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C. C. BRANTH 

822-4-1879 tl-9-1960 

Den 1. september 1960 afgik godsejer C. C. Branth ved 
døden 81 år gammel efter et langt og virksomt liv. 

Godsejer Brailth var opvokset i hjemmet på Sdr. Elkjær, 
hvor f,aderen, etatsrå'd Harald Branth, der var foregangs
mand på mange områder indenfor landbruget, fik meget stor 
betydning fm ham. 

C. C. Branth lærte landvæsen et par år inden han begyndte 
som skovbrugsstuderende i 1899 på Brahetrolleborg. I 1905 
blev han forstkandidat og allerede samme år skovrider på 
Hesselagergaard; kort tid efter også på Krogenlund og 
Langeskov. 

I 1911 blev C. C. Branth forpagter og i 1916-19 ejer af 
Sønder Elkjær Hovedgaard, 'i 1925-46 ejer af Sødringholm 
Hovedgaa rd. 

Godsejer Branth blev meget anvendt til 'forstligt orga
nisations- og foreningsarbejde. I 1902-3 var han medlem af 
bestyrelsen for Forstlig Diskussionsforening, 1905-15 vare
tog han Statens Tilsyn med de private skove i Odense og 
Svendborg amter, 1917-19 Brændselsnævnets forstkyndige 
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tillidsmand i Aalborg amt, 1922 tilsyn med NørIund-Thor
stedlund skovd., Visborggaard og stamhuset Bidstrups skov
distrikt, 1923-25 Statens tilsyn med de private skove i Aal
borg, Hjørring og Thisted amter. 

Indenfor skovbrugets organisationer udførte godsejer 
Branth et interesseret arbejde, og tog ivrigt del i diskussio
nerne. I årene 1923-52 var C. C. Branth medlem af repræ
sentantskabet i Det danske Hedeselskab og i årene 1930-40 
medlem af Dansk Skovforenings repræsentantskab og i 
1940-45 af dennes bestyrelse ; endvidere i årene 1933-48 med
lem af bestyrelsen af Det danske Hedeselskab og i 1935 valgt 
til formand for »Foreningen af jydske skovejere«. 

Udgået af slægterne Branth og Lunn, Knabstrup, havde 
C. C. Branth nær tilknytning til landmands- og godsejer
kredse og først de sidste år med et svagt helbred tvang ham 
til et stille hjemmeliv. 

S. A. Timm. 



PÅ UDKIG EFTER 

EKSTENSIVT SKOVBRUG 

Af skovrider J. ABELL 

Man siger, at dansk skovdrift er intensiv i sammenligning 
med andre landes. Meget, mycket, much, s e';:r , tres ... ven
ligt og høfligt, men om ordet int'ensiv skal opfattes som aner
kendende eller kritisk afhænger af, hvem »man« er, og hvor 
»'man« bor. 

Mange udlændinge mener, at vor administTation både i 
stats- og privatskov er urimelig 'stor, og at overkvalificeret 
personale beskæftiger sig med arbejder, som kunne udføres 
tilstræk,keligt godt af billigere folk. Et overskud af admini
strativ energi skulle hos os give sig udslag i ov·erdreven ren
holdelse og orden overalt, for mange grøfter, for dyre kul
turer, for tidlige og for hyppige tyndinger O.S.v., kort sagt 
en overintensivering med for lidt 'renternæssig bærekraft, og 
betalt med et nedsat vedforråd. 

Den bekendte Parkinsons lov skulle altså i særlig grad 
gælde dansk skovbrug og være fremkaldt af for små arealer, 
skovejernes gode vilje til at gøre det bedste, og en udpræget 
flid og ærgærrighed hos de professionelle skovbrugere. 

Man udtaler direkte, at danske skove minder om velholdte 
køkkenhaver med mange bede med forskelligt indhold. 

Ingen bestrider dog, at dette overtallige personale er i 
stand til at fremskaffe en efter omstændighederne stor og 
værdifuld årlig hugst, som kan betale alle de intensive fore
teelser og endda give et rimeligt udbytte, men man hævder, 
at nettoudbyttet, som må være målet for enhver skovdrift, 
ikke står i ,forhold til anstrengelserne og under de samme 
betingelser ville være af samme størrelse ved en ekstensiv 
drift. 

I 1957 aflagde et lille selskab af ofranske forstmænd til-
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hørende »M.ission de Productivite« et 8-dages besøg i danske 
skove. Et medlem af denne »Mission«, R. LORNE, dengang 
chef for forstinspektionen Joe Mans, har i »Revue Forestiere 
Francaise« for marts 1958 skrevet en artikel om besøget, 
og har opgivet nogle tal for løvtrædistriktet Perseigne ved 
le Mans (eg og bøg), der har et areal på 5062 ha. Tallene 
gælder for året 1955/56 og sammenstiller man dem med 
Dansk Skovforenings gennemsnitstal for løvtrædistrikter for 
det pågældende år,.får man følgende: 

Salg af træ 
-7- skovning 

Private 
danske 

løvtrædistrikter 
kr. pr. ha 

611 ,5 

KUltUl' . .... 
Vej og vand . 
Bygninger 
Administration .. .. ... . ...... . ........ . 
Skatter. . . . . . . . .. . .. . ... . . . . . .. . . 
Arbej derfors i kri ng 
Diverse udgift 

lait udgift . . . .. . ....... .. ...... . ... .. . 

Kasseoverskud . ... . ... . .. . . . . . .. ... . . . 
Virkelig hugst pr. ha , m'l 

Planhugst pr. ha, m 3 . ........... •.. . .. 

Middelpris pr. m 3 , netto p å rod ....... .. . 

94,8 

516,7 

66,8' ) 
32,9 
16,7 
89,7 
44,1 

3,4 
7,2 

260,8 

255,9 
9,2 
8,1 

56,15 

Statss,kov

distriktet 
Per,seigne sur 

le Mans 
kr. pr. ha 

265,5 

265,5 

14,7" ) 
9,3 
1,3 

20,7 
12,2 

58,2 

207,3 
5,0 

53,10 

Hvis man i stedet for 9,2 m 3/ha havde hugget planhugsten på 8,1 mS, 
var overskuddet blevet cirka lig det franske. 

Tallene vil selvfølgelig svinge år for år. De franske tal 
stammer kun fra eet distrikt og gælder effekter af gennem-

') Heraf udgør kulturhegn ca. 12 % eller 8 kr . 
") Det franske materiale arbejder med en omdrift på ca. 200 år, 

medens det danske kun med ca. 100 år således, at det årlige, danske 
kulturareal på grund af de forskellige drift sformer er dobbelt så stort 

som det franske. 



Vi vil også 

gerne købe 

Deres - enten det 

er ask, eg, bøg 

eller bl. løvtræ 

Vi bruger masser af træ - over 12.000 kubikmeter om året, 
og det er udelukkende dansk træ, vi køber og forarbejder. 
Det er en tradition, som kan føres tilbage til 1888, og den vil 
vi gerne holde i hævd. Vi er interesserede i at købe ethvert 
parti træ - uanset beliggenheden. -- Det siger sig selv, at vi 
betaler den gældende dagspris. 
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snitlig større dimensioner på grund af den højere omdrift. 
Dog mener jeg, at tallene giver anledning til eftertanke. 
Er vore udgifter unødvendigt høje? Hvorledes kan vi even
tuelt nedsæUe dem? Hvorledes ser der ud i sådanne eksten
sive skove o:s.v. 

I sommeren 1960 fik jeg uventet lejlighed til at se eksten
sivt skovbrug både i Frankrig og i Siidbaden. De ædle givere 
af ,disse rejser, ejeren af Hvidkilde og Landbohøjskolens 
jubilæumsfond, må jeg tak,ke f.or denne mulighed, og selv 
om ingen har forlangt nogen redegørelse for min færden, 
vil jeg alligevel prøve på, om jeg kan fremdrage nogle bille
der, som har gjort særlig indtryk på mig, og jeg har prøvet 
at ordne stoffet efter overskuelige retningslinier: 

1. Lav- og mellemskovspl'oblemer i Frankrig og Schwarz
wald. 

2. Højskov af løvtræ i Frankrig og af nåletræ i Schwarz
wald. 

Der er ikke fulgt nogen kronologisk eller ruternæssig li
nie, men stoffet er søgt samlet. Det har været min tanke 
særlig at prøve på at fremdrage sammenligninger, som har 
slået mig, og den røde tråd skulle være betragtninger over 
begreberne ekstensivt og intensivt 'skovbrug. 

Ordene ekstensiv og intensiver en slags latin, 'Som di
rekte oversat betyder henholdsvis udstrakt og samlet eller 
koncentreret. Ved ekstensivt skovbrug må man altså forstå 
denskovdrift, som er karakteristisk .for store flader, hvor 
man ikke har mulighed ,for at gå i detailler. Anden definition 
ligger der ikke i selve ordet, men det er ikke let at finde et 
andet, og alle forstår, hvad denne betegnelse rummer, og at 
intensiver det modsatte. 

Grundlaget er altså en beskrivelse af to rejser, eller ret
tere brudstykker, som har givet mig anledning til forsøg på 
tankevirksomhed. 

Det varer ikke længe, når man kører ad en fransk lande
vej, førend man passerer store strækninger af løvtrækrat -
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og mellemskov, et billede, som vi godt kender herhjemme, 
men sandelig ikke li den målestok. 

20 % af Frankrigs areal, d.v.s. 11 mil!. ha er skovbevok
set. Heraf er 38 % højskov, 35 % mellemskov, 22 % lav
skov og 5 % ødemark. Det vil sige, at ca. 6 mil\. ha, halv
anden gang Danmarks hele areal, er bevokset med løvskov 
af en yders't ekstensiv type, lavskov med rent vegetativ 
fornyelse og mellemskov med spredte større træer over un
derskoven. 

Da der ikke er skovtrang ·i Frankrig, undrer man sig over, 
at man ikke ganske simpelthen rydder store dele a'f disse 
arealer, som ,kun er baseret på brændeproduktion. Men man 
har jord nok dernede. Skovrider TULSTRUP har i 1947 og 
skovri'der SIMONY i 1951 skrevet om ,disse franske problemer. 
I de franske tidsskrifter af i dag findes artikler med titler 
som: »Investere eller forgå« og den investering, som man 
tænker på, skal finde sted i disse primitive skovformer, som 
man v-il forsøge på at få omdannet til højskov. 

J eg har ved anden lej lighed i en 'dansk lavskov hørt pro
fessor MOLTESEN sige, at det måske slet ikke kan betale sig 
at forandre lav- og mellemskove til højskov. Moltes'en frem
satte den ide, at man bare skulle lade en sådan skov gro op, 
høste den i korte om drifter, afkorte, afbarke og knippe 
materialet og lade eHektet gå til en cellulosefabrik. Da træ
produktionen ,vistnok er ret stor i denne vegetative opvækst, 
ville det være en ganske tiltalende tanke, ,dersom der fandtes 
fabrikker, som ville nøjes med en sådan vare. Selv i Fran
krig, hvor løvtræcellulosen allerede spiller en 'rolle, har man 
åbenbart ikke ladet sig friste endnu, og fra statens side øn
sker man at hjælpe til med at gå den trange vej til højskov. 

Hjælpen skal ske gennem en afgift på alt træ leveret til 
savværker. Provenuet skal gå til skovejere, som 'vil omskabe 
lavskov til højskov. Endnu vigtigere anser man en helt ny 
bestemmelse .for at være, nemlig en 75 % lettelse i arveafgif
ten af højskov. Enkelth'eder i denne beregning fik jeg ikke 
fat i, men en af de franske, og vel også danske, folkeejen-
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dommeligheder er en stærk trang til opsparing i sikre vær
dier ti-! børnene, og man vil udnytte denne stærke drift til 
sl<ovdyrkningens fremme. 

Man erkender altså fra samfundets side, at visse skov
former er ,for ekstensive og uproduktive, og har overlevet 
sig selv i ta,kt med det svindende brændeforbrug. Samtidig 
erkender man, at den private kapital kun under ganske 
særlige omstændigheder: tvang, liebhaveri eller præmiering 
under en eller anden form, vil gå i gang med en sådan in
vestering. 

Vi så et eksempel på en lav- og mellemskovs omdan
nelse til højskov. Ejeren var formanden for den franske 
private skovforening hr. Du BOI s, en velhavende tekstilfa
brikant. Skoven var en 'familieskov, som havd"e ti,lhørt fru 
Dubois's familie i flere led. Hr. Dubois havde oprindelig 
mest interesseret sig for jagten, men var blevet grebet af 
skovdyrkningsinteresse, og uden at tænke på støtte foran
staltningerne, idet disse slet ikke fandtes på det tidspunkt, 
var han begyndt sit opbygningsarbejde ved at lade den bed
ste stødskudsegeskov gro op til højskov, ved at fremelske og 
efterbedre egeselvsåninger og ved at plante sitka, som nu 
stod stærkt råvildtfejet i høje bregner. Intensiveringens 
første klagende toner hørtes i skoven: Disse bregner må slås, 
der må 'sættes hegn ... 

Spørgsmålet om muligheden for oprettelse af småskovs
foreninger blev besvaret med et endnu ikke. 

Det er ikke alene selve den rene lavskov, man er utilfreds 
med . Også ret imponerende mellemskovsarealer, særlig i 
statsskoven, er under omdannelse. I 0stfrankrig ved Briey, 
mellem Metz og Verdun, så jeg et sådant konverteringsbillede 
af en stats-mellemskov, en underskov og derover vældige 
overskovstræer af bøg og eg. Bøgene stod i grupper, opgroet. 
i stor afstand, men veloprensede, antagelig af underskoven, 
til en højde af 6-7 m. Man ser her et idealbillede for den 
stærkeste tyndings tilhængere: meget svære, ca. 1 m i bryst
højde, helt rene, cylindriske rodkævler op til de nævnte 
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Fig.!. Stats-mellemskov ved Briey mellem Metz og Verdun. r baggrun
den afdrift plantet med 2/0 douglas. 

T. Abell fol . 

6-7 m, og -derover 'de vældigekron€r op til mindst 30 m 
højde. Jeg havde hørt om disse trætyper gennem en hollæn
der, der køber opskåret bøg bl.a. på Hvidki\lde savværk. Han 

.havde 'fortalt mig, at han ved at købe sådanne kævler på rod 
og lade dem opskære på et af de lokale franske savværker, 
kunne 'skaffe sig bedre og billigere træ €nd hos os. Heldigvis 
foretrækkes dog vort bøgetræ til visse anvendelser (tekstil
spoler ), hvor vægtfylden spiller en rolle. 

Det slog mig, da vi gik rundt i denne skov, at der overalt 
langs vej siderne lå vejrbidte, krogede topkævler. Alle rod
kævlerne var forlængstkørt bort, men køberne vidste åben
bart ikke, hvad de skulle gøre med 'dette toptræ, som udgør 
en så 'væsentlig del af sådanne trætypers volumen. Man har 
ikke noget 'som svarer til Junckers savværk, men vi opda
gede ved senere gennemgang af et vældigt saViVærk, at så
dant træ blev opskåret til paller og emballage til stålvær
kerne. 

Det var rent tilfældigt, at vi opdagede, at denne - egent-
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lig imponerende - mellemskov var under omdannelse. Inde 
på nogle ret store afdrifter, hvor alt træ under 10 cm lå 
hulter til bulter, ,fandt vi plantning af 2/0 douglas. Vi hørte 
råvildtet pusle 'og smæle, og ve disse douglas, dersom man 
ikke sætter hegn eller 'bortskyder villdtet. Men det vidste vi, 
at man ikke gør, thi jagten udlejes, for temmelig 'Små penge 
efter vore begreber, til folk,som er så rige, at de kan holde 
meute. Ved Cheverny slottet, lidt sydøst for Blois, havde jeg 
på den første tur set hundegården med en sådan meute af -
på ·det daværende tidspunkt godmodigt og sløvt udseende -
støvere. Og til hest følges disse hunde gennem skov og mark 
efter hjorte og vildsvin. Hvordan man egentlig bærer sig ad 
med at ride gennem disse tætte og filtrede skove, er mig en 
gåde. Hvis man har lyst til i romanform at læse om sådanne 
parforcejagter, kan jeg henlede opmærksomheden på: La 
grande Meute af PAUL VIALAR (oversat: Det store kobbel, 
Martins 'forlag, 1955). Men parforcej agter er ikke alene en 
forlysteis,e for selve deltagerne, men også for egnens befolk
ning, 'Som samles på de stjernef.ormede vejsammenløb, der 
overalt findes i de regelmæs'sigt inddelte statsskove, og hvor
fra man til fods eller på cykle kan følge slagets gang. Så
danne jagtudlejninger har ligefrem en lokalpolitisk magt, 
og der må være en del vildt, for at der kan ske noget, når 
jagten blæses an. Men den, der næppe i fremtiden vil være 
begejstret, er den garde~forestier eller brigadier, som dagligt 
skal følge de omtalte douglasplanters skæbne. Det er også 
karakteristisk, at man planter så 'små planter midt i top
kvaset, ·idet et væld af stødskud 'fuldstændig vil kvæle de 
stakkels små amerikanere, hvis de ikke får en effekbv hjælp 
i form af hegning og rensning. Man søger over i noget mere 
intensivt uden endnu at gøre sig klart, hvad det indebærer. 

