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ANVENDELSE AF BRÆNDE 

I EN MIDDELSTOR VARMECENTRAL 

Af økonomiinspektør, forstkandidat J. BRÆNDEGAARD 

I 1954 besluUede man på Kong Frederik VII's stiftelse 
Jægerspris at modernisere børnehjemmene og de dertil hø
rende boliger ved at erstatte kakkelovnene (brænde og koks) 
med centralvarme, og da man samtidigt forventede at skulle 
forsyne 21a af slottet med varme til den i september 1958 
åbnede børneforsorgsskole, blevet varmeanlæg, hvor samt
lige 11 bygninger beliggende inden for et areal på 200 X 250 m 
forsynedes fra en nyopført varmecentral, anset som det mest 
r~tionelle. - Bygningernes indbyrdes placering gør, at af 
600 lb. m hovedforsyning'sledlllinger, hver bestående af 4 rør 
(varme og varmt vand), kan over halvdelen placeres i de 
pågældende bygningers kældre, hvorved rørenes varmetab 
komm'er bygningerne tilgode. 

Medens man med en lille kedel i hver bygning af hensyn til 
pasning, brændstoflagerplads 0.1. ville have været henvist til 
oliefyring, var man m'ed den fælles varmecentral frit stillet 
ved valg af brændsel. Da 'stiftelsen eJer Jægerspris gods med 
tilhørende skovdistrikt var mulighederne: brænde - halm -
kul - olie. En kombination var også mulig, idet der, når 
anlægg'et var fuldt udbygget, skulle være 3 kedler på hver 
40 m 2 hedeflade og med en samlet maksimal ydelse på 1,2 
millo kgOj.time. Baseret på 1953-tal udregnede den råd
givende ingeniør, civilingeniør B. B. BENDTSEN, København, 
dels anlægsudgifter for kedler med 'eventuelt fyringsapparat 
+ brændselsrum m.v. og dels de tilsvarende driftsudgifter 
incl. forrentning og afskrivning i de 4 tilfælde således: 

Anlægsudgift kr. . ... 
Driftsudgift kr./årl. .. 

7 

Brænde 

150.000 (68.000) 
72.000 (68.500) 

Halm 

136.000 
63.500 

Kul 

47.500 
86.400 

Olie 

61.500 
79.000 
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Her var ved brændefyring regnet med en brændelade til 
kr. 82.000, men efter oplysninger fra professor P. MOLTESEN 

vedrørende forskel i brændværdi for de forskellige sorti
menter henholdsvis opbevaret under tag eller i fri luft blev 
laden strøget, og brændefyring viste da de i () anførte 
meget lavere tal, og det er da disse som anvendes senere ved 
økonomiberegningerne. 

Driftsudgifternes størrelse slog straks kul ud, og denne 
metode er nærmest medtaget til sammenligningsgrundlag. 

Den driftsmæssigt billige halmfyring blev opgivet, da 
næsten alle godsets halmproducerende ar·ealer drives af 
forpagtere, som - forståeligt nok - kun ville levere halmen 
på marken frit strøet efter mejetærskerne på grund af mang
lende arbejdskraft. Opsamling, presning og hjemtransport 
skulle brugeren selv sørge for på en tid, hvor intet af godsets 
faste mandsk.ab kunne frigives, og hvor løs arbejdskraft er 
m'eget problematisk. løvrigt afskrækkede anlægsudgifterne. 

Tilbage stod olie og brænde. For olie talte: 1, laveste an
lægsudgift, 2, nemmeste og billigste pasning; imod olie: 
forsyningsstop i tilfælde af isvinter, strejke eller krig. (Efter 
varmeproduktionens begyndelse i december 1955 har der 
allerede været Suez og arbejdsmændenes »benzinstrejke«). 
For brænde talte: 1) laveste driftsudgift, selvom der er reg
net med en brændepris svarende til, hvad der opnås ved salg 
til fremmede købere, 2) anlægsudgifterne uden brændelade 
ikke nævneværdigt 'større, 3) med en årlig skovhugning på 
omkring 4.000 rm brænde i egne skove skulle mangel ikke 
kunne opstå, idet det årlige maksimale forbrug er 2.000 rm 
knippel (faslm. 0,55), 4) at skovdistriktet fik 'en fast kunde 
som hvert år ville aftag.e omkring 1.500 rm brænde, eller 
mere end 1/3 af produktionen, og dette brænde kunne leveres 
fra den dårlige ende (knippel af bøg, eg og andet løvtræ, 
vragbrænde, nåletræbrænde etc.). Det kan bemærkes, at 
skovdistriktet før 1955 leverede omkring 700 rm brænde af 
de bedste sortimenter til slot og børnehjem, således at man 
ved overgang til oliefyring ville mi'ste en storkunde i stedet 
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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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Fig. 1 

for at få en ny. Den eneste nævneværdige ulempe var at 
skaffe egnede fyrpassere, som samtidig kunne beskæftiges 
andetsteds på området, idet selve fyringsarbejdet gennem
snitlig året rundt kun kræver omkr. 3 timer daglig. 

Resultatet blev i første omgang i 1955 een oliekedel og een 
brændekedel og så efter indhøstede erfaringer frit valg i 1957 
eller 1958 af en tredie kedel. - Når man som skoveJer allige
vel· gik ind for delvis olie, skyl'des det oplysninger fra Sorø 
Akademi's brændefyringscentral som gik ud på, at den for
holdsvis høje kedeltemperatur, som kræves for ordentlig 
forbrænding i en brændekedel, dårligt harmonerer med ned
sat varmeforbrug om natten, og slet ikke egner sig til frem
stilling af varmt vand i sommermånederne. 

I efteråret 1958 kom den tredie kedel og det blev en bræn
dekedel. 

8 
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ABe kedler, der er bygget af A/S Smith, Mygind og Hiitte
m'eier og A/S Dano, København, er røgrørskedler, der op
varmer v,and, 'som ved hjælp af elektriske pumper cirkuleres 
dels til radiatorerne dels til varmtvandsbeholderne. Radiator
vandet passerer en shunt-ventil, som sørger for, at fremløbs
vandet, til trods for den høje kedeltemperatur, får en efter 
årstiden passende temperatur. 

Brændekedlerne (fig. 1) er magasinfyrede med magasinet 
placeret på siden ,af kedlen. Bunden af magasinet er en trap
perist, og på denne sker forbrændingen, idet kedlens luf.t
forsyning kommer ind gennem et spjæld, placeret nederst på 
magasinets yderside bag trapperisten. Dette spjæld reguleres 
af en automatisk trækregulator -efter kedelvandets afgangs
temperatur, med åbning ved 70°C og lukning ved 80°C. Fra 
magasinet sker røgaftrækket gennem kedlens røgrør, i hvilke 
varmen afgives til vandet. 

Magasinerne fyldes ovenfra på følgende måde: 
På brændepladsen umiddelbart nord for kedelhuset stables 

de 1 m lange stykk'er i jernbure (fig. 2) som hver rummer 
ca. 0,6 pm. En traktor med gaffeltruckanordning på liften 
kører burene til rampen under kedelhusets køreskinne (fig. 
3). Herfra bringer en elektriskmotortalje buret ned i maga
sinet. Når buret når trapperisten eller det eventuelt allerede 
i magasinet værende brænde, udløser man manuelt burets 
kædebund i den ene side, hvorefter taljen trækker buret op, 
medens brændet bliver liggende. 

Tidskontrol .for di'sse operationer har vist følgende: 

Stabling af et bur ...... ,............. 4 min. 
Kørsel tur/retur ..... . ................ 4 min. 
Indfyring af to bure ................ ,. 5 min. 

Idet det daglige forbrug ved en udetemperatur på +5°C 
ligger på 12-16 bure ialt for begge kedler fås: 

Stabling 
Indfyring 
samt 1 traktortime daglig. 

1 time daglig 
40 min. daglig 
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Fig. 2 

Fig. 3 

Hertil kommer så askeudrensning to gange ugentlig, rens
ning af kedler og røgrør een gang ugentlig samt renholdelse 
af kedelhus m.v. 

8* 
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Bortset fra traktorkørslen, 'Som udføres af gartneriets trak
tor lejlighedsvis 1-2 gange dagligt, besørges ,arbej det af stif
teIs-ens smed og pedel på skift 7 dage ad gangen efter føl
gende timeplan: 1. indfyring kl. 6.45; samtidig indstilles 
shuntventilen, så forbrugerne får en 'efter vind og udetem
peratur passende varme. Dagen igennem fyres derefter ca. 
hver anden time sidste gang omkr. kl. 20. KI. 22 sættes shunt
ventilen på nattemperatur, d.v.s. ca. 15°C lavere end dag
temper,aturen, og strømkredsen til oliefyret sluttes. Det ned
satte varmeforbrug på grund af lavere fremløbstemperatur 
og mange lukkede radiatorventiler gør, at brændet fra kI. 
20 først er brændt omkring kl. 2. For at undgå at gløderne i 
brændekedlerne brænder ud, er oliefyrets termostat indstil
let således, at oliefyret starter og holder en sådan tempera
tur på alle kedlerne, at trækregulatorerne ikk!e åbner. Næste 
morgen er gløderne intakte, og foruden hurtig optænding 
har man også fordel af den høje temperatur på kedlerne, 
idet man kan have fuld varme på hele anlægget inden kI. 7.30. 

Olieforbruget pr. nat ligger ved førnævnte udetemperatur 
på +5°C omkring 100 Ilet fuelolie = ca. 25,- kr. eller mindre 
end 2 bure il 0,6 rm. En så lille mængde kan det automatiske 
oliefyr forbrænde uden manuel indgriben, hvorimod brænde
fyring vHle være uhensigtsmæssig og meget dyr i arbejds
kraft. 

I tiden fra omkr. 15. maj og til midten af oktober er kalo
riebehovet meget lavt og samtidigt stærkt varierende, således 
at brændefyring er vansk'elig og uøkonomisk, og i denne tid 
anvendes da oliekedlen alene, bl.a. til produktion af varmt 
vand til badeværelser m.v. 

Som oliekedlens tredie funktion må nævnes, ,at den er re
serve for de to andre ved reparation 0.1. samt spidsbelast
ningsreserve ved meget store kuldegrader. 

