
25- 35 cm 0.10 ha 2 7% 1/5 » 2/10 

Fejlen er ikke angivet for de rækkevise taksationer, da 
den er meget stærkt afhængig af arealets størrelse (målte 
antal rækker). 

Den statistiske bearllejdning er tilrettelagt af forstkand. 
N.I.FIND. 
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FRA DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING 

REFERAT 

af 

den ordinære generalforsamling fredag den 5. sept. 1958 
kl. 13.00 i restaurant »Nimb«, København 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om foreningen,s virksomhed det forløbne år. 
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 
4. Behandling af fremsatte forslag. 
5. Eventuelt v'alg af formand og valg af andre bestyrelses

medlemmer. 
6. Valg af medlemmer og suppleanter til foreningens vold-

giftsret. 
7. Valg af revisor. 
S. Valg af tid og sted for næste års generalforsamling m,v . 
9. Eventuelt. 

ad 1. Valg af dirigent. 
Formanden, kg!. skovrider H. FRØLUND, foreslog på bestyrel

sens vegne, at generalforsamlingen valgte skovrider BAVNGAARD 
som dirigent, hvilket vedtoges. 

Dirigenten takkede fOF valget og konstaterede, at generalfor
samlingen var lovligt indvarslet. 

ad 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
Formanden (FRØLUND) bød velkommen til foreningens gæster, 

hvoriblandt særligt de udenlandske: næstformanden i Norsk 
Forstmannsforening, kontorsjef i Det norske Skogforsøksvesen 
BONNEVJE SVENDSEN, Norge, og sekretæren i Sveriges Jligmastares 
og Forstmastares RiksfOrbund, jagmastare ERLAND VON HOFSTEN. 

Derefter mindedes forsamlingen de i årets løb døde medlem
mer og andre, som havde stået foreningen nær: kgl. skovrider 
O. ARENDRUP, skovrider JES LUND, forstkandidat, landinspektør 
J. P . HALMØE, skov direktør FR. KRARUP (æresmedlem), kg!. skov
rider J. V. RINGSTED, skovejer F. D. MONRAD samt skovrider G. A. 
HEINETH og skovrider L. P. NELLEMANN. 

Formanden konstaterede dernæst, at foreningens medlemstal 
var omtrent uforandret, 413. 
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Møder og ekskursioner. 
I årets løb har været afholdt følgende foredrags- og diskus

sionsmøder : 
»Nogle bøgedriftsformer baseret på tidlig foryngelse « af skov

rider STEN BJERKE med skovrider J. A. LØVENGREEN som forud
indtegnet diskussionsdeltager. 

»Rejseindtryk fra Rusland« af kgl. skovrider H. FRØLUND. 
»FrøfoI'syning og forædling« af kgl. skovrider H. v. BARNER 

med dr. agro. C. SYRACH LARSEN, skovrider J. A. LØVENGREEN, pro
fessor, dr. polil. A. HOWARD GRØN og skov direktør N. B. ULRICH 
som Jorudindtegnede diskussionsdeltagere. 

»Amerik'ansk fyr og danske forstmænd i Sydafrika« af dr. agro. 
C. SYRACH LARSEN. 

»Sto'puret i skoven « af fuldmægtig GUNNAR BERGSTEN. 
»Vestjyske udviklingsplaner med 'særligt henblik på skovbru

get« af forretningsfører VAGN JØRGENSEN. 
»Landbohøjskolens skovbrugsundervisning« af professor NIELS 

K. HERMANSEN. 
»Skovfogeduddannelsen og skovfogedskolen« af kgl. skovrider 

T. TONBOE. 
Formanden bragte foredragsholderne foreningens tak og nævn

te iøvrigt, at man aH er har gennemført en vekslen mellem rigets 
forskellige dele, og endvidere at nogle af foredragene og diskus
sionerne har været holdt både i København og Jylland. Foruden 
Dansk Skov forenings medlemmer har til flere af foredragene væ
ret indbudt andre uden for Forstkandidatforeningen. 

Den særdeles veltilrettelagte og instrukliive ekskursion på Val
demar Slot skovdistrikt under skovrider AA. BAVNGAARDS ledelse 
i -forbindelse med foreningens årsmøde i sep,tember 1957 havde 
været stærkt besøgt. 

Publikationer. 

De to værker »Danske Forstkandidater 1890- 1955« ved skoy
rider A. THYSSEN og »Danske Skovdistrikter 1957« ved forstfuld
mægtig BENT ENGBERG var udkommet ret kort tid efter årsmødet, 
og formanden bmgte forfatterne foreningens tak for det byrde
fuld e arbejde. 