For at blive ved disse omlægninger af lavskove til en 
mere produktiv bevoksning, -kan jeg her nævne, at jeg også i 
Schwarzwald fandt ret langt fremskredne indgreb i ege
lavs'kove, som tidligere blev brugt til 'bark produktion, men 
som i dag er værdiløse. Vanskeligheden er ikke de offentlige 
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Fig. 2. Typisk billede af smalle parceller i egelavskov med omlæg
ning til rødgran i nærheden af Zell am Harmer. 

T. Abell fot o 

Wskud, som jeg ,fik indtrykket a'fer ret lette at få i dette 
skovglade land. Derimod er den vidtdrevne udparcellering 
en hindring. I alle de private gårdbrug ,i Siidbaden er der 
sket en parcellering af både ager og skov, som vi heldigvis 
ikke kender herhjemme i den udstrækning. Slægt efter slægt 
har delt arealerne sålænge,at der kun er smalle strimler til
bage. Middelstørrelse af parcellerne er mange steder kun 
0,2 ha i smalle str-iber op ad bjergsiden. Man ser det syn 
gentage sig: stl'imler afegelavskov afbrudt af strimler med 
rødgranplantning. Nogle af ejerne har modtaget samfun
dets hjælpende hånd, andre ikke. Og nu 'er problemet dette: 
hvis en ejer, når de omgivende granbevO'ksninger er blevet 
halv- eller helstore, betænker sig, eller ,der er kommet en ny 
energisk ejer af egeparcellen, som gerne og'så vi'! have en 
værdifuld granstribe, hvad sker der da med de tilgrænsende 
parcellers gode, rene granbevoksning. Faren {or stormfald 
og skadelige nabovirkninger er så indlysende, at jeg ikke 
begriber, at man vil gå med til at give of'entlige tilskud under 
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sådanne omstændigheder. Betingelsen burde selvfølgelig 
være ,fuld tils·lutning ,fra et samlet ejerlaug, men det tør man 
ikke forlange, fordi bjergbonden er stejl og 'stolt, som de 
bjerge han lever imellem. 

Disse lavskovsproblemer har ikke nogen overvældende 
interesse for os. Men de er en del af det ekstensive billede, 
det laveste trin, hvorfra man i de store europæiske skov
lande er ved at arbejde sig op til mere produktive skov
former, og da uden undtagelse til nMetræ som hovedbestand
delen. 

Den største interesse for os ligger naturligvis i højskovene, 
og efter denne lille afstikker, ,vil blikket atter vende tilbage 
til den største modsætning i bevoksningsform, som overho
vedet kan tænkes, nemlig til de franske egehøjskove ved 
Blois. Turen med Dansk SkovforeningI ) begyndte i disse 
vældige egeskove ved Loirefloden,derfra til ege-bøgeskove 
ved Alen<;on og endelig til rene bøges,kove ved Kanalkysten 
i nærheden af Dieppe. 

Man er ,i Frankrig stærkt inde på en forenkling ar[ skov
driften efter klimatiske og naturbestemte faktorer . I egne, 
hvor egen ,er i optimum - relativt set - bestræber man sig 
for at opretholde ren egeskov, og ·det samme er tilfældet i 
de mere atlantiske områder, blot er det her bøgen man gør 
sig anstrengelse for at bevare så rent som muligt. I begge 
tilfælde i - efter vore forhold - meget store samlede skov
stykker på fra 2-6000 ha - altså ganske anselige blokke med 
samme træart. Og denne .forenkling er en hovedhjørnesten 
i den 'ekstens.ive stordrHt. 

Alt dette blev forklaret - oplæst eller deklameret - af 
elskværdige, livlige franske forstmænd af fors'kellige gra
der. Skovrider Tulstrups nøgterne oversættelser var en 
uundværlig støtte {Ol' de fleste af os, tillige med en brochure 
udarbejdet af ham som et grundlag, hvorfra nogle af de her 

1) En af Dansk Skovforening arrangeret studierejse for ca. 35 af for
eningens medlemmer 10.-18. juni 1960. 
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anførte tal og procenter er hentet. De fleste af de mandlige 
deltagere 'var enige om, at det franske sprog havde for
andret sig siden vor skoletid, og nu havde udviklet sig til 
en melodisk hvislen. 

Højskovsstudiet begyndte, som nævnt, i skovene ved Blois, 
oprindelig kongelige jagtområder, på Colberts (COLBERT, 
JEAN BAPTISTE - 1619-83 - statsmand og finansminister -
bragte Frankrigs næringsliv på fode, arbejdede ud fra den 
forudsætning, at staten skulle træde ind i billedet, hvor det 
private initiativ ikkesirakte til) tid omlagt til rene egeskove 
beregnet på skibstræ til flådeværfter i Nantes. Det oprinde
lige formål var i dag ændret til frembringelse af kvalitets
finer til den 'franske møbelindustri. OmdriHen er sat til 
180-260 år, idet lang tid ved de anvendte metoder er nød
vendig til frembringelse af tilstrækkeligt store dimensioner. 
Man nåede dog ikke længere op end middeldiametre på ca. 
60 cm i brysthøjde. Navnlig for at bremse årringstilvæksten 
tyndes der nemlig næsten ikke førend ved 80 års alder, der
næst ·svagt hvert 10'ende år ,for at holde årringsbredden 
konstant på 1-2 mm, som er ,den kræsne industris ufravige
lige krav. Det sædvanlige danske spørgsmål: kan det betale 
sig. Svar: ikke for private, men den 'franske stat ser det som 
sin opgave at sørge for prima-prima råvarer til sin møbel
industri og dennes eksport. Kun staten kunne tage sådanne 
hensyn, og økonomien måtte ses som et spil med forskellige 
muligheder. Chance f'or stor gevinst {or ·fædrelandet Fran
krig, dersom egen opretholder eller yderligere befæster sin 
stilling som møbeltræ »par excellence«, - nedef'lag - hvis 
egen delvis fortrænges af andre træarter eller helt nye ma
terialer, - og absolut katastrofe - hvis mennes'ker om 50-100 
år slet ikrke bruger møbler mere, men sidder på nylonpuder 
på venylgulve og ser på fjernsyn. Inspecteur general DEVA
STIER - under hvem de pågældende skovområder sorterede, 
og som fulgte os på hele turen - fortalte, at han for nylig 
havde været i Konstantinopelog der havde set folk sidde på 
puder allerede i dag, og hans ansigt udtrykte en sådan gal-
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lisk humor ved disse bemærkninger, at man virkelig forstod, 
at den franske stat imødeser alle muligheder med fatning. 

Da jeg var ude på at .finde sammenligninger med vore for
hold, kunne jeg notere, at den ,franske stat er sig sin forst
lige opgave bevidst, og har et formuleret mål, idet det ud
trykkeligt blev udtalt, at staten foruden særlige specialeffek
ter ser sin opgave i at være reserve med stærk vedmasse
opbygning i tider, hvor dette var muligt, for at kunne træde 
ind i billedet med virkelig vægt, dersom dette bliver nød
vendigt. 

Hos os er ,der ikke megen forskel på stats- og privat skov
drift, hvilket skyldes skovloven, samt fideicommisserne, der 
var som stater i staten, og hvorfra eksemplet er smittet over 
på andre private skove af nogenlunde anselig størrelse. Jeg 
stod dernede og tænkte på det mærkelige i, at det i Danmark, 
ganske få år efter en merhugstpræmiering, der tilsigtede at 
fremskaNe træ {rade private skove, kunne 'ske, at der væl
tede meget betydelige mængder stort gran i de danske stats
skove, delvis .fordi dette træ var blevet for gammelt. I Frank
rig er statsskovenes formål defineret, og de mål, man har 
sat sig, skal nås på den billigst mulige måde. Naturligvis er 
en forretningsmæssig skovdrift et mål i sig selv, men det 
forekommer mig, at formålet ,for statsdrift af skov i væsent
lig grad bør adskille sig fra privat drioft f.eks. !Ved at holde 
reserver og hensynsløst udnytte disse, når det er nødven
digt og ved her i Danmark 'at bevare løvskov, selv hvor 
dette ikke betaler sig; dette bør meget klart hævdes og 
fremholdes .for offentligheden. 

En storstilet forenkling af den franske statsskovdrift be
virker, at man kan nøjes med et meget lille personale, dog er 
man selv med den meget ekstensive drift nu nået for langt 
ned. FOl'di man gennem århundreder konsekvent har op
bygget skove med store vedrnasser jævnt fordelt til alders
klasser op til meget høje omdrifter, kan man ved en eksten
siv drift opnå et rimeligt økonomisk nettoudbytte. Men det 
forudsætter, at man har dette grundlag af træmasse i jævn 

54 
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Fig. 3. Besåningshuset (coupe d'ensemencement) i ca. 150 årig vinter
eg i foret domaniale de Boulogne nær slottet Chambord ved Blois. 

E. To/sIrup fot o 

fordeling og med store masser i afdrifterne. En skematisk, 
retlinet inddeling i 30-40 ha store ·afdelinger, 'som tyndes med 
IO-årige mellemrum, i eg først begyndende ved 80 år, i bøg 
noget tidlligere. Foryngelse ved lysstilling til besåning 
det ·forud bestemte år, hvadenten skoven bærer frø el·ler ej, 
og foryngelsesfladen en hel afdeling, ikke noget med stri
ber eller litra. 

En sådan drift kan klares af 1 conservateur for ca_ 100.000 
ha, l skovrider for 15.000 ha og 1 skoV'foged for 4.000 ha. 
Det overordnede personale bor i byerne, ikke noget med 
idylliske skovridergårde. Trods den meget lille indsats af 
arbejds·kraft blev der stadig talt om vanskelighederne ved at 
få folk til skovarbejde, og man må uvilkårligt tænke, a t ar
bejdslønnen nok er temmelig lav. 

Salget foregår, som bekendt, på rod efter en klupning og 
okular taksering af de stående træer. Skovfogeden skal, når 
denne måling er 'overstået og auktionen har fundet sted i den 
nærliggende by, blot hol'de opsyn med, at betingelserne over
holdes, og at der ryddes op. Vi så sådanne pladser, hvor alt 
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værdifuldt eg var fjernet, mens resterne af undervækstens 
bøge og avnbøge lå tilbage, samlet i bunker til salg som 
brænde til den lokale landbefolkning. En indledendebe
såningshugst og efterfølgende lys- ogsluthugst angives pr. 
ha til 500 m 3 værdifuld eg og 100 m 3 bøg væsentligst til 
cellulosetræ, som afbarkes på 'fabrikken. Priserne på effek
terne er under disse .forhold meget vans·kelige at sammen
ligne med vore, fordi effekterne bestemmes af købernes mu
ligheder for afsætning og slet ikke kommer frem i skov
regnskaberne. 

Et lille begreb ,får man af følgende opstHling af vurderin
gen af masse på rod ved forskellige aldre taget fra en produk
tionsoversigt fra skoven »Bon Berce« udleveret ved besøget 
i skoven (bevoksningen består af 80 % eg og 20 % bøg og 
tallene omfatter kun øverste etage). 

Rcvoksnings- Højde pi\. Slamlal Diam. Grundfl. ~!assc Vurdering 
alder år dom.lræer stk. cm m2 m 3 N.franc 

40 14,15 1.580 11,1 15,3 200 720 
60 18,50 1.125 17,0 25,4 260 3.480 
80 22,40 780 21,5 26,8 310 4.2:J0 

100 26,00 500 26,5 27,6 365 10.293 
120 29 ,50 320 33,fi 28,2 416 14.210 
140 32,50 220 41,5 29,7 462 30.040 
160 35,00 165 48,5 30,5 485 36 .890 

180 37,25 145 53,5 32,6 522 70.850 
200 38,75 130 58,0 34,8 546 80 .140 
220 39,75 120 61 ,5 35,6 570 89.600 

Vurdering af hugsludbylte : lait pr. m 3 

23 lyndingshugster 669 m 3 20.654 N .fr . 
, 

31 N.fr. 43,50 kr. .. . . , . . . 

Afdrift ved 220 år ........ 570 m 3 89.600 N.fr. 157 N.fr. 220 ,50 kr. 

1239 m 3 110.254 N.fr. 89 N.fr. 125,00 kr. 

Arl ig produk ti on 5,6 m 3 pr. ha. Slående vedforr lld 360 m 3/ha. 

I 1955/56 var den danske middelpris 62,10 kr./m3 , netto 
på rod, for en skov bestående af 80 % eg og 20 % bøg, men 
dertil må siges, at sammenl,igning ikke er mulig, da denne 
pris hviler på et uregelmæssigt alderskl'asseforhold med 
oven'ægt i de yngre a~dre. 
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Sammenholdes produktionsoversigtens tal med tallene fra 
Perseigne di'striktet, viser produkti'onsoversigten en langt 
større middelpris pr. m 3 (125,00 kr. mod 53,10 kr.), altså 
kande .franske statsskovdistrikter ,ikke være fuldt udbygget 
med aldersklasser eller højskov. 

Selvom man ude i skoven har det indtryk, at der næsten 
ikke t yndes, viser denne teoretiske oversigt, at de 23 tyn
dinger, altså ca. IO-årige mellemrum, løber op til 54 % af 
hugsludbyttet, fordi omdriHen er så høj. 

Men det forekommer mig, at det angivne tyndingsudbytte 
og antallet af 'intervaller må være meget teoretisk præget -
ønsketal kan man måske tillade sig at på'stå - , idet man i 
skoven har et andet indtryk. 

Jeg har ,dog medtaget denne lidt problematiske oversigt, 
fordi den i hvert f'ald giver et godt billede af bevoksnings
faktorerne, stamtal, højde m.m. 

Finerprocenten i disse hugster var 'forbavsende lav, 5-10 
% , men atter her er det skovens vurdering af den stående 
masse, og køberne fortæller klogeligt 'ikke, hvad de får ud 
af de gode stammer. Grunden kan også være den manglende 
selektion i ungdommen, dette var vi danske tilbøjelig til at 
mene. 

Jordbunden i en sådan tæt gammel egeskov er næsten fuld
stændig nøgen, rødlig muld, og hvis der er agern, og det el' 
der oftere end hos os, fremsp'it'er en ret regelmæssig og for
bavsende tæt opvækst af eg, hvori der om nødvendigt (hvad 
ikke altid er ti\.fældet) foretages nogle udrensninger for at 
holde bøgene og især avnbøgene tilbage i starten. Egen skal 
være dominerende, og er det i de sydligere egne, medens bø
gen efterhånden, som man kommer nordpå, 'overtager fø
ringen . Vi havde efterhånden opdaget, at det er en anden eg 
end vor, en særlig vinteregtype, der ,bl.a. udmærker sig ved, 
at ,den får forholdsvis lidt vanris . Når man står ude på de 
smukt vedligeholdte veje - på dette område ofres virkelig 
noget, muligvis af et andet ministerium - og ser ind i denne 
skov, kan jeg kun sammenligne den med et ællekrats tæ tte 
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stødskudsbillede. Man tror, at det er stødskud, men det er 
frøplanter, som er vokset op i grupper, uden at blive skilt ad 
ved tynding. Formen er ret god, spredningen ikke særlig 
stor - ,derved ligheden med rødæl. Bøgen og avnbøgen er væ
sentligt underskov, kun få slipper op i overskoven. Det er et 
ensformigt billede, måske fordi det samme syn fortsætter 
over meget store arealer uden 'afbrydelse, uden at der kom
mer andet end samme situation i ældre eller yngre udgave. 