M'ed brænde .fra egen skov og næsten konstant lagerbe
holdning til et helt år, kan kun een ting standse var,mecen
tralen, nemlig et el-svigt, idet jo så cirkulationspumperne 
s1andser. Den primære ulempe heraf er, at kedlerne, der ikke 
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kan komme af med varmen, meget hurtigt når kogepunktet. 
Et batteridrevet alarm apparat melder derfor omgående her
om, og da vandet kan cirkulere naturligt til varmtvands
beholderne og til de nærmeste bygninger, sættes shunt
ventilen højest muligt samtidig med, at alle radiatorventiler 
åbnes. - Den sekundære ulempe viser sig, hvis el-svigtet bli
ver af længere varighed, idet man, hvils varme fortsat kræves, 
må skaffe cirkulationspumperne drivkraft fra en petrole
umsmotoreller lign. 

Det .tekniske apparat er n u fuldt udbygget, og ingeniørens 
overslag vedr. anlægsudgifterne viste sig at holde. Herefter 
står kun tilbage: 

Driftsøkonomien. 

Overslaget viste, at brændefyring skulle være ca. 15 % 
billigere end oliefyring (68.500 mod 79.000) og virkelig
heden har foreløbig vist følgende: 

Varmeregnskab udarbejdet af fa. Odin Clorius. 

1957-58 1958-59 

Olie 49,3 t il 225,29 .... 11.107 kr. 52 t il 206,83 .......... 10.755 kr. 
Brænde 910 rm il 25,30 23.021 » 1028 rm il 25,10 .. . . . . 25.802 » 

Affaldstræ 
Kørsel med bure ..... . 

Kedelpasning ....... . 
el t.' motorer m.v. . .. . 
Diverse (varmeregnsk.) 

86 » 
2.000 » 

36.214 kr. 
4.068 » 
2.120 » 

1.558 » 

lait . ................. 43.961 kr. 

86 » 

1.648 » 

38.291 kr. 
5.670 » 
2.789 » 
1.759 » 

48.509 kr. 

Ved brændselsanvendelse 1/3 olie og 2/3 brænde i 1957/58 
med 60 % udnyttelse af kapaciteten og excl. forrentning og 
afskrivning fås 'en merudgift på ca. 4.000 kr. i forhold til 
det forventelige, nemlig: 

Overslagets (2/3 træ - 1/3 olie) driftsudgift/årlig ...... ca. 72.000 kr. 
reduceret med 8% af den tilsvarende anlægsudgift (for-

rentning og afskrivning) ........................ . . ca. 5.300 kr. 

giver ............................... .. ............. ca. 66.700 kr. 
hvoraf 60% udgør ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ca. 40.000 k'r. 
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Merudgiften skyldes dels prisstigninger fra 1953 til 1957/ 
58 og dels dårligere økonomi end forudsat, idet kapaciteten 
ikke udnyttes helt. 

Vedr. 1958/59 kan regnes med de oprindeligt anslåede 
driftsudgifter for ren brændefyring, idet olieforbruget er 
mindre end Ih af træforbruget; endvidere er radiatorantallet 
m.v. steget, så udnyttelsen nu er 81 %. 

Herefter fås: 
81 % af (68.500+8% raf 68.000) =ca. 51.000 kr. 

De faktiske fyringsudgifter på ca. 48.500 kr. i dette år 
viser altså en bedre driftsøkonomi end oprindelig antaget. 

Ved sammenligning mellem børnehjemmene i fjernvarme
området og to børnehjem (samme byggemåde og samme be
nytteIse), som ligger så langt bODte, at 'man er henvist til 
olieopvarmning fås: 

Årligt varmeforbrug i kr. pr. m 3 opvarmet rum. 

1956-57 1957-58 
Brænde .... . . ... .. . .......... 2,43 2,61 
Olie ...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,15 3,41 

1958-59 
2,22 
2,96 

difference. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 0,72 0,80 0,74 
-::-%;----=-b-e s-p-a-re-='l-se- v-ed-::--:;b-r-æ-n-=d-ef-=-y-r-:-in-g---=-2::-2,-=-8----:2:-:::3-=,5:----40,0 

Disse procenter må ikke tages som noget sikkert billede, 
da der alligevel 'er flere ukendte faktorer og materialet er 
meget li.Jle, og i hvert fald skal de reduceres lidt, idert man 
i disse 'små anlæg bruger dieselolie, som er lidt dyrere end 
fuelolie. 

Procenternes store udsving skyldes dels store udsving i 
oliepriserne fra år til år og dels brændefyringens fra år til år 
forbedrede driftsøkonomi. 

Forsøg med 100 % oliefyring i 7 døgn og derefter 7 døgn på 
almindelig måde under ensartede vejrforhold, giver, når nat
forbruget af olie (som jo kendes fra ugen, hvor der anvendes 
træ fra 7-22) fratrækkes, et grundlag for direkte sammen
ligning mellem olie og brænde, og her har gentagne forsøg 
givet en besparelse ved brændefyring på melie,m 15 og 25 %. 
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En endnu bedre økonomi kunne opnåis, hvis skovdistriktet, 
efter indførelse af anden opmålings- og afregningsmetode 
såvel over for arbejdere som kunde, kunne tilbyde os bræn
det på jorden på skovningspladsen afkortet i 1 m længde; 
så ville vore hjemkørselsomkostninger stige lidt, men til 
gengæld måtte skovens salgspris kunne sættes væsentligt 
ned, når sammenkørsel, evt. udkørsel til fast vej samt op
sætning i rummetre kunne undgås. 

Udover skovejerens primære fordel ved afsætningsmulig
hed for næsten usælgelige brændesortimenter og den deraf 
følgende stabilisering af det øvrige brændesalg g'iver denne 
fyringsmåde den almindelige varmeforbruger nedsat varme
udgift samrt uafhængighed under olie- eller koksforsynings
standsende konflikter. Når hertil kommer den nationaløko
nomiske besparelse, må muligheden for anvendelse af denne 
fyringsform have en vis berettigelse i den i øjeblikket fore
gående projektering af kedelcentraler her i landet. 

10 



ANGREB AF PENSELSPINDEREN PÅ 

ULBORG SKOVDISTRIKT 

Af amanuensis BRODER BElER PETERSEN, Den kgl. Veterinær- og 

Landbohojskoles zoologiske laboratorium 

Sommerfuglen penselspinderen (O r g y i a a n t i q u a L.) 
er ikke almindeligt bekendt som forstskadedyr i Danmark. 
Ganske vist ofrer BOAS i sin forstzoologi to sider på arten, 
men mere på at afbilde den farverige og med mærkelige hår
bØrster (»pensler«) udstyrede larve og mindre på skaden, 
S0111 han for Danmarks vedkommende opgør til nogle få 
Ødelagte toppe i en 7-årig ædelgrankultur. Denne kultur var 
angrebet på »mange hundrede planter«. 

Penselspinderens larver fortærer bladene af mange for
skellige træarter, især dog af lØvtræer og ikke mindst af 
frugttræer, de er således velkendte skadedyr i havebruget; 
men iØvrigt træffes den også f. eks. på t j Ørn, roser eller 
endda på urteagtige planter og - sjældnere - på nåletræer. 

Fra Tyskland kendes nogle få angreb af forstlig betyd
ning, de citeres i næsten samtlige tyske håndbØger i forst
zoologi. Eet fandt sted i 1854-56 på 15-18-årig gran og fyr, 
hvor førstnævnte træ art blev foretrukket; de to andre ind
traf i 1859. Et o. 6 ha stort areal med 2-2,5 m hØj rØdgran 
på en bjergryg i Nliihren blev totalt afnålet, så det så ud som 
brændt; samme år bley 70- 100 ha 30-40-årig rØdgranbe
voksning i glimrende vækst i Thiiringer Wald helt afnålet. 
Det er ikke ganske let at vurdere fØlgerne af afnålingerne, 
knopperne på det sidstnævnte areal var ikke Ødelagt, så 
træerne grØnnedes næste år - det lille areal på 0,6 ha blev 
brændt for at bekæmpe angrebet - men erfaringsmæssigt 
tåler ældre rØdgran dårligt stærk afnåling, hvilket bl. a. kan 
ses af BOAS' beskrivelser af L y d a-angrebet på Gråsten Di
strikt omkring 1930. 
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Fig. 1 
Æg af penselspinderen på rØdgran, 4/5. (Fot. Niels HaarlØv). 

(Eggs of Orgyia antiqua on Pie ea abies, 4/ 5). 

Fig. 2 
Penselspinder, han og hun (2x). (Fot. Niels Haarløv). 

(Orgyia antiqua, male and female) (2 X). 

Angrebet i år på Ulborg Statsskovdistrikt omfattede afd. 
409 på 22.21 ha i Troldtoft Plantage. Om bevoksningen og 
angrebets opståen benlærker kgl. skovrider VAGN JOHANSEN 

fØlgende: »Afdelingen er tilplantet i foråret 1946, således at 



96 

der i hveranden række er plantet lige mængder af ædelgran 
og j ap. lærk og i hveranden rØdgran og bjergfyr. Desuden 
er omkring afdelingen samtidig anlagt lØvtræbælter. Det 
dominerende aktuelle billede er i bevoksningen rØdgran og 
lærk i god vækst og af nogenlunde samme hØjde, 2-4 m. 
Der har i 1957/58 fØrste gang været foretaget hugst, hvorved 
en del af lærkene fjernedes. I læbæltet dominerer aktuelt 
fyrrearter og Prunus serotina. 

I nabo afdelinger mod vest og Øst er tre år senere anlagt 
tilsvarende kulturer. Mod syd er der også tilplantede arealer, 
men endnu yngre, det yngste fra foråret 1958, og mod nord 
er endelig åben, fredet hedeflade med ret talrige enebær. 