Medlemmernes økonomiske og sociale tarv. 
De herhenhørende opgaver beslaglægger altid meget af besty

relsens tid. 
Kort tid efter årsmødet 1957 nedsatte bestyrelsen to udvalg, 

nemlig vedrørende 1) normaltakster for skovbestyrere og 2) 

GI 
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ændring af normaltakster for vurdering og ta-ksation. Det først
nævnte udvalg fik skovrider O. MARSTRAND JØRGENSEN til formand 
og bestod iøvrigt af skovrider J. ABELL, forstassistent C. FLOR og 
amanuensis M. V. KNUDSEN, medens det andet udvalg fik professor 
P. MOLTESEN som formand og iøvrigt be'S'tod af skovtaksator E. 
LAUMANN JØHGENSEN, amanuensis M. V. KNUDSEN, skov taksator G. 
"VEST-NIELSEN og skovrider E. TOLSTRUP RASMUSSEN, og dette ud
valg har en-dvidere råd ført sig med skovdirektør N. B. ULRICH 

Begge udvalg har næsten afsluttet deres arbejde, hvis resultat 
vil blive trykt i det nye »gule hæfte« med revideret medlemsliste, 
love, normaltakster m.v. 

Disse udvalg har udført et vanskeligt og vigtigt arbejde, og 
foreningen er dem tak 'skyldig. Formanden henstillede til d,iri
genten, at det første udvalgs formand og det an-det udvalgs se
kretær, som begge var til stede, fik ordet for nærmere at rede
gøre for udvalgenes arbejde, der iøvrigt til dels havde måttet 
vente på den nye tjenestemands- og lønningslov, selvom det er 
bestyrelsens mening, at det offentlige skovbrugs lønninger ik,ke 
uden videre egner sig til kopiering i det private skovbrug. 

Som baggrund for det før-ste udvalgs virke og for forhandlin
gerne om tjenestemandslønningerne udsendtes i februar 195~ 

skemaer tillønstatistik 1957 (forrige 1953). Bestyrelsen var klar 
over, at en del medlemmer stadig så med nogen modvilje på 
en sådan s'tatistik, men man hav'de dog haH den glæde at få 65% 
af de maksimalt opnåelige svar. Det er en selvfølge, a't disse be
handles i fortrolighed. Ved lønstatistikken 1957 er s-ammenhæn
gen med de tidligere statistikker søgt bevaret, omend der er ind
ført visse ændringer og tilføjelser. Foreningens sekretær, ama
nuensis M. V. KNUDSEN, har påtaget sig den betydelige byrde at 
bearbejde statistikken, hvilket foreningen skylder ham tak for. 

Den bearbejdede lønstatistik overlodes iøvrigt i koncept til 
statsskovbrugets forhandlere, og formanden havde selv under 
disse forhandlinger stedse været i forbindelse med Statsskov
riderforeningens formand og med skovdirektøren. På baggrund 
af de erfaringer, som han og hele bestyrelsen gennem disse for
handlinger havde høstet, var bestyrelsen nået til det resultat, at 
det nærest mulige samarbejde med nævnte organisationer er af 
utvivlsom interesse for hele Forstkandidatforeningen. 

På et vist tidspunkt af forhandlingerne om tjenestemandsløn
ningerne havde bestyrelsen overvejet at nægte godkendelse på 
grund af skovridere H's forholdsvis dårlige placering og den 
relative deklassering af forstfuldm ægtige, der ikke som så mange 
andre fuldmægtige havde fået tildelt bestillingstillæg eller lig-
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nen de. En ny afvejning ~f det, SGm talte fGr Gg imGd, førte dGg 
til, at man nøjedes med gennem en uO'fficiel kanal Gver fGr fi
nansministeriet at meddele, at man, selv Gm man stadig fast
hGldt sit fremførte standpunkt, indtil videre vilJe acquiescere 
ved lønningskommissionens resultat. Bestyrelsen gik ud fra, at 
der tilvejebragtes et i den trykte lønningslGv ikke indehGldt til
læg til skGvrider II (24. lønningsklasse) . De nye lønninger fGr 
statss-kGvvæsenets tjenestemænd er meddelt fGreningens med
lemmer ved cirkulære Gg er indrykket i FGrstlig Budstikke. 

UdGver de Gvennævnte lønfGrhandlinger har FGrstkandidat
fGreningens bestyrelse SGm sædvanlig haft en lang række indi
viduelle tilfælde til behandling, tilfælde SGm må behandles fGr
trGligt Gg derfGr ikke kan GmtaIes nærmere her. Bes1yrelsen 
håber at have ydet støtte til mange, selv Gm den måtte have 
skuffet enkelte. FGrmanden benyttede lejligheden til at under
strege, at det er af vigtighed, at det enkelte medlem, SGm ønsker 
bestyrelsens støtte i en løn sag, tilvejebringer så meget materiale 
SGm muligt, idet det sjældent er nGk blGt at sige: »Jeg vil gerne 
have højere løn«. 

SkGvrider O. MARSTRAND JØRGENSEN fremhævede SGm fGrmand 
f GI' udvalget vedrørende nGrmaltakster f GI' skGvbestyrelse, at det 
er udvalgets Gpfattelse, at den tendens til i privatskGvbruget at 
anvende -statss,kGvbrugets lønninger, SGm har været fremher
skende i de senere år er uheldig Gg bør brydes. Man havde 
derfGr Gprindelig ønsket at indføre bru!tGtakster fGr skGvridere, 
men måtte Gpgive denne tanke bl.a. på grund af vanskeligheden 
ved at fiksere beløb f GI' emGlumenter. 