Der tyndes så sent og med så store mellemrum, især fordi 
tynding ville betyde direkte tab, hvis den skulle praktiseres 
som hos 'os, men i nogen grad 'også ,for at undgå, at uønskede 
arter ('især avnbøg) skal kunne vokse op og blive generende 
ved selvforyngelse til sin tid. Vi er i Danmark meget for
vænte, fordi hidtil næsten al tyndingshugst har været 
sælgelig. For ikke ret mange år siden kunne udhugst
bunker give overskud, endnu er der en rubrik i salgs
regnskaberne - nu tom - for udhugstbunker og kvas. Mon 
vi fortsat kan leve op til vore idealer, når også knippel
rubrikken bliver tom. Jeg nævner dette, fordi jeg for alvor 
stod og tænkte på, om vor tyndingsteknik ikke har udviklet 
sig, fordi den har været så 'indlysende økonomisk fordel
agtig. Man så, at 'skoven var tæt, at der var dårlige træer 
imellem, og hvad var da mere nærliggende, end at lade de 
dårlige træer hugge, sælge dem og tjene penge? Man syntes, 
at det pyntede ,svært på skoven, og i løbet af nogle år kunne 
man sandelig tage noget mere ud, skoven blev stadig pænere 
at se på, derfor vovede man at tage stadig mere. REVENTLOW 
var så genial, at han kunne ophøje ganske simple tilskyn
delser til et virkeligt tankeunderbygget system baseret på 
rentesregning. Mon ,dette teoretiske system ville have præ
get praksis, således som det har formået at gøre, dersom 
t ynd ingen i halvdel'en af bevoksningernes levealder havde 
været direkte tabsgivende, og det siger ,franskmændene, at 
den er hos dem'? DUHAMEL DU MONCEAU var i 1700'erne inde 
på tanker i retning af Reventlows, men omstændighederne 
tillod dem ikke at bære frugt i praktiosk, fransk skovbrug. 
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Hvis skovarealet i Danmark, - det er et tankeeksperiment 
- blev fordoblet og kom til at bestå af 75 % løvtræ, hvis land
befolkningen blev formindsket og samlet i landsbyer, således 
som i Frankf'ig, ville det da have været muligt for os at skabe 
og opretholde vore tyndingsprincipper i løvtræ i praksis? 
Der ville utvivlsomt have været en overvældende mængde 
udhug, brænde og kvas at konsumere! Således må vi tænke, 
når vi står og kritiserer. 

I Frankrig er man naturligvis fuldtud ,klar over tyndings
problemet. Hr. PERRIN, som i tyverne besøgte Danmark, og 
som satte sig ind i og forstod vore principper, har foranledi
get anlæggelse af tyndingsforsøg efter dansk mønster. For 
nyl'ig har, således som nævnt, nogle franske skovmænd væ
ret heroppe, bl.a. hr. LORNE, som var til stede nogle dage 
under vort besøg dernede. Under hans ledelse var etableret 
nogle tyndingsforsøg i eg. Vi havde ikke indtryk af, at han 
havde vundet laurbær hos sine høje 'foresatte, men det er 
måske noget, vi misforstod, eller sagen er mere kompliceret, 
end vi helt har begrebet, idet årringsbredden i eg tillægges så 
afgørende en betydning. En anden ting, som spiller ind, er 
dette, at der ved de stærkere tyndinger er den Ifare, at bø
gene vokser ind i egenes kroner og bliver en trussel for den 
træart, som skal give pengene, og faren tilspidses i de om
råder, hvor egen ikke befinder sig helt i optimum. En top
hugning af bøgene ville selvsagt være en uhørt 'flothed, og 
borthugning kan fremkalde van ris på 'egene, hvilket blev de
monstreret på et areal, hvor man havde :forsøgt. Der var 
virkelig et enkelt lille vanris, som vi betragtede med over
bærenhed, eftersom vi er vant til helt andre udslag herhjem
me. Risikoen er for stor, sagde de ledende mænd, alt kan 
blive ødelagt, dersom vi vover os ud i for stærke hugster 
over store arealer, idet vi da kan komme ud for prisnedslag 
på auktionerne, som slår bunden helt ud af økonomien. Når 
dette sammenholdes med de direkte tab ved tynding i yngre 
løvskov, begynder man at {orstå lidt af grunden til, at den 
frans,ke løvtræ-højskov ser :ud, som den gør. 
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Fig. 4. Bøg fremkommet ved ekstensiv foryngelse i statsskov ved Briey. 
Der findes mange glimrende formede emner, som er hårdt trængt og 

som ikke bliver hjulpet foreløbig. T. Abell {ol. 

Efter at vi havde forladt de rene egeområder og havde 
passeret et bælte med eg og bøg i blanding, nåede vi op til 
kanalkysten ved Dieppe til skovbilleder, som virkede noget 
mere velkendte. 

Turen gennem det vestlige Nordmandies bølgende land
skab var en stor oplevelse, -fordi hele billedet rummede både 
ligheder og dybe 'forskelligheder i sammenligning med vort 
hjemlige. Fra bakketoppe så man udover vidtstrakte flader, 
der så ud som en åben skov. Levende, høje hegn og træer, 
særlig æbletræer ude på markerne, skabte dette billede. 
Mellem hegnene mest stedsevarende græs, åbenbart et pri
mitivt kvægbrug, med kvæget ude den mest'e del af året. På 
sletten omkring Paris havde vi set et meget intensivt land
brug, men ude i baglandet var det egnsvis som at rykke til
bage i en helt anden tidsalder. 

Den franske bøg ligner den danske, en robust, nogenlunde 
velformet og kraftigt voksende type, med en vis del akse
træer. 
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Billedet af di'sse mægtige bøgeskove gav også indtryk af 
tæthed, men var alligevel mere præget af tynding end egesko
ven. Der blev forev·ist en række prøveflader med forskellig 
hugststyrke og mellemrum, og man bad os vælge det sted, 
hvor tyndingen forekom os mest tiltalende. Vi stillede os een
stemmigt på et sted og sagde: her, dette ligner danske tyn
ding, og så viste det sig at være en parcel, som blev kaldt 
»l'eclairciedanoise«. Sig så ikke, ,at franskmændene ·ikke 
forstår sig på at tynde. De kan ovenikøbet mestre alle 
nuancer, som de kvikke {olk, de er. Medens foryngelsen i de 
rene egeskove synes at lykkes fortræffeligt, var dette ikke 
tilfældet med bøgen på de steder, vi så. Man ,foretog nogle 
indledende hugster i den omdriftsmodne skov (130-160 år). 
Dette skete for al begunstige oldenbæringen, men resultatet 
af lysningen i den hidtil meget mørke skov var blevet en me
get livlig omsætning i bunden. Urter, græs og brombær var 
blevet den omgående -følge, og man demonstrerede sprøjt
ning med kemikalier for at bekæmpe denne uvelkomne vege
tation, som dels {orhindrede bøgens såningsmuligheder, dels 
truede de bøgeplanter, som var kommet. Denne sprøjtning 
var en uventet intensiv foranstaltning midt i al sparsomme
ligheden. Man {ortalte, at bøgeforyngelserne siden 1880 ikke 
havde været så gode som tidligere. Ved et tilfælde havde man 
fundet en harve på loftet i en skovfogedbolig, hvor den var 
blevet henstillet netop i 1880, hvilket havde ført til den kon
klusion, at harvens pensionering og foryngelsernes forrin
gelse havde -forbindelse med hinanden. Man havde sparet 
harvning i 80 år og fået en lang række dårlige foryngeiser, 
hvilket måtte være et uigendriveligt bevis for, at ekstensi
veringen var ,drevet for vidt. Hvis man havde ladet være med 
at lyshugge flere år før oldenfald og var gået lige fra den 
tætte slutning til en lysstilling i et oldenår og havde kørt lidt 
med harven, ville man utvivlsomt havde .fået meget fine 
bøgeforyngeiser. I vore åbne bøgeskove har vi i hvert til
fælde ikke tilsvarende muligheder. Man skulle mene, at en 
selektiv tynding fra ungdommen i disse bøgeskove, som ikke 
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er af den allermest vei'formede type, måtte være indlysende 
rigtig og gennemførlig nu, hvor der findes en løvtræ-cellu
loseindustri i Nordfrankrig. Endnu forekommer tyndingen 
at være meget svag og udført med for lange mellemrum, 
men det er muligt, at fremkomsten af den nævnte industri, 
til hvilken eHekter stod opstillet ved vejene, kan ændre 
t ynd ingen i »dansk« retning, men da med indsats af mere 
personale. 

Dansk Skovforening har forøvrigt netop fået henvendelse 
fra chefen {ordet pågældende skovdistrikt, P. LE PONT, om 
talmateriale til brug ved anlæg af nogle store prøveflader 
med dansk tynding i bøg i Forest d'Eawy. Man vil dermed 
gerne undersøge, om det skulle være muligt på kortere tid 
end ved den nugældende driftsform at nå de tilstræbte større 
kævledimensioner. 

Den høje omdrift og den gode bonitet giver dog også nu 
en stor salgbar masse i de afsluttende hugster, hvilket er 
en nødvendig forudsætning 'for opnåelse af et rimeligt netto 
ved den ekstensive driH. Hvis vi her i landet f.eks. i slut
ningen af forrige århundrede havde valgt en ekstensiv ret
ning i dansk skovdriH, ville ,det måske have været muligt 
at arbejde biHigere, og voresko'Ve ville ikke have fremkaldt 
allusioner om køkkenhaver, idet vi da ville have været bun
det til den dengang dominerende bøg. 

Der er for tiden 'en vis, forhåbentlig midl-ertidig, bøge
pessimisme på træmarkedet i Frankrig. Da vi i Rouen skulle 
se løvtræopskæring på et meget stort, moderne værk, hvor 
jeg havde glædet mig til at se de gamle bøges indre, viste det 
sig, at man var holdt op med at -skære bøg. Derimod lå havne
kajerne fulde af afrikanske træarter. Man skar 'eg, men ikke 
bøg. Bøgeskæringen overlod man til de små lokale sav
værker, hvilket må være en af forklaringerne på de små 
priser på fransk bøg i England, noget som direkte berører 
os . De små værker er {or kapitalfattige og for lette ofre for 
s-marte opkøbere. 

Når man går og ser på de masserige franske højskove, kan 
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man naturligvis ikke lade være med at spekulere på masse
tilvæksten. Direkte indlysende er det, at klima og jordbund 
ikke er dårligere end hos os, at boniteterne med højder op 
til 40 m endda ligger over vore bedste. Af produktionsover
sigten side 543 fremgår dog, at højderne omkring 100 år for 
eg og bøg ligger på linie med forholdene hos os, men at 
højdevæksten fortsætter og ved 200 års alder når de impo
nerende tal. Den svage tynding giver imidlertid meget lave 
middeldiametre. Den salgbare masse formindskes ved selv
tyndingen, der går en del træ tabt, fordi det rådner bort 
på roden. Aflægningsgrænsen :for gavntræ har hidtil ligget 
oppe på 25 cm i bøg. Totalmasseprodukt'ionen mener jeg 
ikke, at vi fik tal for, men den hidtidige udnyttelse har lig
get på ca.5m3 i både eg og bøg, forståeligt under de givne 
forhold, men ikke efterlignelsesværdigt under helt andre 
omstændigheder. 

Turen i Frankrig gik igennem løvtræegne. Da kun 20 % 

af skovarealet er nåletræ, nemlig 15 % fyrre arter, 3,5 % 
ædelgran og 1,5 % rødgran, og da dette nåletræ væsentligst 
findes i øst og sydvest, er det ikke så mærkeligt, at vi fra 
bilerne kun så små glimt af nåletræ. Nogle bevoksninger 
af Pinus pinaster, øjensynlig plantet på tidligere ubevok
sede arealer, krogede, dårligt formede og utyndede. En 
ældre ædelgranbevoksning blev forevist, ligeledes douglas 
plantet på stor afstand i en krigshærget skov. Af rødgran 
ikke een eneste. 

Jeg :følte derfor noget i retning af nåletræhunger, og da jeg 
senere på året atter .fik lejlighed til at rejse, blev jeg draget 
imod optimale rødgran- og ædelgranegne og særlig inspi
reret af professor ABETZ's bog: »Baurliche Waldwirtschaft«, 
som omhandler skovbruget, særlig det private, i Siidbaden 
(Schwarzwald), ekstensive driftsformer, som virkede lok
kende, efter at de franske -forhold havde ægget nysgerrig
heden. 

Det kan virke lidt langtrukkent at få begge rejser i samme 
mundfuld, men det 'forekommer mig, at de supplerer hin-
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anden, bringer nåletræ ind i billedet, og udbygger dette med 
en helt anden form for ekstensivt skovbrug. 

St'aten Baden, oprindelig en del af Habsburgernes Østrig, 
opdelt i små fristæder. Sent koloniseret, ,fattigt og upåagtet, 
hvad bjergegnene angår. En fuldstændig flad slette langs 
Rhinen, lave forbjerge med vinhaver og skov, mest løvskov, 
og bag dette bjergmassivet, afrundede højder op til 1500 m 
o.h., oprindelig med naturlige vegelationsbælter: nederst 
løvtræ, derover blandingsskov af ædelgran og bøg og øverst 
rødgran, som hyller selv de største højder med sit mørke 
dække. Navnet »den sorte skov« er meget malende, når man 
står på sletten og ser ind mod den store bjergvold. På den 
anden side Rhinen i spejlvendt billede ligger Elsass' slette 
og Vogeserne i baggrunden. 

Overalt i disse skovbjerge, hvor der er mulighed derfor, 
drives vinavl og landbrug, d:v.s.alt terræn med indtil ca. 45° 
hældning er dyrket eller græsgang, dog er de stejleste græs
gange og svedjeskråninger mange steder atter opgivet og til
bageført til skov ved plantning med rødgran. Først en træ
fabrik, senere en skov, var den karakteristiske bemærkning 
herom, fremsat af vores gæve og interessante fører, forst
assessol' PETER BECH fra universitetet i Fre"iburg og professor 
Abetz' assistent, som fulgte os op og ned i dette skønne land
skab med skov og atter skov, pløjede arealer og græs, 
det grønneste græs, som blev slået med små motorklippere 
og båret eller slædet i hus. Køerne kommer slet ikke ud af 
stalden, fordi ,de nedtrampel' for meget og overanstrenger sig 
ved klatringen, altså ganske modsat Normandiet. At se en 
bjergbonde bære den tunge høslæde på sine skuldre op ad 
skråningen er et inciterende syn, en sportspræstation uden 
applauderende tilskuere, og disse mænd udvikler en selv
stændighed, som kan spores også i skovbruget. 

Af skovarealet, som i hele staten udgør 43 %, i selve bjer
gene adskilligt mere, henhører 30 % under gårdbrugene. 
Udstykningen er ført meget langt ud, således som omtalt, i 
egne med god jordbund, medens der i de .fattige og højere 
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egne ad lovgivningens vej er bevaret udelte arvegårde med 
større skovtiHiggende,en nødvendighed for overhovedet at 
sikre en eksistens under ,disse, særlig i tidligere tider van
skelige forhold. 12 % af skovarealet er lavskove af løvtræ, 
væsentligst eg. 

Højskovsdrift af regelmæssig karakter drives på 80 % af 
skovarealet, d.v.s. de fleste offentlige og nogle private skove. 
Rødgranen er i disse skove med renafdrift eller særlig med 
skærmstilling den dominerende træart med 70 %, derefter 
kommer ædelgranen med 15 % og sidst løvtræerne, særlig 
bøg, som stadig er blevet fortrængt af rødgranen ved men
neskelige indgreb. Ædelgran/bøge blandingsskoven har tid
ligere indtaget langt større arealer, men er særlig siden 1880 
blevet fortrængt af rødgran, som af markeds- og skovdyrk
ningsmæssige årsager, er den absolut foretrukne træart. Alle 
vil over, hvor gærdet er lavest;) : vanskelighederne mindst og 
gevinsten størst. 

Jeg havde ventet at finde langt større arealer med højskov 
i plukhugstdrift, men disse repræsenterer kun 8 % af skov
arealet og består mest af udparcellerede, små private brug. 
I plukhugstskoven er det ædelgranen, som dominerer 
med 70 %, rødgranen er sunket ned på andenpladsen, og 
løvtræ er meget svagt repræsenteret ved bøg. En ful,dstændig 
selvregenererende ekstensiv skovform med et forholdsvis 
stort udbytte i ved og penge, hvor hele hugsten har store 
dimensioner, en ønskedrøm, som har optaget Europas forst
lige sind, og som har ført til mange fejlslutninger og skuf
fels'er. 