Angrebet bemærkedes fØrste gang lidt førend midten af 
indeværende års juli og antoges da for et tØrkefænomen, 
idet enkelte rØdgrantoppe fik et brunligt skær. - Ved en 
senere besigtigelse d. 23. juli, iØvrigt i anden anledning, viste 
arealet sig fuldt af larver, og navnlig i den sydlige del af af
delingen var mange træer allerede helt afnålet. - På afstand 
tonede afdelingen frem som et iØjnefaldende brunligrØdt fri
mærke, nøje afgrænset efter afdelingslinierne. - Som et ku
riosunl kan anfØres, at snesevis af gøge flØj op, når man gik 
hen ad sporene«. 

Afnålingen var langtfra ligeligt fordelt på de forskellige 
træarter. RØdgran og lærk blev totalt afnålet, mens der var 
langt mindre gnav på ædelgran og åbenbart kun tvunget af 
stærk sult på hvid gran, Abies nobilis, bjergfyr, gyvel og 
Prunus serotina. 

Da der ved opdagelsen af angrebet dog endnu var en del 
grønne grene på mange af granerne, særlig på træernes ne
derste del, blev det besluttet omgående at søge angrebet be
kæmpet, og nogle få dage senere behandledes den nævnte 
afdeling samt ca. 10 ha af de nærm.est tilstØdende arealer 
fra fly nl.ed den ret stærke dosis af 30 kg DDT pudder pr. 
ha, idet store sommerfuglelarver erfaringsnlæssigt er van
skelige at slå ihjel. Prisen for flyvningen var 22 kr./ha og 
for giften 60 kr./ha. Resultatet af bekæmpelsen synes umid-



rationel svelleskæring -

A/S JUNCKERS SAVVÆRK KØGE 



12 
aars 

erfaring ... 

med bekæmpelse af 

med gødskning af 

Malmmos-Fly 
v / Aktieselskabet Agro-Kemi 

Lærkemøl 
Lus i ædelgran og sitkagran 
Egeloppe 
Bladhvepselarver, Nematus m. fl. 
Snudebiller i juletræer 
Meldug i egeku Itu rer 
Juletræer (med urinstof) 

tlf. Lunde 222 (kl. 7.00-17.00) . Postadresse: Odense Lufthavn , Beldringe st . 



97 

delbart at have været godt, idet larverne snart kunne ses at 
samle sig i trætoppene og dØ; enkelte overlevende blev for
fulgt med pudring fra motorblæser. 

Ved en besigtigelse af arealet i slutningen af august var 
bevoksningens udseende kendeligt forbedret, særlig fordi 
lærkene havde brudt igen. Også rØdgranerne havde i det 
varme vejr tendens til at bryde påny, mange af de tilsynela
dende tØrre toppe viste åbne knopper og lysegrØnne nåle. 
Om dette vil være en fordel, er vel et stort spørgsmål og vil 
afhænge af forvedningen. 

Om angrebet herefter er ganske overstået, er ikke helt let 
at afgØre. På træerne fandtes der nemlig et betydeligt antal 
æg. SpØrgsmålet er da, om dette er æg, der vil klækkes eller 
ikke, hvad der kun kan afgØres ved en nØjere undersØgelse. 
Ganske vist er det uden videre tydeligt, at der fra mange æg 
er flØjet snyltehvepse, der blot har efterladt et lille hul på 
æggets skal, og andre æg viser sig at være tØrret ind; men 
nogle er dog friske, omend til en del parasiteret. Af hjem
bragte æg er der i laboratoriet og i insektariet fra slutnin
gen af august til midten af september klækket en del gan
ske små snyltehvepse tilhØrende arten A h o l c u s eT e l e
no m u s) d a l m a n n i R a t z. ( f am. P r o et o t r u p i d a e) . 
ArtsbestemmeIsen skyldes magister BØRGE PETERSEN, Zoolo
gisk Museum. 

Da der på rØdgranerne fandtes omkring 5-30 spind med 
æg, hvert indeholdende måske i gennemsnit 100 ikke klæk
kede æg, er det klart, at der ikke behØver at være nogen 
særlig hØj procent sunde æg til foråret, fØr der bliver larver 
nok til med lethed at æde den smule nåle, som er efterladt 
på granerne. 

Et vigtigt spØrgsmål er det, hvornår disse æg stammer 
fra. Penselspinderen overvintrer som æg, og æggene klæk
kes sædvanligvis i begyndelsen af maj. Larverne, der bliver 
indtil 3 cm lange og er karakteristiske ved 4 gule bØrster på 
de fØrste 4 bagkropsled samt ved fremadrettede sorte bØr
ster på første brystled, siderettede på andet bagkropsled og 

11 
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en bagudrettet på sidste bagkropsled, udvikler sig i lØbet 
af 2-3 måneder til fuldvoksne. De forpupper sig på kviste 
og stammer under et spind (en lØs kokon) ; puppetiden va
rer nogle uger, hvorpå de voksne sommerfugle klækkes. 
Hannen har brungule forvinger med hvid plet, og gule bag
vinger, vingefang ca. 3 cm. Hunnen udmærker sig derimod 
ved at have stærkt reducerede vinger og mangle flyveevnen 
totalt, farven er grålig. 

N år hunnen er klækket, kryber den ud på kokonen s yder
side og afventer der, at hannen kommer flyvende til og par
rer sig med den. Så lægger den sine æg ganske tæt ved si
den af hinanden på spindet, og derpå er de voksne sommer
fugles rolle udspillet, de dØr snart efter. 

I Danmark og i Nordtyskland angives penselsspinderen 
at have eenårig generation. Sommerfuglene ses i juli-okto
ber, dog åbenbart hovedsagelig i august-september. I Syd
tyskland og lejlighedsvis også i Nordtyskland er der der
imod to generationer årligt, i dette tilfælde er de voksne 
sommerfugle at træffe i juni-juli og påny i september. Ef
ter de danske angivelser af sværmningstiden at dØmme, sy
nes det ikke udelukket, at to generationer også kan fore
komme her i varme år, og forekomsten i 1959 må være et 
eksempel derpå, idet kgl. skovrider VAGN JOHANSEN på VI

borg har iagttaget de voksne sommerfugle et stykke tid in
den bekæmpelsen, og det må derfor være larverne af anden 
generation, der er blevet bekæmpet. Da der ikke kan være 
tale om, at evt. overlevende larver kunne nå at blive færdig
udviklet, forpuppe sig, klækkes og at lægge æg inden 
eftersynet i slutningen af august, må de æg, der findes nu 
i efteråret, og som vel at mærke indeholder noget levende, 
altså formentlig stamme fra æglægningen af første genera
tion. A t ikke alle æg har udviklet sig trods gunstige tempe
raturforhold, er for penselspinderen ikke usædvanligt. Ved 
den normale eenårige generation vil der for æg lagt i august 
ofte være gode tempeflaturer ,for klækning, men æggene er i 
dvale (diapause) og klækkes fØrst efter vinteren. 
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Penselspinderangrebet på Ulborg Distrikt er bemærkel
sesværdigt, både fordi skadedyret sjældent optræder på nå
letræer i sådan udstrækning, men samtidig fordi det dog ef
ter vort vidende kun har vist sig dette ene sted i landet på 
en så nøj agtigt afgrænset lokalitet, skØnt arten er alminde
lig og vel mange steder har haft lignende udviklingsmulig
heder. 

VedrØrende penselspinderens optræden i Skandinavien 
kan det her anfØres, at den i 1947 i Norrland i Sverige aflØ
vede ca. 1500 ha (K.-J. HEQVIST 1952). Det fremgår af den 
nævnte afhandling, at angrebet især ramte birk og blåbær, 
men iØvrigt en lang række planter. Gran blev kun begnavet 
på årsskuddene, og kun hvor birk var sparsom; fyr blev kun 
ædt i mangel på alt andet. Blåbærrene blev for en stor del 
dræbt. 

Dette angreb forsvandt i 1948; dets forsvinden skyldtes 
stor dØdelighed blandt æg og små larver, af æggene klække
des således kun 30-50 %. Snyltehvepsen A. d a l m a n n i op
trådte også ved denne lejlighed, parasiteringsprocenten var 
dog kun mellem 1,5 og 13,2. 

Det skræmmende eksempel fra Ulfborg Distrikt synes at 
kunne nØdvendiggØre skærpet opmærksomhed overfor den
ne fra forstlig side hidtil upåagtede sommerfugl. 

ANVENDT LITTERATUR 

HEQVIST, K.-J. (1952): Allmanna fjadertofsspinnarens upptradande i 
Nordand åren 1947 och 1948. Nord. Skogsvårdsforb. Tids. p. 45-63. 

JUDEICH, J. F. og NITSCHE, H. (1895): Lehrbuch der Mitteleuropaischen 
Forstinsektenkunde. p. 799-801. Berlin. 
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SUMMARY 

A stand of 22 ha mixed plantation at Viborg Dislric l (MiddIe 
West Jutland) was i July 1959 seriously defoliated by larvae of 
Orgyia antiqua L. The stand consisted of about 25 year oId 
p ic e a a b i e s, L a ri x l e p t o l e p i s (height 2-4 m) and smaller 
Abies alba, Pinus mugo and Prunus serotina. A few 
other tre e species were found on the area. 

On Picea abies and Larix leptolepis defoliation was al
most complete, it was less on A b i e s a l b a and very small on 
P i c e a c a n a d e n s i s, A b i e s n o b i l i s, P i n u s m u g o, P r u n u s 
serotina and Sarothamnus scoparius. 

O r g y i a a n t i q u aseems this year to have completed two ge
nerations in Denmark. The larvae were controlled from the air 
with 30 kg DDT powder per ha. The effectivity was good, the 
costs were 82 kr. per ha. 

Some eggs from the first generation remain; a part was para
sitized by the proctotrupid Aholcus (Telenomus) dal
m a n n i R a t z. (Børge Petersen det.). The parasite flew as late 
as to about the middle of September. 

The outbreak was remarkable in regard to the choice of host 
plants and in having a very clearly defined area of defoliation. 



