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PERFEKTIONISME 
OGPRODUKTIONS0KONOMIISKOVBRUGET 

Af professor dr. phil. og agric. CARL MAR: MØLLER 

Foredrag hO'ldt i Næstved 31. oktober 1960 for Dansk Skov
forenings skov kredse på Sjælland og Lolland Falster, samt 15. 
december 1960 i Fredericia for medlemmer af Danske Forst

kandidaters Forening. 

Perfektionisme kan defineres som en dyrkning af det 
teknisk fuldkomne uden økonomisk afvejning af de ofre, 
det måtte kræve. Man går ikke på akkord og tilfredsstilles 
ikke med mindre end 100 %. 

For mange lyder denne indstilling sikkert yderst sympa
tisk, ja måske selvfølgelig. Man bør da tilstræbe det bedst 
mulige, og det el' jo da almindeligt anerkendt, at man ikke 
bør gå på akkord. 

Rent menneskeligt er der også meget, der taler til fordel 
for perfektionismen. Den hænger jo f.eks. sammen med den 
relativt høje gr.ad af orden og renlighed, der præger vort 
land. 

Produktionsmæssigt er det sikkert en dårlig forretning 
at kalke huse og opmale bindingsværk hvert eneste år, men 
det ser godt ud og bidrager sikkert til at stabilisere befolk
ningens ordenssans. 

På min egen gård holder vi landbrugets maskiner i så fin 
orden, at det gerne kunne være brandvæsenets. Det er ikke 
direkte økonomisk, men jeg har den tro, at det er det indi
rekte, fordi det giver karle og traktorførere mere respekt 
for arbejdet og maskinerne, så alle fejl rettes i tide, smøre
reglerne overholdes o. s. v. 

6 
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Man kan sige, at perfektionismen har en vis etisk værdi, 
som absolut ikke bør underkendes, men betragter man dens 
virkning i økonomisk produktion i almindelighed, viser den 
sig at være en farlig makker, hvad der på mange punkter i 
skovbruget træder meget grelt frem. 

Jeg vil forsøge at gennemgå en del af disse punkter et 
for et: 

1. Kulturerne 

Som det vil være bekendt, har jeg ved mange lejligheder 
lige siden 1926 gjort mig til talsmand for den opfattelse, at 
vore kulturer er urimeligt dyre. Jeg har fremhævet det uri
melige i, at man for en færdig bøgekultur betaler 2-3 gange 
det beløb, som man kan købe mellemaldrende til ældre bøge
skov for. Fra de allersidste år kan jeg nævne, at medens en 
bøgekultur, inden den når at give indtægt, efter Dansk Skov
forenings regnskabsoversigter i middel af årene 1955-59 
uden påløbende renter har kostet 8.861 kr. pr. ha, har de få 
i de sidste år stedfundne salg af hovedsagelig bøge- eller dog 
løvskov som regel fundet sted til priser omkring 4.000 kr. 
pr. ha. 

Som eksempel kan jeg nævne et mindre areal på ca. 10 ha 
på Lolland, overvejende svagt hugget bøg, 50-100 år, af mid
delbonitet for egnen, hvor købesummen var 3.750 kr. pr. 
ha - et lignende areal ved Åbenrå af lignende karakter og 
til omtrent samme pris pr. ha - et andet areal på ca. 25 ha 
sammesteds, overvejende gammel skov, men noget ringere 
bonitet, til ca. 4.000 kr. pr. ha - og nylig et areal på ca. 30 
ha, hvoraf 75 % bøg 50-80 år, til 3.440 kr. pr. ha, lige
ledes på Åbenrå-egnen. Endvidere et areal på lidt under 100 
ha på Fyn med en gennemsnitlig masse på over 200 m 3 pr. 
ha omtrent ligeligt fordelt på nåle- og løvtræ, til en pris af 
rundt 4.000 kr. pr. ha. - En skov ved Randers på lidt under 
50 ha, overvejende løvskov og en gennemsnitlig vedrnasse 
på ca. 100 m 3 pr. ha i 1958 for ca. 2.400 kr. pr. ha. 

Det må dog også nævnes, at der i Københavns nærhed har 
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fundet et enkelt køb sted fra handels- og industriside til be
tydelig højere pris, idet ca. 50 ha ganske vist masserig skov i 
Midtsjælland er betalt med ca. 12.500 kr. pr. ha. Men det 
drejede sig her om et udpræget tilfælde af liebhaveri, hvor 
skovens økonomiske ydeevne ikke havde nævneværdig ind
flydelse på prisen. 

Det kan også nævnes, at en massefattig skov på 20 ha 
på Langeland er solgt til en industrimand for ca. 6.000 kr. 
pr. ha. 