Man har prøvet på at overføre disse ideer, som er særlig 
fremtrædende i skovbruget i Schweiz, til andre træarter end 
ædelgran, til egne med lavere nedbør og solhøjde. 1000- 1500 
mm om året angives sam et krav. Til min store forbavselse 
blev Danmark i denne forbindelse nævnet for mig som et 
»varmt« land. Når der kan høstes sådanne agerbrugsafgrø
der, som i Danmark, så er det et »val'mt« land, sagde man . 
I et sådant land kan man ikke vente at opnå tilfredsstillende 
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resultater :med ædelgran af bjergtypen fra Mellem-Europa, 
som skal have regn, skyerne ned over ørerne og kold, frisk 
luft. Det vidste jeg i forvejen, men man var endnu mere 
afgjort end jeg i sin indstilling til dette spørgsmål. 

Da plukningsskoven, som den mest ekstensive skovform, 
særlig havde lokket mig, vil jeg prøve på at beskrive det jeg 
så, deroppe i den kølige bjergluft, i tågen og regnen. Bevoks
ningen virker ret åben. Træer af forskellige størrelsesklasser, 
ædelgranerne talrigst, nogle rødgran og enkelte meget 
spredtstående bøge. øverste etage med store træer dominerer 
billedet og det forbavser mig, at mellemklasserne og selve 
opvæksten på bunden de fleste steder var så lidt fremtræ
dende. Jeg havde egentlig tænkt mig en mere jævn fordeling, 
og denne findes sikkert også i den ideelt behandlede pluk
hugstbevoksning. Men da der stadigt var tale om yderligt 
udparcellerede skove, må man, i det vi så, kun vente at finde 
en af århundreders praksis præget skovtype. Kronerne på de 
største træer, næsten altid ædelgran, var ret veludviklede, 
medens individerne på mandshøjde f.eks., så temmelig med
tagne ud, beskadigede ved fældning, udslæbning og vildtbid. 
Alle forespørgsler blev dog mødt med det samme svar: 
»således har de store smukke træer også set ud engang«. På 
disse lokaliteter har ædelgranen en helt usædvanlig evne til 
at læge alle sår, ynkeligt udseende individer i konfirma
tionsalderen med knækkede grene og topskud, skulle altså 
være i stand til at udvikle sig til de skønneste voksne pragt
eksemplarer. »Da steht ein Brummer« var det stadige udråb, 
og en sådan Brummer er en kæmpe, badet af regnen knejser 
den på bjergsiden, men øksen Jigger ved dens fod . Ejeren, 
bonden, kender den, har vurderet den, han ved, hvor meget 
der skal til for at betale en traktor, og hvilke, der skal gem
mes til Gretchen'$ bryllup. Parcellerne er så smalle, at 
ujævnheden i hugstgraden, som fremkaldes af den enkelte 
ejers behov, ikke præger helheden, såmeget som man skulle 
tro, fordi der aldrig er tale om virkelig afdrift. Forskellen i 
ejernes indstilling viser sig kun i lysere og mørkere striber i 

55 
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Fig. 5. Et af de typiske steder i ædelgran·rødgran plukhugstskov, hvor 
en skovejer på sin parcel har hævet kapital til en traktor. 

T. Abell foto 

skoven. Den sparsommelige ejer, som holder sin stribe 
mørkt, hjælpes af den ødsle nabo, idet lyset fra den stærkere 
udnyttede parcel holder liv i den riges underetager. 

Disse plukhugstskove er ikke ens. Man kan ikke sige, at 
sådan og sådan er det. Lokalitet og ejerlaugenes indstilling 
præger skovbilledet i væsentlig grad. I de med hugst hårdest 
behandlede skove ændrer træartsblandingen sig. Der bliver 
mere rødgran og bøg, og bunden dækkes af mere afvekslen
de og tæt opvækst. Hele billedet kommer til at minde om 
foryngels'erne i den regelmæssige højskov. Bøgen præger ved 
første øjekast synet, men den sakker agterud, fryser ned og 
er en »tjenende« træart, en slags forkultur for nåletræet. 
Dette er særlig tydeligt i skærmstillingerne i de større 
regelmæssige skove. Man står og ser ned ad den bratte skrå
ning, og synes kun, at man ser bøge. Men ser man nøjere 
efter, får man øje på nåletrætopskud, som stikker op hist og 
her, og går man hen og bøjer bøgeopvæksten til side, ser 
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Fig. 6. Bøgen har været en slags forku !tur, rødgranen begynder at 
komme igennem, ædelgranen ses endnu ikke, men står helt nede i 

bunden af de tætte opvækstgrupper. Privatskov ved Bernau. 
T . Abell fol. 

man, at det er rødgranskud, som stikker op, og at der nederst 
i mørket står ædelgran, -friske, mørkegrønne planter med 
svulmende knopper, endnu ikke vildtbidte. Der skal ganske 
særlige forhold til, for at sådanne foryngelsesbilleder kan 
fremkomme. Det sted hos os, hvor der kan tænkes noget i 
denne retning, er Midt- og Nordjylland, hvor man er i gang 
og med .fantasi og energi prøver at fremkalde lignende 
tilstande kunstigt. 

Jeg kom ti l at tænke på disse jyske forhold, da vi så en 
skov ejet af et ejerIaug, der for en årrække siden må have 
været i pengenød og hugget så stærkt, at rødgranen var 
kommet i en tættere og mere ensartet opvækst, end man 
ellers ser. Den tætte, tæppeagtige rødgranopvækst, som kan 
ses flere steder her i landet, og som ikke modtages med 
særlig begejstring, må have præget denne skoven over
gang. Skoven lignede, når man gik i den, en jysk hede-

55 • 
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plantage på nogenlunde bonitet, lidt mere uregelmæssig, 
mere etageret, med rødgran typer i et velkendt s'ituations
billede. Da vi vandrede rundt, opdagede vi dog, at der rundt 
mellem rødgranerne stod ikke så få ædelgran, robuste typer, 
som efter lokale udsagn ville kunne føre 'denne for ens'artede 
skov tilbage til et mere» levende« og stabilt blandingsskovs
billede. 

Disse nåletræsplukhugstskove er, i modsætning til de for
pinte private løvtræsskove af lav- og mellemskovstypen, en 
skovform med et stort vedforråd og med et hugstudbytte, 
der angives at være det samme, som i den regelmæssige høj
skov, i begge trlfælde 9-10 m 3 pr. ha pr. år. Medens det stå
ende vedforråd i den almindelige højskov af nåletræ angives 
til 240 m 3 pr. ha er det i plukhugstskoven 320 m 3 • Man kan 
altså sige, at der er en lavere forrentning i plukhugstskoven, 
men på den anden side er denne i højere grad en sparekasse, 
netop noget, som passer til gårddriften, som ønsker at have 
en mulighed for pludselige udtræk. 

Plukhugstskovens forbavsende lille totalareal, selv i et 
af de landområder, hvor denne skovtype er så gammel som 
kolonisationen - thi disse bjergegne er blevet relativt sent 
befolkede - og hvor dens hovedtræart, ædelgranen, er en 
hjemlig træart, tyder på, at den ikke er eftertragtelsesvær
dig, udover småbrug og særlig i parcelleret skov. Denne form 
for skovhugst kræver sol, regn og ædelgran, og selvom det 
kan tænkes, at der blev 'fundet en ædelgrantype, som kunne 
klare vore {orhold, hvad så med juletræer og pyntegrønt? 
Jeg har ofte undret mig over eksporten af juletræer og 
pyntegrønt sydpå. Nu forstår jeg, at man i plukhugstsko
ven og også i den blandede opvækst i skærmstillinger ikke 
får juletræemner, og at bevoksningsmørket heller ikke 
begunstiger udformningen af egnet grønt til pyntebrug. Og 
disse produkter tæller efterhånden ikke så lidt på de fleste 
danske skovbudgeUer. 

I statens, kommunernes og de større, ikke udparcellerede, 
private skove er den regelmæssige højskovsdrift det alminde-
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lige og foretrukne. Den giver en bredere dimensionsfordeling 
·i hugsterne og større mulighed for variation i omdrifts
alderen . Endelig giver den større mulighed for anvendelse 
af rødgran. Det slog mig gang på gang, at man er og har 
været stærkt tiltrukket af rødgranen, men samtidig har 
dårl·ig samvittighed. 

De tilvæksttal, som angives for disse egne er pr. ha/år for 

Rødgran 
Ædelgran 
Bøg 

9-10 m 3 totalmasse 
10-11 m 3 « 

5-6 m 3 « 

Disse tal forekommer os Joave, men det skyldes antagelig 
de høje omdrifter. 

Rødgranen er lettere sælgelig end ædelgranen, dog således 
at prisforskellen er mindst i de større dimensioner, hvilket 
er en fordel for plukhugstskoven, hvor en langt større del af 
hugsten falder i store dimensioner. 

Bevoksningerne i de regelmæssige højskove er meget 
sjældent rene, og hvis dette er tilfældet, drejer det sig om 
rødgran på tidligereskovblottede arealer. I en statsskov ved 
Bernau i de sydligste egne prøvede vi at få ungskov af ren 
bøg at se. Eft'er en del klatring og vandring kom vi Ul et 
yngre skovparti, en meget stor naturlig foryngelse, som 
udefra så ud som ren bøg, men som viste sig at være bøg 
med indblanding af spredte rødgran, enkeltvis eller i små 
grupper. Det var meningen, at fastholde blandingen frem
over, og jeg havde det indtryk af de omgivende skovpartier, 
at rødgranen ville blive dominerende i en omdrift på 
100-140 år . 

Disse, for os, forbløHende hø}e omdrifter i både rød- og 
ædelgran hører med til skovdri'ften i disse egne, og derfor er 
man, hvor det er muligt, modstander af den rene rødgran
bevoksning. Ædelgranen skal med i billedet, og man kan 
stadig ikke lade være at tænke på, om skovrider Løftings 
bestræbelser for at 'finde en tørkegrænse-ædelgran eller 
nordmannsgran egnet til vore forhold vil lykkes, og om det 
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vil være muligt, ogsa l Danmarks østlige dele, at få ædel
gran ind i virkelig udstrækning enten i ren eller blandet 
bestand. Da jeg fantaserede lidt om række, stribe og kvadrat
blanding af rødgran med ædelgran, douglas m.m., blev jeg 
skarpt tilrettevist. I den øjeblikkelige sindstilstand dernede 
vil man ikke hav'e planterne i rækker. Kun uregelmæssige 
grupper i naturlig opvækst, og eventuelle efterbedringer, 
skulle ligeledes plantes frit. Mine spæde indvendinger om, 
at planterne da ikke kan mærke, om de står i række, blev 
afvist med, at det var princippet, det drejede sig om, dette 
at stå i række var det samme som ren bevoksning. 

Det var forstmænd i statens tj-eneste, som viste rundt og 
beredvilligt 'forklarede alt, ·også i private skove. På vor fore
spørgselom småskovsforeninger og konsulenter var svaret, 
at al skov stod under statens opsyn, og at statens forstmænd 
stod til rådighed for enhver, der ønskede det, med helt gratis 
r.åd og dåd til en beskeden timeløn. Ingen var tvunget til at 
lade sig hjælpe, og sålænge han overholdt skovlovene, kunne 
enhver s'kovejer disponere -frit. Men de fleste tog statens 
hjælp som en selvfølge. Statsskovdistrikterne bestod næsten 
alle både af stats-, kommune- og privatskov, enkelte stats
skovridere betjente udelukkende privat skov. Admin·istratio
nen var ikke lønmæssigt afhængig af ejernes forgodtbefin
dende, og skovejerne kunne selv bestemme, om de ville bruge 
hjælpen. 

Den store forskel på vore forhold og 'de her beskrevne, 
hænger sikkert sammen med, at det cooperative samarbejde 
i landbefolkningen, som er en selvfølge hos os, slet ikke 
kendes dernede, hvor hver gård kærner sit smør og om vin
teren bringes de nydeligste bådformede smørfoTme til 
byen på ski. 

Der er så mange forhold, som er forskellige fra vore. Man 
ser en mængde vildtbid i skovene og undrer sig over, at der 
kan være vildt i sådanne udparcellerede skove. Grunden er 
simpelthen, at jagtretten ikke følger brugsretten førend man 
når op på store samlede arealer. Jagterne udlejes i fælles-
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Fig. 7. Privat plukhugstskov ved Zell am H. Til venstre en ædelgran 
»Brummer«. J midten en vej. 

T. Abell {ol. 

skab. Vildtskade på afgrøderne skal betales af jagtlejerne 
efter vurdering foretaget af forstembedsmændene, men disse 
erstatninger gælder agerbruget, i skovene mener man, at 
vildtet hører til, er et uafvendeligt eller rettere kærkomment 
led i den naturlige balance. Men det var rørende at se, hvor
ledes ædelgranerne i mange af de smalle parceller var be
skyttet mod bid af et blårlignende stof. 

Vejproblemet er stort i dette bjergland, og investeringer
ne til blot de nødvendigste veje er en hård belastning, som 
fremmes med store tilsl{ud fra staten. Mange af de oprinde
lige »veje« er i tidens løb blevet til så dybe hulveje i ter
rænet, at udslæbning med hest er farlig og med traktor 
umulig. Selv iden mest ekstensive skover der altså udgifter 
af betydeligt omfang, som er nødvendige for at få træet 
frem. nisse opgaver løses via forstvæsenet, og det var mit 
indtryl{, at der var en stor stab af funktionærer. De enkelte 
distrikter er større end hos os. Sl<ovrideren er en mand, som 
svævel' temmelig højt oppe og over ham mange højere em-
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bedsmænd. Det forekom mig lidt bureaukratisk. Men det 
daglige arbejde i skoven udføres af skovrideren, assistenter 
og af skovfogeder, og skovparternes størrelse afviger ikke 
meget fra forholdene på større distrikter hos os. På grund 
af sammenblandingen af stats- og privat drift forekommer 
administrat'ionsforholdene dernede dog lidt uoverskuelige. 

Man kan gentage for sig selv atter og atter, at forholdene 
andre lande er så forskellige fra vore, at det er tåbeligt 

med vold og magt, at ville drage sammenligninger, og tro på 
muligheden af, at få noget udbytte heraf, endsige at kunne 
sammenfatte i en konklusion. Et forsøg herpå må naturlig
vis indledes med de sædvanlige forbehold om utilstrækkeligt 
materiale, rejsernes korte varighed m.m. 

Så meget mener jeg Idog at kunne sige, at min spejden 
efter ekstensivt skovbrug har ført til, at selve begrebet »eks
tensivt« er blevet tågeagtigt for mig. Det er måske mere 
rammende at dele i primitivt skovbrug, hvor der slet ikke 
gøres nogen indsats, og billigt skovbrug, hvor der arbejdes 
efter et enkelt skema, der stræber efter de mindst mulige 
øjeblikkelige udgifter, og bygger på store vedmasser i høj
skovsdrift. 

Til den primitive gruppe hører løvtræskove i lav- og mel
lemskovsdrift, en skovform, som havde sin berettigelse i lo
kal brændeproduktion, og hvis hi'storisk'e rolle nu er udsp'il
let og som logisk set nu må forsvinde enten ved rydning eller 
omformning til højskov med andre træarter. 

Den billige gruppe er i det 'foreliggende materiale repræ
senteret bl.a. af de franske stalsløvskove i højskovsdrift. Det 
mest karakteristiske for disse 'er den enestående forenkling. 
Overført i vor målestok ville det omtrent være, som om man 
kun dyrkede eg på Sjælland, bøg på Fyn og nåletræ i Vend
syssel, og kun i meget store, skematisk inddelte enheder. Et 
sådant brug giver et enestående simpelt administrativt over-
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blik. Når dertil kommer, at skovning, sortering m.m. over
lades til private entreprenører, er det -forståeligt, at der kan 
arbejdes med meget små udgifter. 

Til denne billige gruppe kan også henregnes plukhl1gst
nåleskovene i Siidbaden, der med alle aldersklasser repræ
senteret på hver areal enhed kun har den investeringshoved
pine at få træet ud til ·farbare transportveje. 