De fGreslåede takster, SGm består af kanLanl/øn + alderstillæg, 
er baseret på løn statistikken fGr 1957, idet man dGg har ind
regnet en stigning svarende til det -beløb, statsskGvriderne gen
nemsnitlig er steget ved den nye lønningslGvs gennemførelse. 
Der er regnet med 4 alderstillæg a 5% ,af begyndelseslønnen. 

Det forudsætLes, at 'der fGruden kGntantlønnen ydes 1) fri 
bGlig, der fuldt ud vedligehGldes af ejeren, 2) frit brænde, Gp
arbejdet Gg tilkørt, 3) fri telefGn til tjenestebrug, 4) samtlige 
udgifter til autGmGbilkørsel og repræsentatiGn i cHstriktets tje
neste dækkede Gg 5) bidrag til pensiGnsfGrsikring. 

KGntantIøn Gg alderstillæg reguleres med 1% % fGr hver 6 
pGints pristallet stiger ud Gver 430 eller falder under 435. 

Det er endvidere fGreslået, at skGvridere fGr arealer under 
1000 ha skal si,kres ret til ved andet arbejde 'at supplere ind
tægten til mindst skGvriderlønnen fGr 1000 ha. SkGvridere fGr 
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arealer over 1000 ha skal frit kunne forhandle om evt. bistiJ
linger, idet man dog forudsætter, at disse aflønnes efter en ri
melig lønstandard . Der skal sendes meddelelse om alle lønaftaler 
til foreningen. 

Udvalget har lagt særlig vægt ,på at søge at skabe betryggende 
pensionsforhold for skovriderne, og man er af den opfattelse, at 
dette kun kan nås gennem tegning af pensionsforsikring. I nOI'
maItaksterne er forudsat en livsvarig alderspension med tilhø
rende invalidepension på 60 % af den udbetalte løn, en enke
pension på 45% og en børnepension på 10 % af den udbetalte 
løn. 2/ 3 af forsikringspræmien betales ,af ejeren. 

Der er udarbejdet nye, simplificerede normaltakster for til
synsarbejde. Der kan i fremtiden vælges mellem 3 aflønnings
normer: 

a. takster beregnet pr. ha årlig under forudsætning 
af et bestemt antal besøg, 

b. en sats pr. besøg og 
c. en sats pr. time. 

Disse takster forudsætter, at alle udgifter til befordring og 
fortæring afholdes af ejeren . 

Assisienllønningerne er hævet med 10- 15%, således at års
lønnen for en nybagt forstkandidat er 13.500 kl'., stigende med 
1.500 kr. efter henholdsvis 1, 4, 7 og 10 år til 19.500 kr. Sted
tillægget bortfalder. 

Timelønnen for forstkandidater, der ansættes til ren t midler
tidigt arbejde, er 10,00 kr. 

Amanuensis M. V. KNUDSEN oplyste , at de nye normaltakster 
for planlægningsarbejde er udarbejdet på basis af oplysninge" 
indsamlet blandt de af foreningens medlemmer, som er beskæf
tiget med planlægningsarbejde. Specielt skovrider TOLSTRUP RAS

MUSSENS velunderbyggede oplysninger har været retningsgivende, 
men også Hedeselskabets og St'atsskovreguleringens materiale har 
sammen med nogle få oplysninger fra privat praktiserende skov
taksatorer været medbestemmende for taksternes udformning. 
Grundlaget har dog været ret spinkelt og med overvægt af in
stitutionelle oplysninger. Det vil være en lettelse for fremtidige 
revisioner, hvis de forstkandidater, som beskæftiger sig med 
planlægning, fører og ind'sender statistik over arbejdspræsta
tioner. Et skema hertil udarbejdet ,af TOLSTRUP RASMUSSEN kan 
fås ved henvendeIse til foreningens sekretariat. 

De nye takster følger i inddeHng stort set de hidtidige ' nor-
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mer, idet man dog har ladet en del arbejder udgå, da de be
tragtes som utidssvarende (f.eks. korttegning på basis af måle
bordsblade og opmåling ved skridtning og skøn). En del nye 
arbejder er medtaget (korttegning eftel' luftfotos og måling med 
grundfladestok ). 

Taksterne er baseret på en timeløn på 10 kr., og de hidtidige 
takster er forhøjede 0- 100 0/0 . De ret store stigninger er moti
veret af, at alle erfaringer tyder på, at der ikke kan udføres 
kvalitativt tilfredsstillende planlægningsarbejde til de hidtil gæl
dende takster. 

En fuldstændig plan vil efter det foreslåede kunne udarbejdes 
for ca. 35 kr. pr. ha i blandet løv- og nåleskov med små og 
blandede bevoksninger; i ensartede plantager vil det koste ca. 
16 kr. pr. ha. 

Landbohøjskolens 100 års fest. 