VÆRDIFORSKELLEN PÅ GODE 

OG DÅRLIGE ÆLDRE BEVOKSNINGER 

AF BØG 

Af professor, dr. phil. & agric. CARL MAR: MØLLER: 

Som led i de studerendes store praktiske træmålings
opgave til 3die del af skovbrugseksamen blev der i vin
teren 1956/57 på en del af distrikterne bestemt middelprisen 
netto på rod pr. m 3 handelsopmålt udhugningsmasse over 
5 cm for en af distriktets bedste og en af dets dårligste ældre 
bøgebevoksninger, idet de to bevoksninger så nær som muligt 
var af samme alder og bonitet. I eet tilfælde (Haderslev), 
hvor egnede sammenligningsbevoksninger ikke kunne fin
des, udtog skovrideren til sammenligning de 25 bedste og de 
25 dårligste træer i samme store bevoksning. - De indkomne 
besvarelser viste i snit en difference af størrelsesordenen 
10 %. 

Da det ville have betydelig interesse at få dette resultat 
bekræftet eller afkræftet, og da opgaven måtte antages at 
være lærerig for de studerende, stilledes en lignende opgave 
i efteråret 1958. 

Der ønskedes her middelpris netto på rod for såvel ud
hugning som blivende bestand, i sidste tilfælde på basis af 
sortering på rod. 

Fremgangsmåden herved foreskreves ikke, men der for
dredes anvendt objektive kriterier og ikke blot skøn, og det 
skulle tydeligt fremgå, i hvilket omfang direkte måling var 
sket. Forud skulle gå et studium af topenderne på distrik
tets primakævler til fastlæggelse af den begrænsende knast
diameter o.a., for hvilket studium der ønskedes en cl r::tailleret 
redegørelse. 
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Forskellen i værdi pr. m 3 netto på rod mellem 
--- - ---- ------

Udhugning 1 ha I Kval n 
Afd. nr. Kva-

I % 
Distrikt Måler eller sted li-

D G Pris I mindre 

I 
tet 

I I m 2 kr. værd end 
cm pr. m 3 kval. I 

1958/59 
Farum GravshoIt 214 .... .. ... I 47,6 2,1 44 -:-23 

- - 109 ... . , .. .. n 54,0 3,1 54 

Rathlousdal Stope Tornsbjerg 28a I 35,9 1,9 55,5 

Torrild 20 
- -

sdr. skov 17 a n 39,3 4,7 44,6 

Løvenholm P. H. Møller 42 . . . .. . . . ... I 36,9 0,6 52,6 23 - - 13 . ...... .. . II 31,3 0,8 40,5 

Krenkerup SjoIte J. Rykkerup 26 I 36,2 3,1 67,5 
31 

- - Maltrup 19 .. II 35,0 5,5 46,3 

- I Brorsen Rykkerup 26. I 35,3 5,0 74,0 30 
- I - Maltrup 19 .. II 36,9 5,9 52,0 

Corselitze Dybkjær In 10 6 .. .. . I - - -

- - nI 10 6 . .. .. II - - -

- E. Hansen IV 32 a . .... I 
I 

- - -

- - IV 37 b ..... II - I 
- -

I snit . . ... .. I 
I 38,4 2,5 58,7 12 n 39,3 4,0 47,5 

1956/57 

I 
2. Sorø Chr. Nielsen LI. Bøgeskov 

82 B .... . .. . I 41,8 1,7 82,9 
6 St. Bøgeskov 63 II 43,5 2,3 78,1 

Dan Søgård St.Bøgeskov76 I 42,5 3,8 83,6 
5 Enemærket II 45,5 2,2 79,8 

56 A . . . . ..... 

Farum Ole ScharfT Krogelund 75 45,3 3,3 67 
Ganløse 10 
Eget 148 ..... II 41,1 2,8 54 

Haderslev W. Juhl Pamhule ... . I 33,9 76,8 
16 144 ......... II 34,1 64,3 

I snit (med udeladelse af blivende bestand I 40,9 2,9 77,6 
9 for Haderslev) . . . . ....... . ...... . .. . . .. n 41,1 2,4 69,1 

NB! I kolonnen »Udhugning 1 ha« er for Haderslev opført de af skovr. udv. bedste 
(I) og 25 dårligste træer (II) i en bevoksn., hvis måledata er opført under 
blivende bestand. 
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gode og dårlige ældre bøgebevoksninger . 

D 
cm 

--

48,7 
52,8 

40,5 

40,6 

45,9 
41,1 

38,1 
40,1 

39,9 
41,2 

55,1 
52,7 

50,7 
53,2 

45,6 
46,0 

41,7 
42,0 

39,6 

46,5 

51,8 

48,0 

40 

44,4 
45,5 

Blivende bestand 1 ha 

G H 
m 2 m 

23,7 30,0 
24,2 30,5 

23,8 25,2 

23,4 25,0 

24,0 24,8 
21,7 24,0 

24,1 27,2 
24,8 27,2 

21,2 27,0 
23,4 26,3 

39,2 32,2 
31,7 29,3 

32,1 31,9 
23,9 30,3 

26,9 

I 
28,3 

24,7 27,5 
-1-

18,6 24,5 
18,5 26,8 

15,1 24,2 

16,4 i 26,3 

29,8 25,9 

24,9 29,3 

29,0 26 

21,2 24,9 
19,9 27,5 

M 
m 3 

S > 5 

376 
404 

311 

305 

297 
262 

308 
302 

286 
279 

646 
514 

536 
373 

394 
348 

281 
292 

223 

270 

433 

393 

425 

312 
318 

--
prøvesort. 

på rod 
D 

cm 

48,4 
52,1 

40,0 

40,6 

42,7 
41,4 

40,2 
37,6 

41,6 
40,9 

55,1 
52,7 

50,7 
53,2 

45,5 
45,5 

I 
% af 

G 

39 
41 

16 

17 

11 
18 

6 
4 

6 
7 

100 
100 

100 
100 --
40 
41 

Pris 
kr. 

pr. m 3 

54 
48 

69,1 

52,8 

60,3 
43,3 

64,5 
51,0 

75,5 
64,1 

89,1 
72,3 

87,7 
67,9 

71,5 
57,1 

-

Kval. II % 
mindre værd 

end kval I 

11 

24 

28 

21 

15 

191 ren a fdrifl 
Masse > 7 cm 

23 
- -

- - -
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Der ønskedes endelig så vidt muligt givet oplysninger om 
de to bevoksningers tilblivelseshistorie. 

Det var de studerende tilladt at drøfte problemerne med 
skovrideren, men ,de skulle selv uden vej ledning udføre alle 
målinger, beregninger og skriftlige affattelser, og de var selv 
alene ansvarlige for det fremkomne resultat. 

De fremkomne besvarelsers hoveddata er sammenstillet i 
hosstående skema, hvor også besvarelserne fra 1956/57 er 
opført. 

Om besvarelserne og deres til grund liggende materiale 
kan nærmere oplyses følgende: 

Det viste sig i nogle tilfælde vanskeligt blandt de ældre 
bøgebevoksninger, som på distriktet stod for til hugst, at 
finde to, der var af nogenlunde samme alder og bonitet og 
samtidig repræsenterede distriktets dårligste, henholdsvis 
bedste kvalitet. For at lette udvælgelsen sloges der i nogle 
tilfælde af på fordringen om samme bonitet, når blot be
voksningernes diametre var nogenlunde lige store. I et til
fælde (Borsholm, Rathlousdal) lykkedes det ikke at finde 
brugbart materiale. 

Alt i alt kan materialet nok siges at være udtryk for den 
forskel i kvalitet, det i almindelighed drejer sig om, når man 
taler om gode og dårlige bevoksninger på et distrikt. 

Det er også sandsynligt, at den største fundne forskel i 
prisen netto på rod svarer nogenlunde til den største almin
deligt forekommende værdiforskel, da jo også målings
usikkerhederne virker forøgende ved forskelsdannelsen. 

Disse antagelser støttes af resultatet fra Haderslev 1956/ 
57, hvor der kun var 16 % forskel i prisen netto på rod for 
henholdsvis de 25 bedste og de 25 dårligste træer udvalgt af 
skovrideren i en større bevoksning. 

Fremgangsmåden ved sortering på rod har varieret noget, 
men næsten alle har benyttet formtalsbestemmelser fore
taget i samme bevoksning til udarbejdelse af en gennemsnit
lig afsmalningskurve, ved hjælp af hvilken diameteren har 
kunnet fastlægges i de højder, hvor man efter kikkert-
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observationer har placeret kævleenderne og kævlernidterne. 
Disse højder bestemtes nederst ved hjælp af målestang, 
højere oppe ved forskellige højdemålere. 

Som regel klassificeredes kævlerne op til, hvor guJvtræet 
begyndte, og for hvert træ måltes totalhøjde og d 1,3' 

For at bestemme mængden af snitgavn, gulvtræ og brænde 
> 15 cm ,er oftest benyttet følgende fremgangsmåde: 

Ved hjælp af h og d er (efter H. A. HENRIKSEN, D.F.F. 
1952, s. 187) hvert træ s totalrnasse fundet og ved hjælp af 
samme forfatter, D.F.F. 1951, s. 163 den procentdel af træets 
totalrnasse, der ligger i dimensionsklassen <15 cm. 

Mængden af snitgavn, gulvtræ og klov er derefter fundet 
== træets total'masse --;- (massen <15 cm + beregnet kævle
rnasse + fældningstabet) . 

Mængden af knippel er fundet som den procentdel af mas
sen, der efter Henriksen 1951 l.c. ligger i dimensionsklassen 
5-15 cm, når man går ud fra et træ med d = diameteren i 
middelstammegrundfJaden. 

Forholdet mellem mængderne af snitgavn, gulvtræ og klov 
er fastsat for alle prøvetræer under et med støtte af sorte
ringsforholdet for udhugningstræerne. 

De anvendte effektpriser er for gavntræ Dansk Skovfor
enings vej ledende priser, for brænde distriktspriser. U dkør
selspriserne er distriktets og skovningspriserne de overens
komstmæssige. 

Det fremgår af skemaet, hvor mange procent af den bli
vende bestand, der har været genstand for sortering på rod, 
samt at diameteren på de prøvesorterede træer i snit nogen
lunde og uden ensidighed svarer til d 1,0 i blivende bestand. 

Det ses endvidere, at de 4 bevoksninger på Corselitze blev 
renafdrevet. Taksationstallene på rod (s> 7 ) er i skemaet 
indført under »blivende bestand «, selvom dette ikke er gan
ske logisk. Der blev ingen udvisning foretaget før målingen 
på rod og hener ingen speciel sortering på rod som for de 
øvrige kandidaters vedkommende. 