FæHes for begge disse billige driftsformer er de meget store 
vedforråd, i begge tilfælde ca. 300 til 360 m 3 stående ved
masse pr. ha. I de -franske løv-højskove er det den pludselige 
nedslagtning af store enheder meget gammel skov på een 
gang, som rummer udbyttet, i plukhugstskoven foregår der 
en jævn afvikling af stort træ. Den høje omdrift er i begge 
tilfælde en forudsætning. Ellers er de to driftsformer i en
hver henseende forskellige, men jeg mener, at det må være 
karakter'istisk for vedvarende og udbyttegivende billigt brug, 
at der er et grundlag af stort dimensioneret træ at øse af. Så
snart man går over i de tidlige tyndinger, glider man, i hvert 
tilfælde i løvskoven, i den dyre retning og endnu mere, når 
man begynder en specificeret sortering til et detailsalg. En 
bestræbelse .for en bedre forrentning af det stående vedfor
råd, kræver en større arbejdsindsats, en lavere omdriH og 
dermed automatisk i regelmæssig højskovsdrift et større 
kultlurareal. 

Fælles for de billige driftsformer er, at foryngelsen foregår 
ved selvsåning, i det 'første tilfælde i ryk, i det sidste kon
tinuerligt. 

En selv.foryngels·e, som forudsættes at forløbe helt af sig 
selv, uden arbejdskrævende indsats af nogen art, er selv
følgelig billig, og det er dette område, man mest tænker på, 
når man taler om ekstensiv drift. 

En forudsætning er, at man ønsker og påskønner den 
opvækst, som fremkommer på denne måde. 

Både i Frankrig og i Schwartzwald er man tilfreds med de 
naturligt forekommende træarter, og dette gælder såvel træ
arterne som kvalitetsniveauet. Måske mener man ikke at 
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have råd til ændringer, eller det .falder helt udenfor det 
billige skovbrugs tankesæt at spekulere på sligt. Jeg har 
ikke set tilløb til indbringelse af nye træarter, udover i 
skovJormer, som var dømt til radikal omformning, og her 
måtte man selvfølgelig bruge kunstig kultur, I de skove, 
som anses for at være i tilfredsstillende driH tilstræber man 
ikke noget indgribende træartskifte, 

Man er i Frankrig irudstillet på samlede foryngeiser af en 
størrelse, som kun undtagelsesvis kan realiseres her i lan
det. Måske er disse meget store foryngeiser årsagen til, at 
man overhovedet kan få opvæksten frem uden hegning, 
som hos os repræsenterer ca, 12 % af kulturudgiften, Det, 
der særlig måtte interessere os, var bøgeselvforyngelsen, hvis 
teknik ikke er ukendt her i landet. Men jeg tror ikke, man 
vil akceptere de franske bøgeselv.foryngelser, som vi så, Når 
de bliver så bill'ige, erde sandelig også blevet dårlige, Ved at 
undlade alle hjælpeforanstaltninger og indgreb, kommer 
man i Frankrig ned på et lavt udgiftsniveau, men det er en 
meget langsom procedure, og fra fransk side er man selv util
freds med den store forsinkelse, Det mærkelige er im'idlertid, 
at der overhovedet kan blive brugelig skov af disse for
yngelser, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at 
bøgeforyngelserneangives at være blevet ringere siden 1880, 
da harven blev J.agt på loftet, og at den smukke ældre skov 
således har haft en bedre start. 

Adskilligt mere tiltalende var billedet af de blandede selv
foryngeiser :j Schwartzwald, Her er virkelig noget, som vi 
kan være dybt misundelige på, Dette, at man kan frembr'inge 
en værdifuld nåleskov, med en sundhedsbevarende og sta
biliserende 'indblanding af bøg, med så enkle og billige ind
greb, er et mål, som skaber en ønsketænkning og fantasi
billeder om blandingsbevoksninger opstået først gennem 
reguleret blanding og senere måske ved fri såning, Måske 
kan vort nåletræproblem løses ad denne vej, men det er et 
trut i fantasiens trompet. 

Temmelig sikkert er det, at nåletræ, både som ved- og 
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grøntproducent, hos os vil komme til at indtage en større 
pla'ds. Hjulpet af D.D.T. præparaterne er vi langt friere 
stillet end blot for 10 år siden. Men nåletrædriftens billig
gørelse kan foreløb"ig ikke ske ved en egentlig ekstensivering 
udover en forøgelse af planteafstanden, hvilket måske ikke 
engang er nogen ideel løsning overalt. 1,5 X 1,5 m, altså 
4500 planter pr. ha, som man allerede er nede på flere steder 
er i hvert f'ald den maximale afstand. En anvendelse af 
·ikke omskolede 2/0 og 3/0 planter har sjældent været nogen 
succes. 

At gå over til selvforyngelse i eg, forekommer m·ig at være 
en utopisk tanke. Såning i riller eller pletter eller skripning 
af små planter af prima herkomst og midlertidig indblan
ding af nåletræ 'er uden tvivl en bedre løsning under vore 
forhold. 

Hvor tillokkende en.d tanken om en billiggørelse ved eks
tensivering kan forekomme, mener jeg ikke, at de metoder. 
som disse rejseindtryk har prøvet at påpege, rummer direkte 
muligheder for os. 

Vort skovbrug må, efter min mening, fortsætte ad den vej, 
som er -afstukket af de lokale forhold. Vor skæbne er at 
arbejde med detailv·irksomheder som selv oparbe}der og 
omhyggeligt sorterer produktionen. Ved hyppige og tidlige 
tyndinger prøver vi at opnå rimeligt s'tore dimensioner på 
kortest mulig tid, og de meget høje omdrifter, som er nød
vendige i de ekstens·ive driftsformer i højskov, kan vi ikke 
akceptere som en realistisk mulighed. Vi kan heller ikke 
godtage ,den nedpresning af årringsbredden, som indgår i 
den franske stats-egedrift. På alle mulige andre måder kan 
vi arbejde på fremskaffelse af kvalitet i løvskoven, men for 
private skove er det franske system på dette område en umu
l·ighed. 

Det er heller ikke sådan, at der skal træffes et valg, enten
eIler. Der -findes ikke patentløsninger, som passer overalt. 
Omstændighederne former skovdriftens metoder. Brugenes 
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størrelse og skovejernes økonomiske si,tuation er form
givende for skovenes opbygning, og de forskellige samfunds 
skattepolitik overfor skoven og skovejerne bidrager i sti
gende grad til at fremme realisations- eller opsparings
ønsker. Normaltilstanden i stats- og privatskov bl'iver efter
hånden forskellig, således som det allerede i udpræget grad 
er tilfældet i Frankr·ig. 

Man behøver vist ikke at høre til de store profeter for at 
kunne ane, at udviklingen i danske private skove går i ret
ning af lavere omdrift, træartsskifte, muligvis vekseldrift 
mellem løv- og nåleskov eller blandingshevoksninger, maski
nel indsats i forsøget på billiggørelse af de intensive frem
gangsmåder, gartneri i .form af grøntskæring o.m.a., a lt
sammen i bestræbelsen for at drive omsætningen i vejret og 
skaHe det største netto. Man vil, og omkostn'ingernes stig
ning via arbejdslønnen vil fremtvinge dette, forsøge mange 
udveje for billiggørelse, men spørgsmålet er, om vi skal 
hente ideerne i de ekstensive brug? Der findes så mange af
skygninger af ekstensive skovformer, man behøver blot at 
sejle over Øresund for at finde et løvskovbrug, som er mere 
ekstensivt end det her 'i landet almindelige, og den ekstensive 
drift ,fortoner sig gradvist i ren ekstrahering. Jeg mente at 
have søgt til steder, hvor der var noget at 'finde, men jeg 
opdagede snart, at forholdene er mere forskellige f'ra vore, 
end jeg på forhånd havde tænkt. 

Hovedlinien i de besøgte skovområder er den enestående 
forenkling og eensidighed. Dengang ,de oprindelige skove 
her i landet var løvskove opbygget ,i periodeflader, var der 
visse lighedspunkter med den franske statsløvskov. Men hos 
os er i dag nåletræet kommet ind i billedet de fleste steder og 
derved forvirres skovopbygningen så meget, at vi har m'istet 
muligheden for eensidighed og forenkling, medmindre man 
vil plante gran, eller en anden træart, fra den ene ende til 
den anden og fortsætte hermed generationer igennem. Hvis 
man mener, at skovene bør differentieres, at træarterne skal 
samarbejde om produktion og protektion, kan vi ikke undgå 
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en vis småfladedrift, som, hvis den overdrives, naturligvis 
kan komplicere og fordyre arbejdet. 

Det andet hovedtræk i de besøgte områder er 'den store 
stående vedrnasse og den høje omdrift, hvilket synes at være 
hovedhjørnestenen i de udbybtegivende og vedvarende eks
tensive højskovsformer. Selvom vi måske gerne ville arbejde 
med et sådant grundlag, v'il dette være at gå stik imod både 
vor teori og hidtidige praksis, 

Det eneste vi kan gøre, er efter min mening, i store træk at 
holde den linie, som er udformet herhjemme, præget af de 
lokale forskelligheder, og lade være med at tro, at den egent
lige ekstensivitet er et trylIem'iddel, som kan løse vanskelig
hederne, Fornuftige kalkuler på hvert enkelt sted, som tager 
hensyn 'også til langsigtige, og stabiliserende faktorer må 
kunne bringe en vis balance i forholdet mellem anstrengelser 
og udbytte, 

De danske skoves tilstand og udseende er resultatet af 
en lang række geografiske og histOr'iske omstændigheder, 
som har skabt en intensiv drift på de relativt små arealer, 
som det drejer sig om, Man kan måske næppe komme læn
gere med fODdel ad den intensive vej på visse områder, og 
det er højst sandsynligt, at man i de private skoves kom
mende eks'istenskamp kan blive tvunget ,til at søge nye og 
billigere veje end de hidtil betrådte, men det behøver ikke 
netop at være et tilbagetog til primitivere metoder, men 
tværtimod bør det ved indsats af ny viden være aktive ny
skabelser, som skal forme skovenes fremtid og som en gylden 
regel skal man selvfølgelig prøve at undgå overdr'ivelser af 
hvad art disse monne være, 



LÆRKEAMMETRÆER 

OG FOMES ANNOSUS-ANGREB I GRAN 

af skovrider JOH. EDV . DUE og forstkandidat A. YDE-ANDERSEN 

Korl meddelelse fra Slalens forstlige Forsøgsvæsen nr. 35 

I. Indledning. 

I Dansk Skovforenings Tidsskrift har den ene af forfat
terne (DUE 1960) beskrevet, hvorledes en hugst af lærke
ammetræer i en 17-årig rødgranbevok'sning 6-7 år efter blev 
fulgt af et voldsomt Fornes annosus-angreb i rødgranerne. 

J apansk lærk er i den sidste snes år i vid udstrækning 
blevet anvendt som ammetræ i rødgranbevoksniO'ger på let 
jord. Har iagttagelsen almen gyldighed, vil afviklingen af 
lærkeammetræerne medføre, at de pågældende bevoksninger 
bliver stærkt angrebet af F. annosus, hvis ikke der iværk
sættes særlige foranstaltninger. 

Nærværende undersøgelse, der er ,foretaget i efteråret 
1960 i rødgranbevoksninger på Løvenholm skovdistrikt, og 
suppleret med iagttagelser foretaget samme sted i vinteren 
1959, tilsigter at give en foreløbig or'ientering om problemet, 
indtil resultatet af forsøg, der agtes anlagt, foreligger. Disse 
resultater vil antagelig fremkomme om 4-5 år. 

II. Undersøgelsen . 

1. Formål. 

Formålet med nærværende undersøgel'se er at belyse, om 
hugst af lærkeammetræer i rødgranbevoksninger vil med
føre stærkere angreb af F. nnnosus i de pågældende bevDks
ninger, end der v,il forekomme i rødgranbevoksninger uden 
lærkeammetræer, når disse tyndes på normal måde. 
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2. Metodik. 

Undersøgelsen består i en sammenligning af F. annosus's 
angrebshyppighed i ensaldrende granbevoksninger frem
bragt henholdsvis med og uden lærkeammetræer, og hvor 
lærkeammetræerne i de førstnævnte bevoksninger er fjer
nede for nogle år tilbage. 

I sådanne bevoksninger udtoges der sterilt fra et antal 
stående træer borepropper i stødhøjde. Borepl'opperne over
førtes tilrørglas med skråstivnet maltagar, og efter 14 
dages henstand ved stuetemperatur blev de undersøgt for 
mikroorganismer. 

3. Materiale. 

Undersøgelsen omfatter 2 sammenligningspar, hvor hvert 
par består af 2 ensaldrende nabobevoksninger, der står under 
ensartede vækstvilkår. Den ene bevoksning er frembragt 
uden lærkeammetræer og den anden med lærkeammetræer, 
og lærkene er hugget for et antal år siden. På Løvenholm 
skovdistrikt findes kun disse to 'sammenligningsmuligheder. 

De undersøgte bevoksninger er plantet på agerjord, således 
at det er sandsynligt, at der ved arealernes tilplantning ikke 
fandtes smittemateriale i jorden i form af gamle inficerede 
stød. D.v.s ., at man med føje kan antage, at der "ikke har 
været angreb af F . annosus, førend hugstindgrebene blev 
foretaget. 

Afd. 184 består af en 16 ha stor rødgranbevoksning, der 
er plantet i pløjede riller i 1940. På ca. 3/4 af arealet var 
hver tredie plante i hveranden række japansk lærk, og i den 
resterende 1/4 var hver tredie plante i hveranden række 
østrigsk fyr. En del af lærkene gik ud efter plantningen og 
blev erstattet med rødgran, således at der før hugst fandtes 
en lærkeindblanding på ca. 10 pct. 

I 1952-53 blev samtlige lærk hugget, medens der ikke blev 
foretaget hugst hverken i fyrrene eller i rødgranerne. Ved 
hugsten af lærkene blev der ikke iagttaget F. annosus
angreb i disse. 
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Fig. 1. Billedet viser et lærkestøds rodsystem og de omgivende 
syge og døde rødgraners rodsystemer, samt berøringspunkter 

mellem lærke- og granrødder. FolD nov. 1959 

The rool syslem of a larch slump and Ihe rool syslemsoflhe surroun
ding dying and dead Norway spruces atlacked by F. annosus. 
The points of conlacl belween larch rools and spruce rools should 

be noled. 

I 1959 bemærkede man, at der i den del af bevoksningen, 
hvor lærkene havde stået, fandtes døende og døde rød
graner, medens der i den øvrige del med østrigsk fyr, hvor 
der ikke var foretaget hugst, ikke fandtes syge træer. De 
døde og døende rødgraner fandtes stedse omkring lærkestød, 
og en optælling i vinteren 1959 viste, at der omkring ca. 25 
pet. af lærkestøddene i gennemsnit fandtes 4 døende eller 
døde rødgraner, medens der omkring de resterende 75 pet. 
ikke fandtes syge eller døde træer. 

En undersøgelse med isolationer fra de døende og døde 
rødgraner viste, at disse var angrebet af F. annosus. Sv am-
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Fig. 2. Billedet viser rodsystemet hos en døende redgran. Den 
stærkt angrebne rod i forgrund en var i berøring med en lærke
rod, der indeholdt F. annosus. Den yderste del af de to andre 
redder i forgrunden, der ikke var i berøring med lærkerødder, 

var endnu ikke angrebet. Folo nov. 1959 

The root system o{ a dying Norway spruce attad·ed by F. anno

sus. The badly decayed rool in Ihe {ronl was in conlael wilh a 
larch rool which eonlained F. annosus. The dislal pari o{ the 

Iwo ol her 1"00ls in Ihe {ronl were nol in conlael wilh lareh 1"001s. 

and were still nol at/ad·ed by ihe fungus. 

pen fandtes i de syge træers rødder og hos nogle tillige i den 
nedre stammedel. 

I 3 tilfælde blev der foretaget udgravninger af rodsyste
merne hos sådanne grupper af syge og døde rødgraner om
kring lærkestød. 

Den påfølgende undersøgelse af disse rodsystemer viste, 
at både gran- og lærkerødder var flettet ind i hinanden og 
havde tal rige berøringspunkter; figur 1 viser et sådan 
fritlagt roclsystem . 

56 
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tig. 3. Yliddeltal af topskudslængderne hos henholrls-,is Il 
sunde og 9 F. annosus-angrebne rødgraner m : 1t i november 1959. 
De angrebne træer dør i reglen ca. 3 år efter, at angrebet har 

manifisteret sig '-ed nedsa t højdetilvækst. 

Average lenglh af the leaders af 11 heal/hy and 9 F. annasus
alIaeked Narway spruces. The infecled tues IlSual/y die off abaul 
3 years afler Ihe at/ack has manifested ilself by decreased hight 

incremenl. 