Formanden omtalte, at han 'sammen med sekretæren i forbin
delse med 100 års festlighederne ved en reception hos Den kg!. 
Veterinær- og Landbohøjskoles rektor havde overrakt denne et 
gavebrev, hvori ForstkandIdatforeningens gave: et nyt møble
ment til skovbrugsafdelingens auditorium omtales. Det særlige 
ved møblementet er, 'at stolene, der er fremstillet ho·s Fritz Han
sens Eftf., Allerød, efter arkitekt Arne Jacobsens model, er be
klædt med finer i hver sin træart. Foreningens udgifter til gaven 
kommer antagelig li! at ligge på ca. 5.500 kr., et beskedent beløb 
sammenlignet med den regn af rige gaver, som højskolen modtog 
ved sit jubilæum; for at bøde lidt på det , forevistes samtidig med 
overrækkelsen af gavebrevet en stol af guldregn! Forstkandidat
foreningen har mødt stor imødekommenhed fra Fritz Hansens 
Eftf., ,som har måttet sætte sin normale produktion ud af spillet 
en tid, og SDm iøvrigt selv har bidraget igennem møblementet. 
Værdifuld hjælp har man endvidere fået fra snedkermester Topp, 
Teknologisk Institut; A/S Snedkermestrenes Træ- og Finer
sk-æreri, træ- og finerhandler V. Risør og træ- og finerhandler 
Alex. Pedersen har venligst overladt foreningen særligt udsøgte 
og sjældne finerer. 

Formanden omtalte til slut, at skovrider J. ABELL ved den 
kantate, som han havde skrevet, kastede glans over Land
bohøjskolens fest i Frederiksberg Rådhus, hvor den fremførtes 
med musik af VAGN HOL~!BOE. 

Dirigenten gav herefter ordet til dr. SYRACH LARSEN som for
mand for udlandsudvalget. 
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Dr. agro. C. SYRACH LARSEN mente, at mulighederne for at få 
arbejde i udlandet langt fra er udtømte. Man er nu i mange 
lande gået i gang med storstilede nyanlæg af skov, og de pro
blemer, som er knyttet hertil - valg af kulturrnetoder, træarter 
og provenienser, opmåling m.v. - betyder øgede ansættelses
muligheder for danske .forstkandidater. 

I udlandet er en meget stor del alf de danske forstkandidater 
på grund af uddannelsens karakter ansat ved forsøgs-arbejde. De 
vil i-kke i så høj grad ·som privatansatte forstmænd være udsatte 
for periodevise beskæftigelsesvanskeligheder som følge af svig
tende afsætningsmuligheder. 

Der er nu procentvis flere forstkandidater end ingeniører i 
udlandet. 

Udlandsudvalget har foræret Landbohøjskolen en globus til 
opstilling i læsestuen på skovbrugsafdelingen, så de studerende 
kan overbevise sig om, hvor små afstandene er. 

Dirigenten konstaterede, at ingen havde noget at bemærke til 
beretningen om foreningens virksomhed j det ,forløbne år og 
erklærede derefter beretningen for godkendt. 

ad 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 

Kassereren, skovrider Sv. BANG beklagede, at regnskabet var ud
sendt meget sent. Det skulle dog være alle i hænde inden gene
ralforsamlingen og _blev derfor ikke oplæst. BANG takkede de 
mange, som venligst sendte ka·ssereren hilsner; det tyder på, at 
kontingentbetalingen vel ikke er så upopulær endda. 

Af regnskaberne ses, at foreningens fonds, når obligationerne 
optages til pari, udgør 189.493 kr., en st~gning på ca. 21.000 kr. 
i forhold til forrige år. 

Dispositionskontoen for Bramsens legat, 4.500 kr., er stort set 
brugt til deltagelse i Nordi-sk Skovunions kongres i Sverige. 

Kontingentrestancerne var ult. mart-s 1958 9.800 kr. Heraf er 
siden indgået ca. 6.000 kr., og der i ndløber stadig indbetalinger 
på denne post. Revisorerne har udpeget el antal restanter, som 
skal gøres opmærksomme på, at lovenes § 20 vil blive sat i 
funktion, s.åfremt der ikke sker indbetaling. 

»Danske Skovdistrikter 1957 «har givet et lille overskud hidtil, 
hvortil kommer beholdningen på ca. 150 eksemplarer, der kan 
sættes til en værdi af ca. 10 kr. pr. stk., så forretningen har 
været god. 

Redskabsudlejningen er så godt SPm afviklet i overensstem
melse med beslutning på generalforsamlingen i 1957. 
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Driftsoverskuddet, 7.354 h., er lidt større end forrige år. 
I det kommende år vil der være nogle større udgifter til løn

statistikken og en ny medlemsfortegnelse. 
Da ingen ønskede at gøre bemærkninger tH regnskabet, fast

slog dirigenten, at regnskabet var godkendt. 

ad 4. Behandling af fremsalle forslag. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der kun forelå et forslag, 
nemlig det af bestyrelsen til samtlige medlemmer udsendte æn
dringsforslag til §§ 8, 9, 23 og 24. De 'pågældende p-aragraffer 
har fået følgende udformning - den ændrede tekst er kursiveret: 

§ 8 

Sammenslutninger af medlemmer med særlige standsinteresser 
kan tilsluttes foreningen som anerkendte organisationer efter 
beslutning af Danske Forstkandidaters Forenings bestyrelse. Hvis 
en sådan organisation har mindre end 30 medlemmer, skal be
styrelsen dog forelægge sagen /il afgørelse af generalforsamlingen. 