De opgivne middelpriser er her de faktisk opnåede. 
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For Pamhule 144 er de af skovrideren udvalgte 25 bedste 
og 25 dårligste træer opført som I og II under udhugning, 
skønt de ikke blev fældede. 

De 'studerendes besvarelser blev meget nøje gennemgået 
af videnskabelig assistent ved skovbrugsafdelingen eUR. 

NIELSEN og konstaterede fejl korrigeret i tabellens tal. 
Det tidligere omtalte fordrede studium af kævletopenderne 

til fastlæggelse af den begrænsende knastdialmeter m.m. gav 
anledning til adskillige interessante besvarelser, som dog 
ikke nærmere skal omtales. I nærværende forbindelse er 
deres betydning, at de har skærpet kandidaternes evne til 
rigtig sortering på rod. 
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LIDT OM TILBLIVELSEN 
AF SKOVFORORDNINGEN AF 1670 

Ved kgl. Skovrider, Dr. agro AXEL S. SABROE. 

»Forofldning og Skovordinance i Danmark« af 20. Oktober 
1670, vor første Skovforordning, har altid interesseret mig, 
særlig paa Grund af det udmærkede, magtfulde Sprog. 

Alene Indledningens Ord synes jeg er glimrende. Mange 
gange kunde man ønske, at de moderne Love blev motiverede 
paa Hgnende Maade. 

Da jeg i Foraaret 1959 lavede et Foredrag til Naturhisto
risk Forening i Horsens og senere benyttede Materialet til 
to Kroniker i »Dagens Nyheder« (19. og 21. April 1959), dri
stede jeg mig til at opstille den Formodning, om det ikke 
muHg var GRIFFENFELD, der havde en Finger med her. 

Kort efter fik jeg rent tilfældigt fat i Professor KNUD FA
BRICIUS Bog om »Griffenfeld« og fandt der til min Over
raskelse Bekræftelse herpaa. 

Da jeg meddelte dette til Læreren i Skovbrugshistorie, 
Professor N. HERMANSEN og Formanden for Skovhistorisk 
Selskab, Dr. agro. C. SYRACH LARSEN, oplyste den første, at 
Professor A. OPPER~lANN havde angivet, at Overjægermester 
HAHN var »Fader til Forordningen«, og Dr. Syrach Larsen 
opfordrede mig til at offentliggøre det nye i Sagen. 

Naar Oppermann (Side 58 i Skovlovkommissionens Be
tænkning, 1929) siger, at Christian den 5. den 26. Februar 
1670 har befalet Overjægerme'ster Vincentz Joachim Hahn, 
»at -du straks forfærdiger en Udkastning til en tjenlig Skov
ordinantze og Os den med det forderligste allerunderdanigst 
indlevere dereHer«, er der naturligvis ikke Grund til at tvivle 
paa Rigtigheden deraf, men det er vel næppe noget Kongen 
selv har fundet paa. 

Griffenfeld havde vel ikke større Kendskab til Skovbrug, 
saa hans Andel har - som j eg ogsaa gættede mig til - maaske 
snarere været selve Formuleringen. Hahn har vel nok, skønt 
født i Mecklenborg, haft Mulighed for at udtrykke sig paa 
dansk, da han som faderløs Dreng kom til Landet som 6-
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aarig (Oppermann anf. Sted, Side 59), men Griffenfeld søgte 
efter Fabricius netop at bruge det danske Sprog i Modsæt
ning til det tyske, der syntes at dominere i Kollegierne. Gan
ske vist var Griffenfeld som bekendt ogsaa af tysk Slægt 
men født og opvokset i Danmark. 

Men for ikke at gætte for meget er det bedre at citere, hvad 
Professor Fabricius skriver (Side 147-148) : 

»For Schumacher var Interessen for Landet aabenbart af 
æstetisk Art, den hang sammen med den Naturfølelse, som vi 
har sporet hos ham allerede fra Ungdommen af. Han holdt 
mere af Naturen end af Befolkningen, mest droges han dog 
af det sjællandske Landskab med de store prægtige Skove. 
Tidlig og silde var han paa Færde for at værne dem mod 
Mishandling. Snart fik han udstedt Forbud mod at nogen, 
til hvem der var udlagt Ryttergaarde, maatte befatte sig 
med Skovene, snart mod at man maatte lade Geder græsse 
mellem Træerne. Gyldenløve [Ulrik Frederik G. - Frederik 
den 3's uægte Søn, Statholder i Norge] var helt enig med 
ham heri, han havde navnlig Blik for de norske Sl<oves Til
bagegang, profeterede, at Kongen med Tiden maatte hente 
Master i andre Lande, og vilde endogsaa have den Straf sat 
for ulovlig Skovhug, at Misdæderen skulde miste Haanden . 
Det lignede Gyldenløve at fare saa voldsomt frem. I sligt 
kunde hans Ven ikke følge ham, tilmed da Anskuelserne var 
saa delte, at Mænd som Holger Vind og Jens Iuel mente, at 
Bønderne dog burde have »frit Ildebrand«. Men hans Kær
lighed til Naturen træder særligt frem i den store Skovfor
ordning af 20. Oktbr. 1670. Det er den første som er gen
nemført herhjemme, og den krævede, at der skulde plantes 
nye Træer i Stedet for de borthuggede. Den byggede paa et 
Udkast af en Kommission, men Schumacher har omarbejdet 
hver eneste Bestemmelse i den og føjet en Indledning til. 
Han lægger her Kongen de Ord i Munden, at den udstedes 
»paa det ... ikke med Tiden en af de største Herligheder, 
Gud og Naturen dette Voris Kongerige med begavet haver, al
deles skulde forgaa og blive til intet«. I Udkastet er hertil 



I 'samarbejde med Arboretet bringer N 0-

v o p a n T r æ i n d u s t r i A / S i denne an
nonce oplysninger om bøgeforædlingen. 

-:.fr. 9 

Den store bøg i østre Stigtehave 
under Tranekær distrikt er en af 
bøgeforædlingens mest anvendte 
og lovende kloner. Den betegnes 
V. 884 og indgår i flere frøhaver. 
Podninger udviser smuk, ret form 
i ungdommen; men plantet på stor 
afstand skejer også denne klon 
ofte ud og må i klondyrkningsfor
søg passes med beskæring. 
Y. 884 frembyder et interessant 
eksempel på betydningen af at 
samle sit podemateriale til frø
haver fra velbelyste grene i kro
nen. Vore ældste podninger fra 
1945 stammer fra ret højtsiddende 
vanris, og dette gælder også en op
formering fra 1950. Ingen af disse 
årgange er særlig vil1ige til blom
string; men et parti fra 1953, der 
stammer fra topgrene, blomstrede 
og satte en del frø i 1956. 
V. 884 har ofte været anvendt 
som »han« i bestøvningsforsøg, og 
der er flere gange indsamlet bog 
fra træet til orienterende afkoms
forsøg. 
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føjet de Ord, at »det almindelige Bedste endogsaa meget er 
angelegent, hvorledes enhver sit eiget bruger og anvender, saa 
det ikke til Unytte misbruges og forspildes «. [Ikke medtaget 
i den -endelige Forordning]. Det er en helt moderne Tanke 
om Samfundets Ret over den enkelte, som her kommer frem, 
og ved Sidestillingen af »Gud « og »Naturen« mindes vi om 
Kongelovens Indledning, hvor samme Synsmaade laa lil 
Grund. 

Skov forordningen har ogsaa Interesse i en anden Hen
seende, den er et Eksempel paa Schumachers Arbejds
metode og fører os lige ind i hans Embedsvirksomhed. Som 
han har omformet og atter omdannet den, handlede han 
med Hundreder af de Udkast, som forelagdes ham af Sekre
tærerne i Kancelliet. Alene Slutningen af Indledningen er 
skrevet om tre Gange, før han har slaaet sig til Taals med 
den. Hver enk'elt Bestemmelse i Forordningen er mærket 
af hans Aand. Det er ikke blot i sproglig Henseende, de har 
vundet herved, Schumacher ",ar noget af en Sprogrenser, som 
konsekvent ombyttede Fremmedord med danske. Ogsaa 
som Lover Forordningen bleven bedre ved Behandlingen, 
Udtrykkene er nu korte, knappe og klare. Hvor betegnende 
er ikke blot et saadant lille Træk, som at Kommissionens 
»bør« overalt er afløst af et »skal « ! Det var jo ikke en Moral
forskrift, men et Lovbud, som her skulde bringes til Offent
lighedens Kundskab.« 

Fabricius bringer derefter i FacSiimile de 2 første Sider af 
Skovforordningen, og her (Side 151) er gengivet Teksten 
med Kommentarer. 

Her gengives Størsteparten, nemlig Indledningen til For
ordningen: (efter Fabricius). 