Undersøgelsen sandsynliggjorde tillige, at F. annosus 
havde bredt sig fra lærkestøddet til de omkringstående rød
graner, idet man stedse fandt de stærkest angrebne gran
rødder i berøring med lærkerødder, der indeholdt svampen. 
De rødder hos de syge rødgraner, der ikke var i berøring 
med lær1{erødder, var undertiden sunde, eller angrebet 
havde bredt sig fra stammen ud i sådanne rødder. Figur 2, 
der viser rodsystemet hos en døende rødgran, illustrerer 
dette forhold. 

Det er karakteristisk for dette F. annosus-angreb, at det 
i de fleste tilfælde medførte de angrebne træers død. Svam
pen fandtes, S'om anført, enten i de angrebne træers rødder 
eller både i rødder og nedre stammede\. Nogle af de angrebne 
rødder var helt nedbrudt, men i andre tilfælde fandtes svam
pen kun under rodbarken, medens rodens vedlegeme ikke 
var angrebet. Når svampen forekom i stammen, fandtes 
dens mycelium i regelen i kambiet som en tynd skummet
mælksfarvet belægning; undertiden fandtes svampei1 også i 
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kernen, hvor den forårsagede blålig nl'isfarvning af veddet 
eller kerneråd. 

Af figur 3, der viser middeltal af topskudslængderne hos 
henholdsvis 11 sunde og 9 døende rødgraner, fremgår, at 
de angrebne træer først viser nedsat højdetilvækst ca. 3 år, 
før de dør. Indtil sit sidste stadium ytrer sygdommen sig kun 
ved korte årssklld, træet antager et kompakt udseende, og 
undertiden finder rigelig koglebæring sted. Nålene er frisk 
grønne og er ikke angrebet af svampe eller insekter i højere 
grad, end hvad tilfældet er hos træer, der ikke er angrebet af 
F. annosus. Figur 4- vi'ser toppen af en angrebet rødgran og 
figur 5 toppen af en sund rødgran. 

At F. annosus-angrebet har udviklet sig på den her be
skrevne voldsomme måde, kan sikkert som medvirkende 
årsag have haft, at bevokningen står på tidligere agerjord. 

Et tilsvarende sygdomsbillede findes i afd. 252 i en 24 år 
gammel rødgranbevoksning frembragt ved hjælp af lærke
ammetræer, og hvor disse er hugget for 6-12 år siden. Be
voksningen indgår ikke i undersøgelsen, idet der her ikke 
findes en sammenligningsbevoksning uden lærkeamme
træer. 

I afd. 344 ·findes en granbevoksning, hvoraf en del er plan
tet i 1928 i pløjede riller. Af denne er ca. halvdelen plantet 
med hvc:' 4. plante japansk lærk, medens den resterende del 
består af rodgran og sitkagran i lige blanding . 

I årene 194G-50 blev hovedparten af lærkene fjernet, og 
der foretoges tyndinger i granerne. Da undersøgelsen blev 
foretaget, fandtes der enkelte døde graner i den del af be
voksningen, hvor lærkene havde stået. De døde graner var 
angrebet ar F. annOSllS . 

III. Resultater. 

Resultaterne af isolationerne er opført i tabel 1, hvoi'i 
også findes de ønige oplysninger om de undersøgte bevoks
ninger. 
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Fig. 4. Billedet Yiser tcppen af F. annosus -:; ngrebet r adgr~ n fra 

rfd. 184. i\"ålene hwdc endn'J frisk fdf"e, rr.en det er sancs\'n
ligt, a t træet Yille dø i løbet af Cl. 1 år. 

Foto sep/. 196U 

The upper pari of Norwau spruce aIlaeked bU F. annosus from 

COrT?fl· 184. The medles are slill green, bul il is veru likely Ihal 

Ihe lree u'ollld have died in a years lime 

I afd. 184 blev der foretaget isolationer fra rødgranerne i 
2 tilfældigt ud\'algte rækker i den del af bevoksningen, hvo Ti 

der stadig findes iblar.ding af østrigsk fyr. A{ de ialt un de r
søgtc 123 tra'er fandtes ingen angrebet af F. annOSLlS. 

Endvidcre blev der foretaget isolationer fra rødgranerne 
i 2 tilfældigt udvalgte rækker med lærkestød. Ræ kkerne inde
holdt ialt 89 rødgraner og 24 lærkestød ; af rødgranerne var 
15 stk. eller 17 pet. angrebet af F. annosus. 
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Fig. 5. Billedet viser toppen af sund rødgran fra afd . 184. 
Folo sepl. 1960 

The upper pari o( a heal/hy Norway spruce (rom comp . 184. 

I afd. 344 udtog es der prøver ,fra granerne i 3 tilfældigt 
udvalgte rækker i den del af bevoksningen, hvor der ikke 
havde været lærkeammetræer. Rækkerne indeholdt 61 gra
ner og 67 granstød, d.v.s. 1.1 granstød pr. levende træ; 8 
stk. eller 13 procent af granerne var angrebet af F. annosus . 

TABEL 1. 

Fornes annosus-angreb i rødgranbe\'ohninger på gammel 
agerjord frembragt henholdsvis med og uden ammetræer af 
japansk lærk, og hvor disse i de førstnævnte bevoksninger er 
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hugget for cl antal år siden, opgjort på grundlag af isolationer fra 
de stående træer i september 1960. 

Farnes annosLls·al!ack ill spI'lIce s:ands an former agriculfl.lral land p.'anled with 
and withoul /lllrSe Irees af japanese lorch. and where Ihe /arches in the former are 
fe/led some uears ogo; The al/ack is assessed Ihrough iso/ali ons from I he slanding 
Irees in sep:ember 1960. 

Lærkestød Gran· 
Undersøgte graner stød 
Spruces investigaled 

Larch 
Spruce 

Fød-
slumps 

slumps 

Afd. sels- Række- -----------

Parcel år nr. I Herafm. Comp-
Antal D1.3 F.annosus Stød arl- Parcel Year Row 

Antal menl of No. ialt of Ihese wilh Antal diam. 
birlh Tolal D F.annosus num- num-

N 1.3 I ber slump ber 
o.of Antal diam. 

Irers pet. 
num- pe/. 
ber 

184 Rødgran med 1936 14 65 9.6 O 0.0 O O 
indblanding af 24 58 10.2 O 0.0 O O 
østrisk fyr Talt 123 9.9 O 0.0 O O 
}Vorway spruce 
inlermingled wilh 
Auslr;an pine 

Rødgran med 1936 85 47 8.3 7 14.9 9 16.7 O 
ammetræer af 103 42 8.7 8 19.0 15 17. 1 O 
japansk lærk 
hugget 1952-53 Talt 89 8.5 15 ln.9 24 16.9 O 
Norway spruce 
wit h nurse I rees 
af japanese larch 
fel/ed 1952-53 

344 Rødgran og 1924 6 IO 14.2 O 0.0 O 8 
sitkagran u den 17 21 13.6 3 14.3 O 26 
ammetræer 24 30 10.8 5 16.7 O 33 

Talt 61 12.3 8 13.1 O 67 
NOrwoy spruce 
and sif ka spruce 
wit hout nurse 
Irees 

Rødgran med 1924 39 28 11.0 11 39.3 11 15 
ammetræer af 47 15 12.9 5 33.4 6 20 
japansk lærk 52 14 12.3 7 50.0 7 17 
hvoraf hoved-
parten er hug-
get 19·W-SO Talt ;")7 11.8 23 40.4 24 52 
Norway spruce 
wilh nurselreeso{ 
japanese lorch af 
which Ihe main 
pari is {el/ed 
1946-50 
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Der blev tillige foretaget isolationer fra granerne i 3 til
fældigt udvalgte rækker med lærkestød. Rækkerne inde
holdt ialt 57 graner, 7 lærke og 52 granslød - d.v .s. 0.9 gran
stød 'pr. levende træ - samt 24 lærkestød . 23 stk. eller 40 pet. 
af granerne var angrebet af F. annosus. 

Et test viser, at forskellen mellem angrebshyppigheden i 
rækker med lærkestødog angrebshyppigheden i rækker 
uden lærkestød, er signifikant. 

Angrebsproeenten i rækker med lærkestød angiver natur
ligvis ikke angrebshyppigheden i -bevoksningen som helhed, 
da kun nogle af rækkerne indeholder lærkestød. 

IV. Diskussion. 

Vi må herefter gå ud fra, at angrebshyppigheden er stør
re i granbevoksninger frembragt med lærkeammetræer, og 
hvor disse nu er hugget, end i bevoksninger uden lærke
ammetræer. 

Har man nu lov til at antage, at den større angrebshyppig
hed i rødgranbevoksninger, hvor der har været lærkeamme
træer, skyldes netop hugsten a.f disse og ikke har andre 
årsager? 

En gennemgang af forskelle og ligheder indenfor sam
men lignings parrene kan give visse oplysninger herom. 

I afd . 184adskiIler de to bevoksningsdele sig på føl
gende punkter: 

1) I den ene del er anvendt ammetræer af japansk 
lærk, og i den anden del indblandet østrigsk fyr. 

2) Lærkene er hugget i 1952-53, medens de østrigske 
fyr er bibeholdt. 

Af lighedspunkter findes: 
l) I ingen af de to bevoksningsdele er der foretaget 

hugst i rødgranerne. 
2) Indtil for nogle år siden fandtes der ikke sygnende 

rødgraner i nogle af bevoksningsdelene. 
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I afd. 344 adskiller de to bevoksningsdele sig på følgende 
punkter: 

1) I den ene del er anvendt ammetræer af japansk 
lærk i en rødgrankultur ; i den anden del er anvendt 
lige dele rødgran og sitkagran. 

2) De fleste af lærkene er fjernet i 1946-50. 

Af lighedspunkter findes: 

l) Der er hugget i granerne i begge dele af bevoksnin
gen, og i de undersøgte rækker fandtes næsten 
samme antal granstød pr. stående træ. Man kan så
ledes antage, at hugsten i granerne i de to hevoks
ningsdele ikke har adskilt sig væsentligt fra hin
anden. 

Heraf kan man med støtte i iagttagelserne fra afd. 252 
antage, at den tidlige hugst af lærkene har bevirket den 
højere angrebsprocent. Om det er den tidlige hugst i sig 
selv, e ller om det er hugsten af lærkene, eller om det er en 
kombination af disse to faktorer, der er udslaggivende, er 
umuligt at afgøre på grundlag a<f iagttagelserne. 

Dette spørgsmål er dog måske 'også i denne sammenhæng 
af mindre betydning, idet anvendelsen af lærkeammetræer 
i rødgranbevoksninger medfører en tidlig hugst af lærkene, 
således at tidlig hugst og lærk i denne forbindelse er to 
sider af samme sag. 

Ved at betragte det sandsynlige smitteforløb er det imid
lertid alligevel muligt at få et svar på dette spørgsmål. 

Med støtte i RISHBETHS iagttagelser (1951 og 1960) over 
stødfladeinfektion hos nåletræer med luftbårne sporer fra 
F. annosus tør man antage, at smitteforløbet i rødgranbe
voksningerne med lærkeammetræer har været følgende: 
Umiddelbart efter hugsten af lærkeammetræerne er nogle af 
stødfladerne inficeret med luftbårne F. annosus-sporer. Ef
ter at have etableret sig i lærkestøddene har svampen gen-
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nem rodberøringer bredt sig tilde omkringstående rødgra
ner og fremkaldt det beskrevne sygdomsbillede. 

Efter betragtning af dette smitteforløb vender vi tilbage 
til lærkeammetræerne : 

Lærkeammetræerne udmærker sig ved en hurtigere 
vækst end rødgranerne og fjernes deI'for af hensyn til be
voksningen på et tidl·igt tidspunkt. D.v .~., at der foretages 
hugst i en mdgranhevoksning med lærkeammetræer tid
ligere i bevoksningens liv end i en ren rødgran~'cvoksning. 
Endvidere vil gennemsnitsdiameteren for lærkene pol :lugst
tidspunktet være større end gennemsnitsdiameteren fer 
træerne i 1. udhugning i en ren rødgranbevoksning. 

Følgende grunde skulle da tjene til gunst for den opfat
telse, at hugst af lærkeammetræer i rødgranbevoksninger, 
ikke alene i kraft af den tidlige hugst, men også fordi de 
netop er lærk, medfører tidlige og udbredte F. annosus
angreb i de pågældende bevoksninger: 

1) Lærkestøddene frembringes på et meget tidligt tids
punkt i bevoksningens liv, og F. annosus indføres til
svarende tidligt i bevoksningen . 

2) Diameteren af lærkestøddene er større end stød dia
meteren hos rødgraner i 1. udhugning i rene rødgran
bevoksninger ; af tabel 1 ses, at størrelsesforholdet vil 
være ca. 3 :2. Store stødflader vil have større chance 
for at blive inficeret med luftbårne sporer end mindre 
stødflader. Alt andet lige må man derfor forvente, at 
en større procentdel af lærkeammetræernes stød end 
af rødgranstød i1.gennemhugning vil blive inficeret. 

3) Det er sandsynligt, at lærkestødflader hyppigere infi
ceres med luftbårne F. annosus-sporer end rødgran
stødflader med samme diameter (RrsHBETH 1960). J 
afd. 184 må i hvert t.ilfælde ca. 25 pct. af lærkestød
dene væ re blevet inficeret på denne måde, og en så høj 
stødfladeinfektionsprocent er ikke hidtil fundet hos 
rødgran (YDE-ANDERSEN upubl.) . 
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V. Konklusion. 

Omend materialet kun er lille, er der dog frembragt sand
synlighed for, at hugst af lærkeammetræer i granbevoks
ninger kan medføre tidlige og udbredte F . annosus-angreb i 
de pågældende bevoksninger. 

Der er da grund til at iagttage særlige foranstaltninger 
ved fjernelsen af lærkeammetræer i granbevoksninger, lige
som det ved fremtidige kulturanlæg, hvor anvendelsen af 
ammetræer skønnes nødvendig, bør overvejes, om den ja
panske lærk kan erstattes med en anden træart. 

Ved fjernelsen af lærkeammetræer i allerede eksisteren
de granbevoksninger vil angreb af den beskrevne art for
mentlig kunne hindres ved behandling af stødfladerne. Den 
bedste beskyttelse opnås ved at smøre stødfladerne omhyg
geligt med stenkulstjæreolie1 ) umiddelbart efter hugst 
(RISHBETH 1960) . 

Det er muligt, at man også på anden måde vil være i stand 
til at begrænse angrebets omfang, idet hugsttidspunktet 
inden for året synes at have indflydelse på stødfladeinfek
tionsprocenten (RISHBETH 1951). En undersøgelse af dette 
spørgsmål foretages for tiden på Løvenholm skovdistrikt 
og forventes afsluttet i løbet af et års tid . 

SUMMARY 

Nurses of Larch in Spruce Stands. 

The investigation eonsists of a eomparison of the Fomes-aUack 
in spruee stands planted with and without nurse trees of japan
ese larch. 

In two pairs of evenaged neighbour stands plantet! wilh and 
wlthout nurse treesof japanese larch, and where the larches in 
th e former are feJled some years ago, the percentage of Fomes
attaeked stanoing trees is assesed by mean of isolations. 

Spruce stands, in whieh there had been nurse trees of japanese 

1) En eg ncl tjæreolie fås ho s R. CoJlstrop AIS. 



COLLSTROP 
STE N KU LSTJÆ REO LI E 

(CREOSOTE) 

til smøring af snitfladerne på friske 

stød er det mest effektive beskyt

telsesm idde l mod angreb af rod

fordærver-svam pen. 

COLLSTROP 
STE N KU LSTJÆ REO LI E 

efter de skandinaviske normer le

veres fra lager på vore fabrik ke r 

i Køge og Horsens . 

R. COLLSTROP A/S 

Østerbrogade 2 .København Ø *c. 848 

FABRIKKEN I KØGE: TLF. 59 

FABRIKKEN I HORSENS: TLF. 25394 



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

Birk (Bctula verrucosa) 1/ ' 30-50-80 
Bøg (Fagus silvatica) 4/0 30-50-80 
Eg, almindelig (Quercus robur) 2/0 30-50-80 
Rødeg (Quercus borealis) 3/0 30-50-80 
Sitkagran (Picea sitkaensis) 2/2 20-40-60 

FORLANG TILBUD 

AVNBØG 
i Dimensioner 

fra 30 cm Diameter i Top og opefter 
i faldende Længder 

købes 

SKANDINAVISK SKOLÆSTFABRIK A/S 
ALDERSROGADE 3 . KØBENHAVN ø 

TELF. RYVANG 9401 
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larch, were most heavily attacked; Ihl; difference is statistically 
significant. 