Anerkendte organisationers love må ikke stride imod hoved
principperne i Danske Forstkandidaters Forenings love, hvorfor 
organisationernes love og lovændringer må forelægges forenin
gens bestyrelse. 

Aner-kendte organisationer er pligtige til ved påkrav fra Dan
ske Forstkand'idaters Forening at tilstille dennes 'sekretariat en 
liste over sine medlemmer, hvoraf skal fremgå, hvilke af disse 
organisationers medlemmer, der ikke tillige er medlemmer af 
Danske Forstka.ndidaters Forening. En sådan liste skal under 
alle omstændigheder tilstilles sidstnævnte forening, dersom en 
anerkendt organisations antal af medlemmer, der ikke tillige er 
medlemmer af Danske Forstkandidaters Forening, el' vokset iii 
10% eller derover. 

I sidstnævnte tilfælde er Danske Forstkandidaters Forenings 
bestyrelse berettiget til at tage 'spørgsmålet om organisationens 
fortsatte medlemsforhold op til ny afgørelse. 

Anerkendte organisationer er for tiden: 

Statss-kovriderforeningen 
Hedeselskabets Skovriderforening 
Foreningen af Småskovsskovridere. 

§ 9 
For at foreningen i overensstemmelse med sin formålsparagraf 

kan varetage medlemmerne's økonomiske og sociale interesser på 
forsvarlig måde, må et medlem ikke i Danmark 
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1) uden bestyrelsens godkendelse modtage nogen stilling eller 
beskæftigelse, der forudsætter eller er baseret på forstlig 
uddannelse, med mindre ansættelsesvilkårene, herunder 
pension, mindst svarer til de af bestyrelsen fastsatte nor
malvilkår. Ansælfelsesvilkårene skal i skriftlig form tilstil
les foreningens sekretariat, 

2) tiltræde en forringelse af beslående ansættelsesvilkår, her
under pensionsviJkår, uden bestyrelsens samtykke, 

3) ved konstitution beklæde en af punkt 1) i nærværende pa
ragraf omfattet stilling i mere end 1 år uden bestyrelsens 
sanktion, med mindre pågældende allerede i forvejen var 
ansat med hovedstilling i vedkommende virksomhed. 

Endvidere bør medlemmerne 
4) så langt deres indflydelse rækker, virke for, at forstlige 

stillinger opslås ledige i et eller flere udbredte faglige tids
skrifter, 

5) virke for det bedst mulige kollegiale forhold mellem d-anske 
forstkandidater. 

§ 23 
Bestyrelsen består foruden af foreningens formand af 8 ( - 9) 

medlemmer og har følgende sammensætning: 

FOl'manden for foreningen (formand for bestyrelsen) .. 1 
Formanden for hver af de anerkendte organisationer, p./. 3 
Fire medlemmer frit valgt af og på generalforsamlingen 4 
Eventuelt et bestyrelse·svalgt medlem . . . . . . . . . . . . . . . . .. (1) 

lait bestyrelsesmedlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 (9) 
Eventuelt en iagttager fra de forslstuderende . . . . . . . . . . (1) 

De Lil enhver lid værende formænd for de anerkendte orga
nisationer er fødte medlemmer af bestyrelsen. 

Valgret til d e på generalforsamlingen fril valgte, menige be
styrelsesmedlemmer har samtlige de i h.f. § 29 stemmebereffi
gede minus medlemmer af de anerkendte organisationer, og 
hver vælger har een stemme pr. ledig bestyrelsespost. Valget 
skal ske ved hemmelig afstemning, og relativt flertal er her til
strækkeligt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lod
trækning. 

Bestyrelsen har pligt til, såfremt der ikke fra medlemmer fore
ligger forslag til kandidater til bestyrelsesposter, -der er på valg, 
at fremsætte kandidaturforslag, herunder eventuelt forslag om 
genvalg. Forud for opstilling af kandid-ater skal disses ind\"il
ligeIse være indhen let. 



627 

De forststuderende kan udpege en repræsentant, der da har 
ret til som iagttager at overvære bestyrelsens møder, men ikke 
har stemmeret i bestyrelsen. 

§ 24 

De af generalforsamlingen foretagne valg af menige bestyrel
sesmedlemmer gælder for en to-årig periode og på en sådan 
måde, at der hvert år afgår 2 af dem. 

Af de på generalforsamlingen i 1957 fril valgte 6 bestyrelses
medlemmer overføres de 2, der da fik d e højeste stemmetal, uden 
ny afstemning til 1958159, således at de afgår efter tur i 1959. 

Samme person ka n af generalforsamlingen højst vælges for 
tre valgperioder i træk som menigt bestyrelsesmedlem. 

Det af bestyrelsen selv eventuelt foretagne valg af et ekstra 
bestyrelsesmedlem gælder kun for eet år, men genvalg kan ske 
uden gI-ænse. 