»C. den 5. 
G.a.v. [Gjøre Alle vitterligt] at efftersom Vi kommer i 

Forfaring, huorledis Skovene her udj Vort Rige Danmarck 
merckeligen afftager og forværes een Del formedelst ulovlig 
og utilbørlig Skovhug, een Deel ogsaa formedelst den (over
str: ringe Fliid og Vindsk) store Effterladenhed hidindtil 
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Daugs hos alle haffver været, i det moxen ingen nogen Fliid 
eller Vindderpaa haffver villet legge, Skovene igien at be
plant'e og at opelske, da paa det derved ickemed Tiden een 
aff de største Herligheder Gud og Naturen dette Voris Konge
rige med begaffvet haffveraldeelisskulde forgaa og bliffve 
till intet, haffve Vi allernaadigst for got anseet efterfølgende 
Forordning og Skovordinance herudj Vort Rige Danmarck 
at giøre og beskicke, og 'derudj icke allene at igientage forrige 
aff Voris EIskl. kiere Forfædre høylofflige Konger i Dan
marck og Norge herom giorde Love og Forordninger, mens 
endochsaa dennem effter Fornødenheden at forøge og for
bedre, og deraff saa denne fuldkommene Skovordinantze 
og Forordning at giøre, huoreffter Vi ville ata) med Skovene 
herudj Vort Rige Danmarck og des Forvaltning ufeylbar
ligen, indtil Vi anderledis tilsigel1'des vorder, forholdes 
skal,la). Og er derfore hermed Voris allernaadigste Villie att 

1 (Om Skoue) (anden Haand med Schumachers Rettelser) : 
Alleb) Eyere af huad Stand og Vilkaar de erec), skulle dyrcke 
og opelske deris Skove og Skovpartere) med Under og Ofuer
skouff, og det for Jagtens Gaufn, Tømmers, Ildebrands, og 
Giersels Fornøddenheds Skyld ... « 

Fabricius har givet følgende Fodnoter: 
a-a) »OprindeIig har Schumacher skrevet: »icke alleen e med Voris 

eygne Skove og des Forvaltning skal mens endochsaa med alle andre 

Proprietarier, de være sig aff huad Stand og Vilkaar de og være kunde, 

deris Skove ufeylharligen, indtil Vi anderledis tilsigendes vorder, for

holdes skall, effter som det allmindelige Beste endochsaa meget er 

angelegen, huorledis een huer sit eyget bruger og anvender, saa det 

icke til Unøtte misbruges og forspildes.« Slutningen er senere men før 

den endelige Redaktion, af ham rettet til: »(og) saa ville Vi ogsaa at 

alle Propriet ari i, aff huad Stand og Villkaar de være kunde, være sig 
enten de aff Voris elskl. le H. Fader SI. [salig] og høylofflig Hukom

melse eJler aff Os sielff noget Gods bekommet haffver eller hereffter 

bekommendes vorder, eller og at de helles Arffvegods her udj Vort 

Rige Danmarck besidde, sig saa viit Skovenes flittig Dyrckning og Op

elskning, dennem sielff og derved det all:mindelige Beste til Gauffn 

og Fordeel rette og forholde skulle«. 
b) oprindelig: »At«. 

c-c) opr.: »hør at elske og fremdrage deris Skouslodder«.« 
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Skovplanter 
i bedste provenienser 

prima kvaliteter 

et righoldigt sortiment 

store og små partier. 
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Der er dog øjensynlig nogen Uklarhed i Forordningen, for 
selvom § 1 taler om ane Ejere, er det tydeligt, at de fleste 
Paragraffer peger paa Kongens Skove, og er tildels hvad vi 
idag kalder »Instruktoriske Bestemmelser«. 

Naar der henvises til tidl'igere Love, maa det dels være en 
utrykt Forordning om Skovene af 8. November 1665, dels 
Jydske Lov og Chr. den 5's Lov. (Oppermann Side 56) samt 
en Forordning af 15. Februar 1670 om Forbud mod Hugst i 
Skove underlagt gejstlig Gods (FaUesen). 

Det er vel karakteristisk, at § 1 nævner »Jagtens Gaufn « 
som Formaal før Tømmer og Brændsel. Det er næppe alene 
fordi Christian den 5. var meget jagtivrig, men vel nok saa 
meget, fordi det friskskudte eller saltede Vildt betød over
ordenUig meget for Hoffets Underhold. C. vVEISMANN (Side 
144) nævner saaledes, at der dengang brugtes 56 Retter af 
al Slags Vildt ved Hoffet om Ugen, og der angives en Om
sætningstabel, hvorefter dette svarer til 8 Stk. Kronvildt. 

Uden at ville formindske Hahns Arbejde med Forord
ningen, har Griffenfeld aabenbart været aktiv medvirkende 
og for saa vidt kan det synes ubevidst symbolsk, at hans 
Statue i sin Tid blev rejst foran det gamle Skovdirektorat . 
paa Slotsholmen. 
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EN BERIGTIGELSE 

Af forstander, dr. agro. ERIK HOLMSGAARD 

I et foredrag for de sjællandske og -lolland-falsterske salgs
kredse har jeg givet nogle tal for det gennemsnitlige relative 
kasseoverskud pr. ha ved stor og mindre løvskovprocent 
(Dansk Skovforenings Tidsskrift 1957, side 166). Disse tal 
var baseret på de af Dansk Skovforenings økonomisk-st'ati
stiske afdeling udgivne oversigter over regnskabstal for skov
distrikter for årene 1946/47-1954/55. 

Gennemsniistallene er rigtige og angiver derfor de mest 
sandsynlige værdier ; men gennemsnitstallenes mi,ddelfej l er 
så store, at ,man ikk'e kan tillægge forskellene imellem tallene 
nogen beviskraft med hensyn til løvtræprocentens indfly
delse på kasseoverskuddets størrelse. De fundne forskelle 
kan bero på tilfældigheder i materialet 'stammende fra det i. 
slutningen af foredraget fremhævede forhold, »at variatio
nerne i skovdistrikternes regnskabstal er kolossale, og at der 
må være forhold i skovdyrkning, afsætning og administra
tion, der spiller en langt større økonomisk rolle, end om man 
arbejder med et lidt større eller mindre løvtræareal.« 

Jeg er derfor enig med skovrider BAVNGAARD, når han i 
sine kul,turøkonomiske betragtninger i januarheftet af Dansk 
Skovforenings Tidsskrift skriver, at ,de omtalte gennemsnits
tal ikke beviser noget om grandyrkningens overJoegenhed. 
Dette kunne nok hove været præciseret klarere i mit fore
drag, hvor jeg dog bemærkede, »at der kan være mange for
skellige forhol,d, der spiller ind i en sådan sammenstilling -
ikke mindst materialets lidenhed - og at tallene derfor er 
meget usikre.« 

Skovrider Bavngaard giver et taleksempel, der tilsigter at 
vise, at den ved beregningen anvendte metodik er principielt 
gal. Eksemplet er morsomt og let fatteligt, men det er, så 
vidt jeg kan se, lidt vel fjernt fra virkeligheden. I denne for-
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holder det sig nemlig for det første således, at nåletrædyrk
ning ikke er noget nyt eller på engang iværksat fænomen (i 
1881 var der 20.000 ha nåletræ på øerne - i 1951 39.000). 
For det andet er løvtræarealet på den gode jord (som der var 
tale om i mi,t foredrag) først begyndt at gå tilbage i 30'erne 
(,løvskovs arealet på øerne var både i 1881 og i 1931 - 92.000 
ha) . 

Aldersklassefordelingen i løvskoven er ifølge skovbrugs
staotistiken af 1951 nogenlunde normal, medens der i nåletræ
arealet er 'en stor overvægt af unge alodersklasser. Det1e må 
ganske rigtigt, som anført af Bavngaapd, have givet en een
gangsindtægt i form af små kulturudgifter fra det tidspunkt, 
hvor løvskoven begyndte at gå tilbage. Men underskud
det af ældre aldersklasser af nåletræ bevirker på den anden 
side, a,t indkomsterne fra det samlede nåletræareal bliver for 
lave i forhold til normalskovstilstanden, og det må vel være 
en normal~kovstilstand for både løv-og nåletræarealet, man 
bør basere en sam'menligning på. Dette underskud af ældre 
nåletræbevoksninger må ved sammenligning af distrikter 
med lille og stor løvskovprocent være en »fejlkilde«, som er 
modsat rettet og, så vidt jeg kan skønne, af samme størrel
sesorden som den af Bavngaard anførte. 

løvrigt er der mangfoldige andre» fejlkilder« af mere eller 
mindre overskuelig art. Den anvendte metodik adskiller sig 
dog ikke herved principidt fra andre skøn over en frem
tidig økonomlisk afkastning på basis af fortidens regnskabs
taol. - Men en uddybning af disse spørgsmål tjener næppe 
noget for,mål, når jeg er enig med Bavngaard i, at de disku
terede Ikonkrete gennemsniltstal under alle omstændigheder 
savner fornøden beviskraft, hvilken mangel jeg dog i det 
væsentlige må tilskrive mangelen på et tilstrækkeligt stort 
antal regnskabstal. 



KRONIK 
Personalia 1959. 

Statsskovbruget 

Kg!. skovritder P. RosEN, Nødebo distrikt er efter ansøgning 
fratrådt p.g. af alder fra udgangen af februar måned. 

Forstkandidat P. K. J. M0LLER er pr. 1. marts antaget som forst
fuldmægtigaspirant ved statsskovbruget. 

Direktøren for statsskovbruget S. H. FR0LUND er pr. 1. april be
skikket som overinspektør for Sorø Akademis skove. 

Kg!. skovrider W. H. SUNDBY, tidI. Kronborg distrikt, er den 19. 
maj afgået ved døden. 

Forstkandidat N. H. KJ0LSEN er fra 1. juni at regne antaget som 
forstfuldmægtigaspirant ved statsskovbruget. 

Forstkandidat H. E. LASSEN er fra 1. juli at regne antaget som 
forstfuldmægtigaspirant ved statsskovbruget. 

Kg!. skovrider O. A. KAMPMANN, Feldborg distrikt er udnævnt 
til skovrider for Nødebo distrikt fra den 1. august at regne. 

Fuldmægtig ved statsskovbruget G. BERGSTEN er udnævnt til 
skovrider for Kronborg distrikt fra den 1. august at regne. 

Forstfuldmægtig ved statsskovbruget J. NIELSEN er udnævnt til 
skovrider i direktoratet for statsskovbruget fra den 1. august at 
regne. 

Forstfuldmægtig B. ENGBERG er udnævnt til skovrider for Feld
borg distrikt fra 1. august at regne. 

Forstkandidat J. U. WEDELL-HEINEN er antaget som forstfuld
mægtigaspirant ved statsskovbruget fra 1. august at regne. 

Kg!. skovrider K. N. KIERKGAARD, Pal'sgaarddistrikt er efter 
ansøgning fratrådt p.g. af alder fra udgangen af september måned 
at regne. 

KgI. skovrider A. WANSCHER, Sønderborg distrikt er efter an
søgning fratrådt p.g. af alder fra udgangen af september måned 
at regne. 

KgI. skovrider A. G. ELMQUIST, direktoratet for statsskovbruget 
er udnævnt til skovrider for Palsgård distrikt fra ·den 1. oktober 
at regne. 