It is discussed whethcr Ihe heavier attack in such stands is 
due Io: 

1) The carly Ihinning cxclusively (the larchcs are felled on a 
very early slage for the benefit of the spruces). 

2) Solely that the thinning is done among the larches. 
3) A combination of 1) and 2). 
As il is most Jikely, that the Fomes-aHack among the spruces 

derives from an infection of the larch stumps with airborne 
Fomes spores with resulting spread of the fungu's to the standing 
spruces, it is recommended Io creosote the larch stumps. 
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DØENDE GRANER 
af dr. agro. H. A. HENRIKSEN 

I Dansk Skovforenings Tidsskrift, september 1960, har 
forstkandidat E. OKSBJERG oHentliggjort nogle undersøgelser 
af døende graner (sitkagran og rødgran). Forstkandidat 
Oksbjerg skri,ver her blandt andet (s. 362), at min konklu
sion gående ud på »at Trametesangreb skal give sig meget 
stærke udslag i stammeråd, 'før det skader et træs livs funk
tioner« ikke opfylder den formelle logiks betingelser for 
konklusioner. 

Præcis denne formulering kan jeg ikke finde i min beret
ning (Forsøgsvæsenets beretninger, bd . XXIV), men det er for 
så vidt underordnet. - Det reelle i sagen er, at jeg navnlig 
var inde på problemet i forbindelse med sygdomsbilledet i 
Nystrup Klitplantage. For at se, om Trametesangrehet kunne 
have væsentlig betydning for træ ernes nåletab, vækststagna
tion og død, foretog jeg blandt andet en delvis kortlægning 
med hensyn til kroneudseende (frisk, stærkt nåletab, død 
etc.) og sammenholdt dette med en kortlægning af stødenes 
udseende (efter afdrift), og kom til det resultat, at der ikke 
var nogen som helst forbindelse mellem disse ting. Jeg 
sammenholdt også diametertilvækst med Trametesangrebs
grad, jfr. stødets udseende (delvis kontrolleret ved isolation), 
uden at finde nogen relation. - Andre materialer er inddraget 
i betragtningerne, men Nystrup var hovedpunktet. 

Oksbjerg har ret i, at den formelle logiks betingelser ikke 
er opfyldt, når man på et sådant grundlag vil slutte, at Tra
metesangrebet er uden væsentlig betydning som dødelig
hedsfaktor, og i jo højere grad man vil give konklusionen 
generelt præg, i jo højere grad har Oksbjerg ret med hensyn 
til den logiske brist. 
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Det samme gælder med hensyn til mine konklusioner i 
videre forstand (Forsøgsvæsenets beretninger, bd. XXIV), 
gående ud på, at sitkagranens dødelighed i første række må 
ses som et rent fysiologisk fænomen (tørkedød ) ledsaget af 
patogener (navnlig Fomes annosus og Dendrodonus mi
cans), som dog næppe spiller en afgørende rolle. 

Men jeg har heller ikke forestillet mig, at der var tal'e om 
et eksakt bevis. Dette - som adskilligt andet med hensyn til 
nåletræernes sundhed - regner jeg kun ,for sandsynligheds
beviser. De beskrevne kendsgerning.er er indicier, der sam
menfaUet kan give en rimelig forestilling om årsagssammen
hængen. Dette synes jeg også, jeg i min beretning har givet 
udtryk for. 

I dag forekommer min konklusion mig mere nærl,iggende 
end for tre år s·iden. Ikke bedre bevist, men mere nærlig
gende. 

Der er næppe tvivl om, at der i år har været usædvanligt 
mange døde rødgraner - for så vidt også 'sitkagraner - i 
mellemaldrende og ældre granskov. Man opfatter det gerne 
(har også været fremført i dagspressen) som en eftervi rk
ning af 1959-tørken - vel egentlig uden at kunne bevise det. 
At 'fænomenet er udbredt i Nordtyskland og fortsætte r i 
Mellemtyskland, f.eks. i skovegnene ved Hannover-Hildes
heim-Gottingen, men i det væsentlige ophører, når m an 
kommer til de regn rige bjergegne (Schwarzwald-Vogesern e ) 
med gennemsnitlig årsnedbør omkring 1000 mm og derover, 
lyder på, at det er et tørkefænomen. Det samme· indtryk får 
man, når man rejser fra de engelske kanalegne - hvor æld re 
nåletræeriøvrigt kun .forekommer i ringe omfang - til de 
regn rige skovegne i \Vales og Skotland. 

Det kan tydes i samme retning, at stærkt nåletab, stagna
tion og død navnlig er forekommet i eksponerede ran dbe
voksninger og lysstillede bevoksninger (af s·kærmkaraktcr ). 

Endvidere har man - i hvert fald i Tyskland - bemærket, 
at omtalte dødelighed er stærkt udbredt på såkaldte 
»wechselfeuchte« jorder - altså jorder, hvor den for træerne 

57 
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disponible vandmængde er stærkt vekslende. Det kan i og 
for sig godt være jorder med stor vandholdende evne, f.eks. 
lerjoJ1der med tendens til tidvis vandmætning (eller højt
stående grundvand), hvad der - alt efter omstændighederne 
- kan føre til overfladisk rodsystem, som i et tørkeår kun 
vil have en relativt ringe vandmængde til rådighed. 

For nere år siden (D.S .T. 1955, s. 575) var jeg inde på en 
lignende tankegang i forbindelse med rødgranens vækst på 
de 'stærkt lerede morænefladejorder: Uregelmæssigheder i 
vandforsyning betragtet som den fundamentale vanskelig
hed . - Det var måske ikke særlig godt udtrykt, men i prin
cippet var tankegangen den samme, som den, man - i Tysk
land - gør gældende med hensyn til vekselvåde jorder. 

Skovbruget er i eksperimentel henseende et vanskeligt felt, 
og man er - efter min mening - henvist til i betydeligt om
fang at betjene sig a'f sandsynlighedsbeviser baseret på umid
delbare iagttagelser eller i hvert fald iagttagelser af forhold, 
der strengt taget ikke er identiske med det forhold, man vil 
undersøge. 



I samarbejde med Arboretet bringer N 0-

vopan Træindustri A/S i denne an
nonce oplysninger om skovtræforædlingen. 

Nr. 14 

Resislens{orædling 

Vegetativ formering træder også hjælpende til i resistensforædlingens tjeneste. 
For at kunne fortsætte dyrkningen af Thuja plicata har det været nødvendigt 
at overvinde angreb af dennes skivesvamp, Didymascella thujina, der på 
unge planter i planteskolen virker dræbende. En af metoderne til »over
vindelse« af sådanne angreb består i at undgå det meget modtagelige 
ungdomsstadie . Man drager her nytte af artens evne til at lade sig formere 
ved stiklinger, og ved at skære materiale fra det ældre, modstandsdygtige 
udviklingsstadium kan man fremstille planter direkte til brug i skoven. 
Figuren viser jævnaldrende planter, der stammer fra samme træ. Til ven
stre ses frøplanten, der, selvom den nu har overvundet angrebet, er stærkt 
svækket. De nederste grene er dræbt af svampeangreb og mangler derfor. 
Planten til højre er en stiklingeplante. Bemærk plantens sundhedstilstand -
den har assimilationsapparatet intakt helt til jorden. 

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S 
PINDSTRUP . TELEFON 39* 

37';' 
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HULKÆRHUS PLANTESKOLE 
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Planteskolen staar under Kontrol af Dansk Skovforenings Frøudvalg 



FRA DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING 
Referat af den ordinære generalforsamling den 16. september 

1960 i Viborg. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 
4. Behandling af fremsendte forslag. 
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
6. Valg af medlem og suppleant til foreningens voldgiftsret. 
7. Valg af revisor. 
8. Valg af tid og sted for næ ste års. generalforsamling m .v. 
9. Eventuelt. 

Ad 1. Afdelingsleder, skovrider B. STEENSTRUP valgtes som dirigent. 

Ad. 2. Foreningens formand, skovrider Sv. BANG, aflagde neden
stående beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: 

Siden vi mødtes sidst, har foreningen af sine medlemmer 
mistet: 

skovrider HARALD CHRISTIAN BACHE, 
skovrider HENRI JOHAN CARL PAULSEN, 
skovrider, dr. ph il. VAGN HOLSTEIN, 
videnskabelig assistent CHRISTIAN NrELsEN. 

Endvidere er forstkandid a t POUL BARFOED afgået ved døden. 

Vi vil rejse os og i stilhed mindes disse mænd. 

I dag fejrer jagt junker, jægermester CARL VILHELM VON BENZON 
sin lOO-års fødselsdag. Jeg tror, jægermester'en er den første dan
ske forstkandidat, der har nået denne høje alder. Foreningen har 
sendt ham sin hilsen ledsaget af en flaske Veuve Cliquol. 
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Medlemstallet er steget noget siden sidste år og nærmer sig 450. 
Stigningen ,skyldes ikke mindst tilgangen af unge stuclerende; -
jeg tager dette som anledning til at sige, at vel må man glæde sig 
over den interesse, der således vises vort fag, men samtidig må 
eler råbes vagt i gevær for at søge tilgangen dæmpet ned. For selv 
om udlandet er en god aftager af danske forstkandidater, vil et 
årlig,t stadig stigen de tal dog konsekven t medføre et å rligt større 
og dermed efterhånden for stort udbud af forstkandidater i hjem
landet, en udvikling, der kan have menneskeligt uønskecle følger. 

Møder og ekskursioner. Foreningen har i det forløbne år arran
geret en række foredrag og lokalekskursioner, nemlig : 

I Fredericia 24/11-59. Professor P. MOLTESEN : »Fra periodeflader 
til frimærkeskovbrug«. 

I København 7/12-59 og gentaget i Viborg 11/4 -60 : »Anvendelse 
af skovbrugets og træindustriens affalclsprodukter«. - et emne, 
der belystes ved vægtige indlæg af professor P. MOLTESEN, gods
ejer FL. JUNCKER, skovrider L. VIGEN og kontorchef O. KRING. 

l København 18/3-60, hvor jiigmastare K. MOLDENHA WER talte om 
sine mangeårige erfaringer som dansk forstmand i Sydsverige -
et foredrag, der bl.a . fremhævede c1en good-will, som danske forst
kandidater har i det sydsvenske skovbrug, såvel blandt ejere som 
blandt svenske kolleger. Vi becler vore kammerater derovre stadig 
vogte og udbygge denne glædelige og ærefulde status. 

I Borup med ekskursion til Svenstrup 22/6 1960, hvor forsøgs
leder BAKKENDRUP talte om kemisk ukrudtsbekæmpelse mecl de
monstrationer af forsøgsfelter i skoven. 

Og endelig: 
Lokalekskursionen til Farum 21 /4 1960, hvor kg!. skovrider JUST 

HOLTEN viste sit skovbrug - med nogen vægt naturligvis på lærke
problemerne. 

Vi takker for al god medvirken i vor mødevirksomhed. 
Det er måske ikke mange møder og ekskursioner, vi således har 

arrangeret, - men bestyrelsen e r dog af clen opfattelse, at den 
gode tilslutning, der stedse har været, er et udtryk for god 
balance mellem mødetrang og mødemulighed, - og bestyr,elsen vil, 
om ikke andet kommer til udtryk ved denne generalforsamling, 
fortsætte sin mødepolitik uændret. 

Bestyrelsen har dog planer om i fremtiden at afholde flere 
fortsættelseskurser, i lighed merl sidste års kursus i fotogrammetri. 
- Det er meget vigtigt, at vi har lejlighed til at udbygge den viden , 
vi har erhvervet elels på Landbohøjskolen og (leIs i praksis, og vi 
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har tænkt os at starte med emner som f.eks. moderne skovøko
nomi, virksomhedsledelse, intern organisation og skatteteknik. 

Under møder finder jeg det rigtigt at meddele, at jeg som 
foreningens formand har deltaget i Dansk Skovforenings årsmøde 
i Aarhus som Skovforeningens gæst. Jeg benytter lejligheden til 
fra denne talerstol at rette en varm tak til Skovforeningen for 
denne venlighed. 

Publikationer. Vi har ikke i det forløbne år fundet anledning 
til at udsende medlemslislen påny, men da denne, (der jo i og 
for sig er forældet den dag den forlader trykkeriet) efter min 
opfattelse er et vigtigt bindeled foreningens medlemmer imellem, 
vil jeg mene det rigtigt, at der igen udsendes en ny medlemsliste, 
hvilket jeg håber vil kunne lade sig gøre i løbet af et halvt års tid. 

Til medlemmerne har vi fundet det nyttigt at udsende NIELS 
ALKIL'S udmærkede håndbog »Beskatningen i Danmark«, der jo 
er aktuel for enhver. 

Endvidere skal jeg meddele, at bestyrelsen har vedtaget at mod
tage et favorahelt tilbud fra Skovhistorisk Selskab om køb af el 
r et stort antal eksemplarer af den engelske udgave af Revenllows 
berømle afhandling. Når vi har taget dette skridt, skyldes det, al 
vore i udlandet bosatte kolleger modtager væ rket gratis gennem 
udlandsudvalget, al forststuderende får værket gratis gennem ud
giveren, og al øvrige medlemmer, d.v.s. forstkandidater bosidden
de her i landet v iHe skulle købe bogen selv og derfor vill e bli ve 
ringere stillet ·end udlandsmedlemmer og forststuderende, der 
begge betaler nedsat kontingent. -- I3es tyrelsen fandt det derfor for
svarligt - og økonomisk retfærdigt - at anvende ca. 5.000 kr. af 
foreningens midler til køb af værket til gratis fordeling blanclt 
indl an ds-forstkan d i dater. 

Som nævnt ved generalforsamlingen i 1959 er »Danske Skov
distrikter 1957« udsolgt, og med den efterspørgsel, der stadig 
konstateres for dette værk, har bestyrelsen vedtaget at udsende en 
ny udgave; - bestyrelsen har formået kg!. skovrider B. ENGBERG 
til atter at redigepe udgivelsen. Bogen vil foreligge, »engang efter 
afslutningen af den nu stedfindende ejendomsvurdering« - for
men tlig sommeren 1961. 

Medlemmernes sociale og økonomiske larv. Der har i årets løb 
været rettet en lang række henvendelser til foreningen om bistand 
og råd i ansættelsessager. Det er mig en glæde atler at kunne 
konstatere, at den vejledning, det i så henseende har været muligt 
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at give vore medlemmer på basis af vore normaltakster og stati
stiske oplysninger, stedse har medført tilfredsstillende løsninger, 
således at jeg atter i år tør understrege nytten for begge parter 
af at have et ret detailleret takstmøn'ster, i hvilket det i regelen vil 
være muligt at indføje den aktuelle situation. Jeg benytter lejlig
heden til at ,takke for den forståelse, der i så hense,ende vises vor 
forenings virksomhed - et resultat, som jeg må se på baggrund 
dels af taksternes rimelighed og dels af vore medlemmers effek
tivitet i deres stillinger. - Der kan dog være grund til endnu 
engang at minde medlemmerne om § 9, stk. L 

J eg skal hertil føje, at vi fra foreningens 'side stadig arbejder med 
at få gennemført lønningsrnæssige ændringer for personalet ved 
det forstlige forsøgsvæsen, hvor statens lønsystem har bevirket 
visse - synes det os - urimeligheder, hvis opretholdelse kan be
virke en flugt af medarbejdere ved institutionen og dermed en 
forringelse af arbejdets kvalitet. Vi står stadig bag forsøgsvæse
nels anstrengelser og skal - hvis dette skulle blive nødvendigt _. 
være villige til at overveje muligheden for at benytte selv de 
yderste midler. - Ligeledes skal jeg nævne, at foreningen har haft 
lejlighed til at støtte statsskovriderforeningen i dennes bestræ
belser for at opnormere visse skovridersti/linger, altså ohefstil
linger, fra 24. lønningsklasse, en placering som forekommer urea
listisk i forhold til det ansvar og arbejdsområde, som tillægges 
disse stillinger. Disse to sager er ikke løst endnu, men vi håber 
på forståelse af nødvendigheden af, at de finder en tilfredsstil
lende løsning. 

Der arbejdes endvidere med honorarspørgsmålet vedrørende 
sagkyndig hjælp ved vurdering til ejendomsværdi af skovejen
domme. 

Jeg skal hertil nævne, at foreningen er i kontakt med andre 
akademiske kredse om oprettelse af en fælles pensionskasse, et 
spørgsmål, der dog endnu ikke er langt nok fremme til en 
redegørelse. 