Kun valgperioder efter den ordinære generalforsamling i 1957 
tæller med ved afgørelsen al en persons højeste lilladelige med
lemslid i bestyrelsen. 

Dirigenten meddelte , at afstemningen om ændringsforslagene 
ville blive delt, således at den ene del omfattede § § 8, 23 og 24 
og den anden § 9. Det henstilledes til gener-alforsamlingen, at 
indlæggene deltes efter disse retningslinier. 

Formanden (FR0LUND) omtalte den omformning af foreningens 
love, som var gennemført i 1957, efter at bestyrelsen på grundlag 
af et særligt lovudvalgs arbejde havde fremsat forslag herom. 
Dette forslag havde med hensyn til bestyrelsens sammensætning 
og valgmåde rummet en »liberalisering«, idet man havde opgivet 
den geografiske binding af bestyrelsesmedlemmerne og foreslået, 
a t to af disse skulle vælges helt frit af generalforsamlingen, d.v.s. 
uanset hvilken gruppe, de tilhørte. I sin iver for at »liberalisere« 
vedtog generalforsamlingen imidlertid en valgmåde for bestyrel
sen, hvorved man bortkastede den hidtidige faste repræsentation 
fra de såkaldte »a nerkendte organisationer«. Den bestyrelse, som 
blev resultatet af de således vedtagne og i 1957 gennemførte fuld
stændigt frie valg havde imidlertid i løbet af det år, som val' 
gået, gjort den erfaring, at den gang på gang i sit 'arbejde fik 
brug for den specialviden om de anerkendte organisationers for
hold, der i udstrakt grad har 'betydning også for de øvrige med
lemmer, som disse organisationers formænd hidtil havde repræ
senteret. Hertil var nu kommet, at der var o'pstået fare for søn
dringaf Forstkandidatforeningen, idet de anerkendte organisa
tioners interesse i at afgive en del af deres suverænitet til Forst-
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kandidatforeningen og deres enkelte medlemmers interesse i at 
betale kontingent ikke blot til deres egen nødvendige organisa
tion og eventuelt et denne overordnet org'an, men også til Forst
kandidatforeningen, ville skrumpe ind, med mindre der gennem 
de anerkendte organisationers faste repræsentation i Forstkandi
datforeningens bestyrelse kan sikres et meget tæt samarbejde -
ikke mindst lønpolitisk. 

Af disse grunde fandt Forst,kan didatforeningens bestyrelse det 
nødvendigt at genindføre de aner,kendte organisationers faste 
repræsentation i bestyrelsen, og derfor havde man stillet forslag 
om en tilsvarende revision -af lovene. For at undgå, at bestyrelsen 
får slagside gennem en dobbelt repræse,ntation og for at sikre 
rigeligt råderum for frie valg af personer, som ikke på forhånd 
repræsenterer særlige standsinteresser, gik ,bestyrelsens forslag 
ud på, at de anerkendte organisationers medlemmer til gengæld 
for at få en fast repræsentant i Forstkandidatforeningens besty
relse ikke skulle have stemmeret ved valg af bestyrelsen iøvrigt, 
herfra dog undtaget valg af formand . 

Formanden drog en sammenligning med den behandling, som 
rigets love får i folketinget, hvor der er tre behandlinger med 
mellemliggende udvalg&behandlinger. En sådan fremgangsmåde 
er ikke foreskrevet i Forstkandidatforeningen, og det var der>for 
ikke mærkeligt, at man på en generalforsamling kunne komme 
til at gå lidt for vidt. Formanden ville ,derfor helst betragte det, 
som var sket ved de foregående generalforsamlinger, som for
behandlinger og håbede, at man nu kunne skride til den sidste 
behandling, efter at sagen var blev€! gennemarbejdet og belyst 
fra alle sider. Når den nuværende bestyrelse, der på baggrund af 
de frie valg, den var udgået af, måtte have lov at tro, at den var 
et udtryk for vælgernes ønsker, nu enigt foreslog en lovrevision 
angående bestyrelsesvalg, burde det virke overbevisende på med
lemmerne. 

Også med hensyn til § 9 havde man i 1957 i kampens hede 
vedtaget en formulering, som ikke helt svarede til den ånd, hvori 
ændringsforslaget var stillet, og en mindre revision måtte derfor 
også gennemføre-s her. Det drejede sig navnlig om, at en fore
læggelse for bestyrelsen ikke er tilstrækkelig for at kunne mod
tage en stilHng, men at en godkendelse fra bestyrelsens side er 
nødvendig alt forudsat at ansættelsesviJokårene er ringere end de 
af bestyrelsen fastsatte normalvilkår. 

Kg!. skovrider A. HVIID konstaterede indledningsvis, at gene
ralforsamlingen er en intelligent forsamling . Det må derfor skyl-
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des bestyrelsens sdgtende orientering om foreningens arbejde, 
når man sidste år kunne vedtage de nugældende love, hvorefter 
man måske kan administrere en syklub eller en d~mebridgeklub, 
men ikke en organisation Oiom Forstkandidatforeningen. 