Fuldmægtig ved statsskovbruget P. HOLBEK er udnævnt til skov
rider for Sønderborg di'strikt fra den 1. oktober at regne. 



RYDN I NGSSAVE N -
MED VERDENSRY 

for: 

BUSKRYDNING 

KRATRYDNING 

UDTYNDING 

OPKVISTNING I GRAN 

GRÆSKLIPNING I KULTURER 

HÆKKEKLIPNING 

VELEGNET FOR BJERGFYR 

OG JULETRÆER 

M.M. 

COMPANION koster komplet med værk

tøjsudrustning og en behagelig bæresele af 

læder kr. 1485.-

Kulturklippeagregatet koster ekstra 

kr. 125.-

Beskyttelsesskjold til klingen under trans

port kr. 23.-

Med en COMPANION rydningssav kan disse arbejder gøres 3-6 gange hurtigere og 

med næsten samme: reduktion for udgifterne. Saven vejer kun 9 kg. og derfor let at 

bære, den hænger i en bæresele, og balancen indstilles alt efter hvilket arbejde den 

skal gøre. Den er nem at betjene, yderst robust og kræver næsten ingen pasning. Be

tjeningen af den læres i løbet af få timer, så man kan få det fulde udbytte ud af 

den med det samme. 

Vor demonstrationsvogn kommer over hele Danmark, vi kommer også gerne og be

søger Dem - ganske uden forbindende. 

Forst- og Jagthuset 

GL. KONGEVEJ r r9 KØBENHAVN V 

TELEFON HILDA 3030 



Ege.dal 
P LA N T E S K O L E M A S K I N E R 

Egedal 

Fabrikation af maskiner, 

redskaber og værktøj 

for forstplanteskoler. 

Katalog tilsendes på forlangende. 

MASKINFABRIK EGEBJERG PR. HORSENS. TELEFON HANSTED 20 

Reserveret 

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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Forstfuldmægtig ved statsskovbruget H. K. RAVN MORTENSEN er 
udnævnt til skovrider i direktoratet for statsskovbruget fra den 
1. oktober at regne. 

Forstkandidat E. A. T. ASCHLUND er fra 1. oktober at regne an
taget som forstfuldmægtigaspirant ved statsskovbruget. 

Forstkandidat S. H. HAUGEGAARD er fra 1. -oktober at regne an
taget som forstfuldmægtigaspiran t ved statsskovbruget. 

Statens tilsynsførende med de private skove. 

Kgl. skovrider K. N. KIERKEGAARD er af landbrugsministeriet 
beskikket til fremdeles i et år fra den 1. oktober 1959 at regne, 
at varetage hvervet som statens tilsynsførende med de under 
Det danske Hedeselskab sorterende plantager i Jylland på nær 
i Haderslev, Søaderborg og Tønder amt. 

Kgl. skovrider P. HOLBEK er fra 1. oktober at regne beskikket 
til at varetage hvervet som statens tilsynsførende med de private 
skove i Sønderborg amtsrådskreds. 

Statens Skovnævn 

Dansk Skovforenings formand, kammerherre, lensgreve CHR. 
MOLTKE, Bregentved er fra 3. november 1959 beskikket som med
lem af Statens Skovnævn. Kammerherre I. IUEL, Petersgaard er 
beskikket som dennes suppleant. 

Dansk Skovforening. 

Ved bestyrelsesmøde af 20. feb r uar 1959 er kammerherre, lens
greve CHR. MOLTKE, Bregentved valgt til formand for Dansk 
Skovforening. 

Det danske Hedeselskab. 

Forstkandidat L. V. OPPERMANN er ansat som forstfuldmægtig
aspirant pr. 1. juli 1959. 

Forstkandidat TH. CLAUDI WESTH er ansat som forstfuldmægtig
aspirant pr. 16. juli. 

Forstkandidat E. SCHEURER er ansat som forstfuldmægtigaspi
rant pr. 1. november. 

Skovrider F. H. AASKOV, Grindsted er efter ansøgning p.g. af 
sygdom fratrådt stillingen som skovrider for Hedeselskabets 6. 
plantagedistrikt fra udgangen af oktober måned at regne. 

Fuldmægtig G. BUNDESEN er udnævnt til skovrider for Hede
selskabets 6. plantagedistrikt, Grindsted fra 1. november at regne. 

FOf'stfuldmægtig CHR. PHILIPSEN er udnævnt til skovri,der for 
Hedeselskabets 8. plantagedistrikt, Guldager fra 1. november at 
regne. 
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Klitvæsenel. 

Forstkandidat PEDER SKARREGAARD er pr. 1. januar 1959 ansat 
som forstfuldmægtigaspirant ved Statens klitvæsen. 

Privatskovbrugel. 

Fra 1. januar 1959 at regne er hofjægermester D. lensgreve 
RANTZAU til Rosenvold udnævnt til kammerherre. 

Fra 1. januar at regne er K. J. L. lensgreve HOLSTEIN til Ledre
borg udnævnt til hofjægermester. 

Fra 1. januar at regne er godsejer V. M. TRESCHOW til ToHholm 
udnævnt til hofjægermester. 

Kammerherre, hofjægermester N.IuEL, formand for Dansk 
Skovforening, er den 12. januar afgået ved døden. 

Kammerherre, hofjægermester CHR. E. J. greve AHLEFELDT-LAUR
VIG-LEHN er den 7. februar afgået ved døden. 

Skovrider AA. LANDBOE CHRISTENSEN, Holckenhavn skovdistrikt, 
er afgået v-ed døden. 

Forstkandidat PETER L. JACOBSEN er ansat som skovrider ved 
Holckenhavn ,skovdistrikt. 

Fra den 11. marts at regne er overjagtkonsulent, hofjæger
mester P. J . G. greve AHLEFELDT-LAURVIG-BILLE til Egeslkov og 
Fjellebro udnævnt til kammerherre. 

Fra den 11. marts at regne er hofjægermester O. SKEEL til 
Birkeise udnævnt til kammerherre. 

Fra den 11. marts at regne er hofjægermester cand. jur. N. R. 
ESTRUP til Skaføgaard og Fjeld udnævnt til kammerherre. 

Skovrider C. LORENZEN, HQvedgaard, har fra 1. april trukket sig 
tilbage fra stillingen som skovrider for Skovdyrkerforeningen 
for Skanderborg amt. 

Skovrider F. FRIIS HANSEN tiltræder fra 1. april stillingen som 
skovrider for Skovdyrkerforeningen for Skanderborg amt. 

Dr. agro, baron M. SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL, som erhver
vede sin doktorgrad d. 22. maj d. å., er tiltrådt som skovrider 
for Muckadell skovdistrikt. 

Forstkandidat FL. JOHANSEN er ansat som forstassistent på 1. 
Sorø skovdistrikt. 

Forstkandidat MATZ LORENZE N er antaget som ,skovrider for 
Førslev skovdistrikt. 

SkovTider H. BACHE, tdl. Rygaard skovdi'strikt, er den 23. 
oktober afgået ved døden. 

SkQvrider V. NEERGAARD er fratrådt p.g.a. alder som skovrider 
for Glorup 'skovdistrikt. 
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FDrstkandidat L. J. BRORSEN er ansat som skovrider for Glorup 
skovdistrikt. 

Skovrider E. BISTRUP er fratrådt den 1. november p.g.a. alder 
som skovrider for Brahetrolleborg skovdistrikt. 

Skovrider H. THORLAClUS-USSING, Trolleholm, er tiltrådt den 1. 
november som skovrider for Brahetrolleborg skovdistrikt. 

Forstkandidat F. GUNTHER CHRISTENSEN er fra 1. november an
sat som forstassistent ved Svenstrup skovdistrikt. 

Skovrider H. J. C. PAULSEN, tidl.. Støvringgaard klosters skov
distrikt, er den 11. dec. afgået ved døden. 

Skovrider, dr. phil. VAGN HOLSTEIN, Jægerspris skovdi,strikt, er 
den 24. november afgået ved døden. 

Forstkandidat CHR. BLINKENBERG er ansat som forstassistent 
ved Holsteinborg 'skovdistrikt. 

Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. 

Forstkandidat OLE DYBKJÆR er fra 15. maj ansat som viden
skabelig as-sistent. 

Fra 1. november 1959 har dr. H. A. HENRIKSEN fået Landbohøj
skolens adjunktstipendium og indtil videre fratrådt sin stilling 
som afdelingsleder ved Statens forstlige Forsøgsvæsen. 

Den 19. november er videnskabelig assistent CHR. NIELSEN af
gået ved døden. 

Statens forstlige Forsøgsvæsen. 
Statsskovdirektør S. H. F'RØLUND er pr. 1. januar 1959 beskik

ket til formand for Den forstlige Forsøgskommission. 
Forstkandid·at L. NANNE STAD er fra 1. november ansat som 

videnskabelig assi,stent ved Forsøgsvæsenets hede- og klitafde
!ing, Vejle. 

Teknologisk Institut. 
Amanuensis M. V. KNUDSEN er fra 1. januar 1959 ansat som 

afdelingsleder af Træafdelingen, Teknologi,sk Institut, Køben
havn. 

Danske i udlandet. 
Forstkandidat A. RØJKJÆR er den 21. januar 1959 rejst til en 

stilling i firmaet N orthern Soft- & Hardwood Co. Ltd., Ghana. 
Forstkandidat E.OKSBJERG er den 13. marts udnævnt til labo

rator ved Skogshogskolan i Stockholm. 
For,stkandidat E. ASCHLUND er den 10. april rejst til Ghana 

med ansættelse i Ø.K. 
FDrstkandidat B. HØJER JENSEN er fra 1. november ansat som 

skovrider for Trolleholm og Vasatorp skovdistrikt, Skåne. 
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Forstkandidat H. BRIX, som er blevet Doctor of Philosophy ved 
Agricultural and Mechanical College of Texas, har fået et 2-årigt 
post doctorial fellowship ved Duke University i North Carolina. 

Anden virksomhed. 
Driftsleder, for,stkandidat DAN SØGAARD er fra september 1959 

udnævnt til direktør for Hyllinge savværk. 
P.H. 

Asfaltbehandling af vegetationsløse skrænter 
I AUg. Forstzeitschrift fra den 25. juni 1958 har dr. J. E. 