Det vil naturligvis føre for vidt her at redegøre for alt, hvad 
foreningen har - eller har undladt! - at foretage sig, men endnu 
et par spørgsmål vil jeg gerne gøre rede for: Landbohøjskolen og 
sekretærstillingen i forstkandidatforeningen. 

Landbohøjskolen. Diskussionen omkring lan dbohøJskolen har 
som bekendt ført dennes placering viden om. Det er kun få større 
provinsbyer med respekt for sig selv, der ikke har fristet med 
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udsøgte faciliteter for at lokke placeringen netop til den by, men 
en dnu er der - så vidt jeg da ved - ikke truffet nogen afgørelse i 
denne sag, hvor meningerne er så uhyre delte. Og dog: er de i 
virkeligheden delte? Ligger det faktisk ikke således, at de stude
rende ag hovedparten af lærerkollegiet foretrækker status quo, 
d.v.s.: farbliven på den nuværende plads, men med udbygning 
af de ydre rammer. Folketingets udvalg vedrørende lovforslag 
om Den kgJ. Veterinær- og Landbahøjskoles udbygning, ombyg
ning m.v. synes ikke hidtil at have villet lytte meget til de ønsker, 
der kommer fra landbohøjskolens egne folk i delte ords videste 
Forstand. Som sagerne står i dag, synes man imidlertid ikke at 
være kommet et skridt videre, og vi har da heller ikke fra for
eningens side fundet anledning til endnu at tilkendegive noget 
andet standpunkt end det, der er udtrykt i vort brev af 14/3 1959 
til udvalget, hvori vi procederer på en forbliven i den nuværende 
beliggenhed, subsidiært en flytning til Københavns nærmeste 
omegn. - Imidlertid er der sket det, at lærerkollegiet synes at 
vakle i sin næsten enstemmige fastholden ved placeringen på 
BiiJawsvej m.v., en flytning er vel derfor ved at blive det mest 
sandsynlige. - Skulle dette blive tilfældet, mener jeg, foreningen 
bør revidere sit synspunkt, måske på helt radikal vis, således at 
der med en flytning af skolen kan tages anledning til en udskil
ning af skovbrugsundervisningen og henlæggelse under Århus uni
versitet, hvar man i rigeligt omfang har mulighed for undervis 
ning i de nødvendige grundfag ved dette universitets fakulteter, 
ligesam placeringen i Århus ville give en række ekskursionsmæs
sige fordele. Jeg skal stille dette hele spørgsmål til debat, for at 
bestyrelsen derved kan få en retningslinie i sin fremtidige palitik, 
idet den hidtidige politik, som den er udtrykt i skrivelsen af 14/3 
1959, synes på vej til at blive kompromitteret ved den siden da 
indtrufne ændring i lærerkollegiets holdning. 

Som bekendt averterede foreningen i december sidste år stil
li ngen som sekretær og kasserer ledig i »ForstJig Budstikke«. Der 
meldte sig en del ansøgere, men bestyrelsen har ikke ment at 
kunne finde den rette blandt disse ansøgere, sam alle var bosat 
langt fra København. Man har nu drøftet andre muligheder, og 
det ser ud til, at problemet snart vil blive løst. 

Som nævnt har vi beskæftiget as med endnu en række proble
mer, men lad dette uddrag stå sam en smag på den brogede række 
af emner, bestyrelsen har måttet behandle og tage stilling til -
og lad mig slutte min beretning med en tak til medlemmerne for 
god medvirken i foreningens liv og til bestyrelsesmedlemmerne 
for aldrig svigtende lyst til at tage fat. 
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Diskussion i forbindelse med formandens beretning. 

Professor, dr. A. HowARDGR0N takkede bestyrelsen for det ud
førte arbejde og fremkom herefte r med følgende synspunkter om 
Lan dbohøjskolensplacering : 

Dersom Landbohøjskolen forbliver på Frederiksberg, taler alt 
for, at også skovbrugsundervisningen fortsat bliver her, da skov
bruget har haft meget stort udbytte af samarbejdet med frem
ragende grundvidenskabsmænd som BOAS, MENTZ m.fl. Endvidere 
har de studerende her de bedste muligheder for at få den rette 
kulturelle baggrund. - Det må dog også nævnes, at tilknytningen 
til Lan dbohøjskolen i visse henseender har været en hemsko for 
vort fag som -følge af fællesundervisningen og adgangsbetingelser
ne. Kravet om matematisk-naturvidenskabelig studentereksamen 
må snarest muligt gennemføres. At højskolens navn ensidigt om
fatter landbrug og veterinærmedicin, er også en 'Utilbørlig -tilside
sættelse af skovbrugsundervisningen. 

Skulle udflytning til Tåstrup eller Odense blive en realitet, 
bortFalder så mange af de momenter, der har knyttet skovbrugs
undervisningen til Landbohøjskolen, at danske forstkandidater 
gennem deres forening bør bestræbe sig for at søge skovbrugs
undervisningen henlagt under Arhus Universitet. 

Der er ingen tvivl om, at man fra Århus Universitet vil gøre alt 
for at betjene skovbrugsundervisningen på bedste måde, hvortil 
kommer, at der her findes et driftsøkonomisk fakultet. 

Fyns-aspekterne og Tåstrup fylder en tidligere lærer i skovbrug 
og praktiserende skov dyrker med rædsel! 

Professor P.lVIOLTESEN: Det er ikke mit ,indtryk, at lærerforsam
lingen har skiftet standpunkt, idet man stadig mener, at skolen 
bør blive liggende på Frederiksberg; men skal den flyttes, er man 
enige om, at det bør være til Københavns nærmeste omegn. Det 
kan i den forbindelse nævnes, at skovbrugsundervisningen for
men !lig får stillet en del af Gribskov til rådighed som skoleskov . 

Hvis der bliver tale om en flytning til Odense, vil skovbrugslæ
rernemeget alvorligt overveje en ny stillingtagen med henblik på 
en eventuel tilknytning af skovbrugsundervisningen til Arhus 
Universitet, hvad der kan indebære visse fordele. 

Rektor N. THORKIL-JENSEN pointerede, at der ikke er nogen 
vaklen i lærerforsamlingen, som altid har givet udtryk for, at 
højskolen bør udvides på de nuværende arealer, subsidiært flyt
tes til Københavns nærmeste omegn. Kun et medlem af lærerfor
samlingen har været modstancter heraf. 
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Rektor var enig i, at højskolens navn ikke var dækkende, men 
fandt det vanskeligt at finde en passende benævnelse. 

Det nedsatte folketingsudvalg har udført et grundigt arbejde. 
Fra lærerforsamlingen har man fremhævet, al højskolen bør for
blive udelt, da dens standard bygger på en stor samlet højskole, 
som har kunnet give grundvidenskaberne gode arbejdsvilkår, al 
højskolen ikke kan leve videnskabeligt isoleret, men bør forblive 
i København eller nærmeste omegn af hensyn til kontakten med 
andre institutioner, og al flytning ikke kan gennemføres etapevis. 

Der er i lærerforsamlingen enighed om, at der i egnen vest for 
København kan findes arealer, der er anvendelige, og som ligger 
så nær, at kontakten med institutionerne kan bevares. 

Forhå'bentlig vil den kommende udvidelse ske på Frederiksberg, 
- der foreligger kun lovforslag herom. Selvom udvidelsesmulig
hederne er begrænsede, vil de udarbejrlede byggeplaner dog 
dække for mange år. 

Jeg vil se det som et overordentlig stort tab for højskolen, om 
skovbrugsundervisningen skulle blive udskilt herfra. 

Kg!. skovrider A. HVIlD forsikrede rektor, at han har ha ft forst
kandidaternes sympati i de sidste, for højskolen bevægede år. 

Hvis højskolen bliver i København, og skovbrugsundervisnin
gen bl iver på højskolen, må man kræve studentereksamen som 
adgangsbetingelse, og undervisningen på 1. del må revideres. 

Vi bliver i lønmæssig henseende ofte slået i hartkorn med Jand
brugskandidater. En tilknytning til Århus Universitet vil kunne 
højn e undervisningen, hvad der kan være af betydning såvel 
fagligt som lønmæssigt. 

Kg!. skovrider N. L.THOMSEN gav udtryk for, at vi som forst
kandidater føler en tilknytning til Landbohøjskolen; men der vil 
være mange fordele forbundet med at flytte skovbmgsafdelingen 
til Århus, og man må gennem foreningen arbejde for dette. - At 
man nu har udsigt til at få et længe næret ønske om en skoleskov 
i Nordsjælland opfyldt, skal ikke være forhindrende, da der må 
være lignende muligheder i Jylland. 

Professor, dr. A. HOWARD GRØN takkede rektor for 'en bemærk
ning om, at rektor betragter skovbrugsundervisningen som en 
juvel i højskolens krone. Grøn var enig med Hviid i, at det var 
vanskel igt at ,få forstkandidater, havebrugskandidater og land
brugskandidater lønmæss.igt ligestillet med jurister og andre aka
demikere. 

Der er ikke tvivl om, at Århus kommune vil stille sine skove til 
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rådighed for undervisningen, dersom den flytter til universitetet 
i Arhus. Af andre muligheder er der f.eks. Kalø. 

Skovrider CHR. REVENTLOW henstillede, at man ·ikke stirrede sig 
blind på afstanden fra Tåstrup til København, - den vil om få år 
synes ganske ringe. Og måske kan forstmændene medvirke til at 
skabe smukkere omgivelser orrikring Tåstmp. Flyttes skolen læn
gere væk, f.eks. til Odense, må Arhus være at foretrække for os. 

Afdelingsleder, skovrider STEENSTRUP påpegede, at kontakten til 
de københavnske institutioner er meget væsentlig. Dersom en ud
videlse på det nuværende areal ikke er politisk gennemførlig, bør 
stedet være Århus. 

Skovrider Sv. BANG takkede rektor for de venlige ord om skov
brugsundervisningen og udtrykte glæde over, at der stadig skulle 
være mulighed for, at udvidelsen sker på Frederiksberg. 

Hvis .flytning sker, er det vel mest sandsynligt, at det bliver til 
Tås·trup. Af de fremførte indlæg synes at fremgå, at flertallet er af 
den opfattelse, at man i så fald vil få de bedste betingelser for vor 
undervisning ved en tilknytning til Århus Universitet. 

Skovrider S. A. CHRISTENSEN foreslog, at der søges gennemført 
en urafstemning blandt samtlige Landbohøjskolens kandidater og 
studerende. En sådan afstemnings resultat må kunne tvinge folke
tingsudvalget til at tænke. 

Amanuensis B. SØEGAARD: Vi har meget nær tilknytning til de 
øvrige fagområder på skolen. Hvem kan love, at vi får gunstigere 
vilkår i Århus? - Studentereksamen må gøres til en forudsætning 
for optagelse på skolen. 

Forstander, dr. E. HOLMSGAARD: Det er bedre at være sammen 
med de øvrige studieretninger inden for jordbruget i Tåstrup, 
end at flytte til Arhus Universitet, hvor man ikke på samme måde 
arbejder med jordbrugets problemer. 

Direktoratet for Statsskovbruget, Dansk Skovforening, Arbore
tet, Forsøgsvæsenet og institutterne i Lyngby er institutioner, 
som undervisningen må have nær kontakt med, hvorfor Tåstrup 
vil være at foretrække for Århus. 

Skovrider H. DONS foreslog afstemning om, hvorvidt forsamlin
gen foretrak placering på Frederiksberg, i Tåstrup, Odense eller 
ved Å rhus U ni versitet. 

Skovrider JACOB HOLM fandt, at det er det eneste rigtige at be
vare tilknytningen til Landbohøjskolen. Kravet om matematisk 
studentereksamen må fastholdes. Tåstrup er langt at foretrække 
for Århus. 
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Forststuderende V. BRUUN DE NEERGAARO gjorde opmærksom på, 
at højskolens grundfagsprofessorer specielt interesserer sig for 
skovbrugets problemer. Det er uvist, om noget lignende vil blive 
tilfældet på Århus Universitet. 

Professor, dr. A. HOWARD GRØN henstillede til bestyrelsen, at 
man ved henvendelse til landbrugsministeren og folketinget gør 
opmærksom på de synspunkter, der er fremkommet ved mødet. 

Dirigenten salte skovrider Dons' forslag under afstemning, og 
resultatet heraf blev 

1. at der var fuld enighed om, at højskolen bør blive på Frede
riksberg, 

2. at 37 stemte for, at skovbrugsundervisningen forbliver ved 
Landbohøjskolen, dersom skolen skal flyttes til Tåstrup, me
dens 21 stemte for i så fald al flytte skovbrugsundervisningen 
til Å rhus Universitet, 

3. ai alle foretrak tilknytning til Århus Universitet fremfor flyt
ning til Odense. 

Da ikke flere ønskede :.lt udtale sig i forbindelse med forman
dens beretning, erklærede dirigenten beretningen for godkendt. 

Ad. 3. Regnskab. 

Formanden, skovrider Sv. BANG kommenterede kort det ud
sendte regnskab og revisorernes bemærkninger. 

Diskussion i lorbindclse med regnskabet. 

Skovrider S. A. CHRISTENSEN: Hvilket mål har man med for
muen? - Kan man ikke lade restanterne betale strafrenter? -
Hvor gamle er restancerne? 

Skovrider ERLING E. NIELSEN efterlyste status pr. 31/3 1960. 

Formanden gjorde opmærksom på, at foreningens formue, ca. 
kr. 225.000, ikke strækker langt, hvis foreningen kommer i en 
konfliktsituation ; men bestyrelsen vil tage problemet om målet 
med formuens størrelse op til drøftelse. - En del restancer er 4-5 
år gamle, og vedkommende medlemmer vil nu blive slettet. For
manden beklagede, at status pr. 31/3 1960 for foreningens fonds 
var mangelfuld, da de 33.000 kr. i Investeringsforeningen ikke er 
opført. 

Da ikke andre haHle bemærkninger at gøre til regnskabet, er
klærede dirigenten dette for godkendt. 

Ad. 4. Fremsendte forslag. 

Da der ikke var fremkommet forslag til dette punkt, udgik det. 
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Ad. 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Skovrider O. MARSTRAND JØRGENSEN og afdelingsleder M. V. 
KNUDSEN genvalgtes som bestyrelsesmedlemmer. 

Ad. 6. Valg til foreningens voldgiftsret. 

Skovrider J. ABELL genvalgtes som medlem af foreningens vold
giftsret og skovrider CHR. SMITH som suppleant. 

Ad. 7. V~g~nv~o~ 
Kgl. skovrider T. TON BOE genv,algtes som revisor. 

Ad. 8. Næste års generalforsamling. 

Formanden foreslog, at bestyrelsen undersøger mulighederne 
for at henlægge næste års generalforsamling til Bornholm. 

Professor P. MOLTESEN foreslog, at generalforsamlingen afholdes 
i Hillerød i forbindelse med en ekskursion til skoleskoven, hvis 
den til sin tid er blevet en realitet. 

Foreslået blev endvidere ekskursion til Wedellsborg. 
En afstemning viste, at 34 stemte for Hillerød, 22 for Bornholm, 

5 for WedelIsborg - og 1 for Tåstrup. 

Ad. 9. Eventuelt. 
Rektor oplyste, at lærerforsamlingen har ønsket artium indført 

som adgangsbetingelse, og der er til landbrugsministeriet indgivet 
forslag herom for skovbrugsstudiet. Endvidere oplyste rektor, 
at man mere og mere forlader fællesundervisningen for de for
skellige 'studieretninger. 

Skovrider JACOB HOLM: Hofjægermester Chr. Sehestedt Juul's 
artikel i Dansk Skovforenings Tidsskl'ift er et oplæg til diskussion 
om forholdet m ellem skovejer og skovrider. Der ligger en appel 
tilos i denne artikel. Vi må prøve, om vi kan aktualisere vor 
skovdyrkning, så vi kan komme på højde med tidens udvikling. 
Jacob Holm henst.illede til bestyrelsen at arbejde med denne sag. 

Forstassistent FLEMMING JOHANSEN gjorde opmærksom på § 9's 
henstilling om, at medlemmerne skal medvirke til, at ledige stil
linger opslås. Hvis man mener at have en kvalificeret ansøger, 
kan dette an føres i opslaget. 

Formanden fremhævede, at bestyrelsen gør, hvad den kan her
for, beklagede at det til trods herfor i:kke altid lykkedes. 

Da ikke flere ønskede at ytre sig, blev general forsamlingen 
hævet. 

B. Steenstrup. M. V. Knudsen. 
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