For at foreningens omdannelse i 1948 kunne få reel betydning, 
måtte man dels have 'penge og dels adækvate love. Vi har nu fået 
en økonomisk baggrund. Lovene bør udformes således, at for
eningen får en sagkyndig, vidende bestyrelse, og derfor er det 
ønskeligt, at de anerkendte organisationer har faste repræsen
tanter i bestyrelsen . Det er forståeligt nok, at medlemmerne kan 
hlive kede alf den samme mere eller mindre sammenspiste flok; 
men der er en fare ved stadig at ,skifte bestyrelsesmedlemmer, 
da modparten ofte vil være en trænet forhandler. 

Ved Statsskovriderforeningens sidste generalforsamling god
kendte man fuldt og helt kgl. skovrider S. RIX' opfattelse og dens 
konsekvens, hans udtræden af Forstkandi,datforeningens besty
relse. Det står klart, at StatsskovriderfoI'eningen, såfremt dens 
formand ikke bliver fast medlem af Forstkandidatforeningens 
bestyrelse, vil søge udvirket, at Statsskovriderforeningens med
lemmer får en art passivt medlemsskab i Forstk,andidatforenin
gen. Man må husk'e på, at StaJtsskovriderforeningen - direkte og 
indirekte -- varetager omkring 150 forstkan.didaters økonomiske 
interesser ved sine lønforhandlinger. Disse forhandlinger koster 
penge, og Slatsskovriderforeningen er på falli1tens rand efter de 
sidste lønforhandlinger. Statsskovriderforeningen kan ikke ,af
finde sig med den nuværende status,og som følge heraf er der 
nu reel fare for sprængning af Forstkandidatforeningen. Det er 
naturligvis ikke for at varetage særinteresser, at man ønsker sig 
repræsenteret i Forstkandi.datforeningens bestyrelse, men for at 
skabe den stærkest mulige organisation. Der er en vekselvirkning, 
lønmæssigt, mellem statsskovbruget og det private skovbrug, og 
ligeså vel som jeg som statsansat gerne så en privatansat skov
rider som Forstkan.didatforeningens formand ved forhandlinger 
med ministeriet, tror jeg, at en statsskovrider kan have visse for
dele som forhandler ved lønproblemer i priv,at,skovbruget. Vi 
statsskovridere er interesserede i at være medlemmer af Forst
kandi.datforeningen, og jeg op{ordrer alle positive kræfter til at 
støtte de af bestyrelsen fremsatte ændringsforslag, som er virke
lig gennemarbejdede. 

Det kan måske være rigtigt at slå fast, at § 9 givetvis har haft 
betydning. Ved lønkomflikten i 1949 fik man en lønordning, som 
har betydet, at forstfuldmægtigene siden har hævet ca. 100 kr. 
ekstra om måneden. 
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Det har været fremfør-t, at Forstkandidatforeningen ved sit 
arbejde slmJle have skadet det go.de forhold mellem skovejere 
og skovridere. Det kan i den forbindelse oplyses, at vi i sin tid 
på baron CHR. SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL's initiativ afholdt et 
møde med Majoratsforeningen og Foreningen af Skov- og Land
ejendomsbesiddere i Danmark. Det lykkedes ikke ved den lejlig
hed at skabe interesse for et fast udvalg til behandling af løn- og 
ansættelsesforhold i privatskovbruget, men nævnte to skovejer
foreninger viste forståelse for nødvendigheden af at omorgani
sere Forstkandidatforeningen. Vi mener at have båret os korrekt 
ad og har også senere fået talrige beviser for vort gode forhold 
til skovejerne. 

Kgl. jægermester, skovrider S. Rlx gjorde opmærksom på, at 
skovrider HVIID som formand ,for Forstkandidatforeningen inden 
1948-lovene blev forelagt generalforsamlingen havde orienteret 
Statsskovriderforeningen. EHer lange og trange forhandlinger 
havde RIX fået Statsskovriderforeningens bemyndigelse til at gå 
ind for lovene. 

Forudsætningerne for dette gentleman-agreement, Statsskov
riderforeningens faste repræsentation i bestyrelsen, faldt bort 
ved lovændringen i 1957, og Rlx kunne som formand {or Stats
skovriderforeningen ikke lade sig indvælge personligt, men 
måtte lade Stat·sskovriderforeningen tage stilling til den ændrede 
status. 

RIx har som formand for Statsskovriderforeningen haft stort 
udbytte af at være medlem af Forstkandidatforeningens bes,ty
relse - det omven dte er sikkert også tilfældet. Man må ønske, 
at der kan skabes en stærk og virkelig slagkraftig bestyrelse med 
medlemmernes tilslutning. 

Skovrider P. QVISTGAARD anbefalede det udsendte forslag, men 
gjorde opmærksom på, at der kan komme så mange anerkendte 
organisationer, at der kun bliver ganske ,få medlemmer, som kan 
vælge de 4 frit valgte bestyrelsesmerllemmer. For at undgå dette, 
bør alle ordinære medlemmer have valgret ved valget af disse 
bestyrelsesmedlemmer. 