Raeder-Roitzsch skrevet en interessant beretning om den i USA 
almindeligt anvendte asfaltbehandling af vegetationsløse skrænter. 

Metoden kan varieres på flere måder: 
a) Ren asfaltbehandling. Skrænten, 'som skal behandles, må ikke 
have nogen hård, skorpeagtig overflade. Hvis dette er tilfældet, 
skal der foretages en løsning. Der udsprøjtes en tynd hinde af 
asfalt, hvorpå græsfrø og evt. kunstgødn.ing udsås, og det hele 
dækkes med en tykkere asfalthinde, således at der bliver tilført 
ca. 1 ltr. asfalt/m2 • For at opnå en god fordeling anbefales det at 
fortynde asfaltemulsionen med vand i forholdet 1: 1. 

Asfalthinden hindrer erosion og dermed også bortskylning af 
frø og kunstgødning så længe, at vegetationen kan nå at få godt 
fodfæste. Endvidere bevirker asfalten en forhøjelse af jord
temperaturen og en nedsættelse af fordampningen. Frøene tager 
ingen skade af asfalten, ja, de skal endog spire hurtigere og bedre 
end på ubehandlet jord. 
b) Behandling med asfalt og strå el. lign.: Under vanskelige for
hold anbefales følgende fremgangsmåde: Skrænten besås med 
frø og kunstgødning, dækkes med et ca. 5 cm tykt lag halm 
('skåret), groft savsmuld, høvlspåner el. lign., hvorefter der ud
sprøjtes ca. 1 ltr. asfaltemulsion pr. m 2 - helst fortyndet som 
ovenfor. Man kan også udlægge strå og asfalt først og vente med 
såning af frø og gødning til asfalten er tørret. 

Denne behandling 'skal give en meget effektiv beskyttelse og 
udmærkede vækstbetingelser for pl1anterne. 

I Amerika anvender man naturligvis Isærlige ma.skiner til be
handlingen. En blanding af halm og asfalt sprøjtes fra en kanon, 
der er monteret på lastbil, direkte på skrænter med en højde af 
indtil 25 m. Når asfalten er tør, udsås frø og gødning opslemmet 
i vand, ligeledes fra en k,anon. Kapaciteten for et sådant sæt 
maskiner angives at være op til 10 ha 'skrænter pr. dag. 

P. Mollesen 



t~(P .1.1.-1) 
UNIVERSAL I 

DI sko,brug/uRield 4 .. ! 
Den bedste slider 

De kan få. 

Klarer det hårdeste 

arbejde - i al 

Den kraftige hydrauliske lØft er uhyre let at 
indstille og tager uden vanskelighed selv de 
største stammer. Den lille venderadius giver 
en enestående manØvredygtighed og hurtig 
og nem kØrsel mellem stammerne. Den over
dimensionerede kobling på 28 cm kræver in
gen indvendig justering eller smØri ng. De 50 
huller for ophængning af redskaber foran på 
bagakslen under traktoren giver utallige mu
ligheder for anbringelse af spil, kraner og 
andre specialredskaber til skovbrug. 56 HK 
(SAE) i dieselmotor. 

NUFFIELD - nu med differentiaLespænmg 

og forbedret hydraulisl< vægloveJfØrsel - der 
forening praktisk lall f 01 hindrer hjulslip . 

DANSK OVERSØ:SK MOTOR INDUSTRI A/S 

GLOSTRUP 

slags vejr 

Alle NUFFBELD 

traktorer har: 

Enestående hydraulisk løft 

med to aftapningshuller 

for fjerncylindre og to 

uafhængige regulerings

håndtag * Hydraulisk tryk 

140 atm . . pumperne yder 

22 liter pr. min . * Løftear. 

mene kan fastlåses i øver. 

ste stilling til af lastning 

af der hydrauliske sys tem 

linder transporl * 12 v 

b:.trteri let start også i 

frostvejr * Robust, 

forsLnket fortøj . 



Bøgekævler, 
Finer- og Plankekævler I og II 

Egekævler og 

Askekævler 
samt alle øvrige Løvtræsorter 

JØRGEN JØRGENSEN A/S 

Gulvtræ og Snitgavn 

af bøg købes 

C. C. HANSEN A/S 
FIEDERKLEMMEFABRIK 

Ringstedvej 20. Roskilde, tlf. 299 

FARSTRUP SAVVÆRK 

& STOLEFABRIK A/S 
Grundl. 1910 

fARSTRUP ST. 

Telefon Veflinge 28-48-128 

Er køber til kævler i eg og bøg 

,~ fz}~~;k2s~:rha:~~ 
• egne Klængeanstalter 

- BØRKOP. Telef. 48 og 112 

Specialiteter: I 
Skovplanter , 
og Skovfrø ' 

Prisliste sendes franko på forlangende 

Raadhuspladsen 3 . Aarhus. Telf.28835 

Eg - Bøg Ask - Gran 

og Elletræ 

købes af 

Borup Savværk 
og Trævarefabrik 

F. Nielsen, Borup St. 

Telf. Borup 30 

.John Rolskov's Planteskole 
Sdr. Vissing Telf. 53 

Vi anbefaler os med alle Arier 

Slrovplanler i gode Provenienser 

Skovplantekulturerne staar under 
Provenienskontrol af Dansk Skov

forenings Frøudvalg 

V i er Købere til 

Asketr~ 
i Kævler samt Snitgavn, ret og rundt, 
frit for Knaster og Overgroninger, 
ikke under 16 cm. Top og i Læng
der 800 - 900 - 1200 og 1400 mIm 

Betal i ng kontant. 

Trævarefabrikken »Skovhastrup« 
HVALSØ - Telf. Hvalsø 33 



LITTERATUR 

ZAHNER, R., 1955: Soil "Vater Depletion by Pine and Hardwood 
Stands During a Dry Season. Forest Science, bd. 1., s.258-264. 

Forfatteren har i 1954 undersøgt, hvorledes jordens vandind
hold varierer under to forskellige bevoksninger i vækstperioden. 
Den ene bevoksning var en blanding af 20 årige Pinus taeda og Pi
nus echinata, medens den anden bestod af 35-årige ege (tre forskel
lige amerikanske arter). Begge bevoksninger var gennemhugget for 
fem år siden og således fuldt sluttede på undersøgelsestidspunktet. 
I hver af de to bevoksninger anlagdes to prøveflader, og det kon
stateredes, at alle fire prøveflader lå på samme jordbund. Jorden 
var finkornet med periodisk højtstående grundvand. De fysiske 
jordbundsanalyser, som er gengivet i publikationen, viser, at jor
dens mekaniske sammensætning, visnegrænsevandindhold m.m. 
svarer nogenlunde til forholdene f.eks. på Bregentved og i midt
lollandske skove. Jordfugtigheden blev fulgt ved ugentlige prøve
udtagninger til 150 cm's dybde. Prøverne blev opdelt således, at 
hvert jordlag på 15 cm blev undersøgt for ·sig. På grund af meget 
rigelig forårsnedbør var jordens v.andkapacitet helt fyldt til 2. juni, 
og først fra dette tidspunkt fortæller målingerne altså noget om, 
i hvilket tempo de to bevoksningstyper påvirker jordfugtigheden. 

Måleresultaterne viser, at de to forskellige bevoksningstyper 
(nåletræ-løvtræ) forbruger jordvandet i samme tempo og i lige 
store mængder. Det vil sige, at den transpirerede vandmængde 
er uafhængig af træarten. 

Klimatologer har udviklet empiriske formler, som viser den 
potentielle transpirations afhængighed af klimatiske data (luft
temperaturer, mætningsdeficit, vindhastighed m.m.). Ved den 
potentielle transpiration forstås den transpiration planterne har 
under givne klimatiske betingelser, når der er optimale vand
optagelsesmuligheder. Fra denne fysiske synsvinkel vil transpira
tionen på fuldt bevoksede arealer ligeledes være helt uafhængig 
af plantearlen. 

I ZAHNER'S undersøgelse er jorden godt fugtig i begyndelsen af 
juni, det vil sige, at bevoksningen kan have maksimal transpira
tion. Det viser sig nu, at bevoksningernes daglige vandforbrug, 
målt som svindet i jordvandmængden, er i nøje overensstemmelse 
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med de værdier, som man kan regne sig til ved hjælp af THORNTH
WAlTE'S formel for potentiel transpiration. 

Endelig viser undersøgelsen, at jordlaget 15-30 cm tømmes 
dobbelt så hurtigt for vand som jordlaget 135-150 cm. Forholdet 
afspejler rodintensiteten i de forskellige dybder. 

Til slut følgende: 
Den foreliggende afhandling understreger sammen med andre 

iagttagelser, at man skal være yderst kritisk, når man vurderer 
plantefysiologiske undersøgelser af skovtræers transpiration. 
Hvadenten det drejer sig om målinger på små træer i potter, må
linger på afskårne kviste eller på hele træer er det meget vanske
ligt at omsætte måleresultaterne til værdier gældende for bevoks
ninger. 

De (endnu fåtallige) bidrag til belysning af problemet, som i 
den seneste tid er kommet fra jordbundsfolk og hydrologer i sam
arbejde med klimatologer, viser alle, at forskelle mellem træarter
nes vandforbrug ikke kan påvises i den egentlige vækstperiode. 

Man må derfor se med største skepsis på selv de nyeste plante
fysiologiske undersøgelser (POLSTER), hvor man f.eks. kan finde, 
at douglas i bevoksning skulle bruge 5.3 mm nedbør pr. døgn, me
dens skovfyr skulle bruge 2.35 mm, altså mindre end det halve. 

Det er i denne forbindelse værd at notere sig, at man tidligere 
lagde megen vægt på den såkaldte transpiralionskuolient, der er 
vandforbruget pr. produceret tørstofenhed. Heroverfor står føl
gende citat (fra prof. ASLYNG'S lærebog i kulturteknik) : »Transpi
rationskvotienten anses nu for at være værdiløs og nærmest 
»skadelig«. Vandforbruget er ikke bestemt af tørstofproduktionen, 
men af klimaet og vandforsyningen«. 

H. Holstener-Jørgensen. 
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