Formanden mente ikke, at der i øjeblikket var noget ønske om 
at danne nye foreninger, omfaltende f.eks . privatskovriderne eller 
de videnskabeligt ansatte forstkandidater. 

Bestyrelsen står enig bag det fremsatte lovforslag, som skønnes 
at give de bedst mulige arbejdsbetingelser, og man håber, at der 
hermed kan skabes love, som ikke skal æn dres foreløbig. 
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Skovrider J. E. RASMUSSEN fremhævede, at vi må bevare det 
gode forhold til skovejerne; man må være klar over, at ordet 
fagforening skurrer ,slemt i de fleste skovejeres øren. 

RASMUSSEN så en stor fare ved dannelse af flere foreninger og 
fandt det rigtigt, at de anerkendte organisationers medlemmer 
ikke har stemmer,et ved valg af de frit valgte bestyrelsesmed
lemmer. 

Statsskovriderforeningens ultimatum var beklageligt, men man 
måtte bøje sig for bestyrelsens argumentation og støtte forslaget 
i den form, hvori det er fremsa·t, da det synes at være en god 
løsning. 

Skovrider J. ABELL mente ikke, at der ville blive dannet flere 
foreninger, så længe Forstkandidatforeningen arbejder fornuftigt. 
ABELL opfordrede medlemmerne til at stemme på bestyrelsens 
forslag. 

Godsejer E. TILLlSCH påpegede, at de faste repræsentanter kan 
komme i majoritet i bestyrelsen, hvis der anerkendes flere for
eninger. Henstillede til bestyrelsen at overveje følgende, der ikke 
skulle betragtes som ændringsforslag: 

1. Bestyrelsen skal have en sådan sammensætning, at det ude
lukker, at repræsentanterne for de anerkendte organisatio
ner kommer i majoritet. 

2. De frit valgfe 'bestyrelsesmedlemmer skal kunne vælges uden 
tidsbegrænsning. 

Formanden var klar over, at det kunne indebære en fare at 
skulle hav'e »{risk vand i vaserne for tit«, men mente, at en vis 
rotation val' i overensstemmelse med medlemmernes ønsker om 
at kunne opstille nye kandidater, uden at det skulle give en 
pi nlig stemning. Det el' også af betydning, at så mange af med
lemmerne som muligt får indblik i bestyrelsens arbejde ved selv 
at deltage i det. 

Bestyrelsen ønsker derfor trods forståels e for TILLISCH'S hen
stilling at fastholde sit forslag. 

Forstander, dr. E. HOLMSGAARD var uenig i, at de gældende 
love blev vedtaget under en stemningsbølge. Grunden var den, 
at man va r led og ked af organisationsvælde; man ville ikke 
deles ind i båse. HOLMSGAARD var af den opfattelse, at lovene 
ikke burde affattes således, at et af ,foreningens formål fremmes 
mere end de øvrige, som d et sker ved organisationernes faste 
repræsentation i bestyrelsen. For at opfylde en anden del af 
formålsparagraffen, »at fremme den faglige udvikling«, kunne 
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man med lige så stor ret kræv,e skovbrugsprofessorerne repræ
senteret i bestyrelsen. HOLMSGAARD foreslog, at man bibeholdt de 
gældende love. 

Dirigenten gjorde opmærksom på betingelserne for gennem
førelse af lovændringer i henhold til lovenes § 46 og stillede 
bestyrelsens forslag til ændring af lovenes § 9 til afstemning og 
her·efter ændringsforslaget til §§ 8, 23 og 24. 

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens ændringsforslag til 
§ 9, idet 90 stemte for og ingen imod. Bestyrelsens ændrings
forslag til §§ 8, 23 og 24 blev vedtaget med 93 stemmer for og 
3 imod. 

Dirigenten oplyste, at da mindre end halvdelen af foreningens 
stemmeberettigede medlemmer stemte for ændringsforslagd, kan 
forslaget ifølge § 46 kræves forelagt til afgørelse ved urafstem
ning. 

ad 5. Evi. valg af formand og valg af øvrige bestyrelsesmed
lemmer. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ifølge de netop ved
tagne love skulle vælges to bestyrelsesmedlemmer og indkaldte 
forslag. 

MARSTRAND JØRGENSEN og M. V. KNUDSEN genvalgtes. 

ad 6. Valg af medlemmer og suppleanter til foreningens voTd
gi{tsrei. 

Skovrider J. ABELL og suppleanten, skovrider CHR. SMITH gen
valgtes. 

ad 7. Valg af revisor. 

Kg!. skovrider T. TONBOE genvalgtes. 

ad 8. Valg af tid og sted for næste års generalforsamling m. v. 

Skovrider J. ABELL foreslog generalfor'samlingen henlagt til 
Tjele skovdistrikt. 

Forsamlingen gav sin tilslutning hertil, men overlod iøvrigt 
afgørelsen til bestyrelsen. 

ad 9. Eventuelt. 

Formanden takkede dirigenten, skovrider BAVNGAARD for myn
dig ledelse af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen blev derefter hævet. 

AAGE BAVNGAARD M. V. KNUDSEN 
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