Alt i alt tør det siges, at hvor skovens økonomiske yde
evne har været grundlaget for handelen, har prisen pr. ha 
for skov, specielt bøgeskov med normalt aldersklassefor
hold, i de sidste år ligger lidt under 4.000 kr. pr. ha, hvilket 
også svarer meget godt til en kapitalisering med 5 % af de 
sidste års sande driftsnetto af løvskovene efter Dansk Skov
forenings regnskabsoversigter. 

Nu ved jeg nok, at det af mange vil blive indvendt, at kul
turudgiften er en starthjælp, som den gamle skover skyldig 
at betale til den nye generation, og at denne hjælp må være 
af en sådan størrelse, at den nye generation får en første 
klasses sikker start, - at kulturudgiften altså er en nød
vendig driftsudgift, som man ikke skal spare på, og at man 
derfor slet ikke har ret til at sammenligne kulturudgiftens 
størrelse med, hvad man kan købe skov for. Men jeg mener, 
at denne betragtning fører til for ejeren urimelige konse
kvenser. 

Hvis en ejer har ladet udføre en ha bøgekultur til normal 
pris, vil han dermed have fremstillet en producerende enhed, 
der, hvis priserne er uforandrede, om 60 år .endnu ikke er 
det halve værd af, hvad han har givet for den. -

For mit eget vedkommende har jeg i de sidste år tilkøbt 
ca. 70 tdr. land nyt skovareal til de 500 tdr. land, jeg forud 
ejede. Det drejede sig overvejende om ung plant'age på ager, 
der har givet mig gode juletræsindtægter. 20 tdr. land er dog 
plantet i hede, og 16 tdr. land er anden generation, hvoraf 
noget 3·0 årig bøg og eg, resten ung douglas samt ung nord-
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mannia og nobilis, hovedsagelig under skærm af japansk 
lærk. Alt i alt en værdifuld forøgelse af skovarealet. 

Mine kulturudgifter var i IO-året 1947-57 ca. 1.800 kr. 
pr. ha nykulturareaJ.1) Det drejede sig om ca. 68 ha fordelt 
med 53 % på nål og 47 % på andet løvtræ. Skov foreningens 
regnskabsoversigters gennemsnit for samme træarter og 
tidsrum var ca. 3.300 kr. Det bemærkes, at jeg i foregående 
10-årsperiode havde haft omtrent samme kulturareal, så
ledes at nykulturarealet 1947-57 var så temmelig normalt. 
Multiplicerer vi nu kulturarealet, de 68 ha, med de ca. 
1.500 kr. pr. ha, som mine kulturer har været billigere end 
Skovforeningens gennemsnit, giver det ca. 100.000 kr. Dette 
er selv efter betaling af skat og uden rente og rentes rente 
af besparelsen rigeligt nok til at dække den købesum, det 
drejede sig om, og som jeg uden besparelserne måske ikke 
havde haft råd til at udrede. 

Man kan altså sige, at min mere sparsommelige måde at 
frembringe kulturer på, i løbet af 10 år har mere end be
talt mit skovareals udvidelse med 14 %, og jeg er ikke i 
tvivl om, at det har været en bedre forretning for mig, end 
om jeg havde givet de samme penge ud til dyre kulturer. 
Jeg må her oplyse, at vore kulturer ingenlunde kan kaldes 
mislykkede eller slette, men nok mangler det præg af stort 
plantetal og absolut perfekthed, som de fleste tilstræber. 

J eg kan tilføje, at jeg har den glæde at se, at selv de mindre 
vellykkede dele af kulturerne med tiden retter sig aldeles 
forbavsende og efter nogle gennemhugninger faktisk vil 
blive bedømt som ret ordentlige af selv de mest kræsne. Det 
er nemlig således, at en prima kultur bliver ved at være 
prima, medens en ringere kultur efter slutning og gennem
hugning i overraskende grad bliver bedre og bedre. 

Jeg vil her tillade mig at erindre om en lille artikel, jeg 
skrev i februar-heftet af DST 1960 om værdiforskellen 
netto på rod mellem gode og dårlige ældre bevoksninger af 

1) Tallet er fundet ved at dividere tiårets samlede udgift til kultur 
og planteskole med tiårets tilgang af ilykulturarealer. 
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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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bøg, hvoraf det fremgår , at størrelsesordenen af denne for
skel kun er 10-20 %. Rent umiddelbart mener jeg, man kan 
skønne, at denne forskel ikke berettiger øjeblikkets enorme 
kulturudgifter. 

Et efter min mening meget interessant forhold, nemlig 
kuliul'Qrbejdets mekanisering bør også nævnes i denne for
bindelse. Medens i landbruget mekaniseringen har ført til 
en overordentlig billiggørelse af produktionen og har gjort 
det muligt for landbruget at forrente sine værdier til trods 
for stigende priser på arbejdsløn og materialer og faldende 
priser på færdigvarer, ligger det helt anderledes for skov
bruget. Her har vel fundet en betydelig mekanisering af 
kulturarbejdet sted. Der arbejdes på livet løs med trakto
rerne, ligesom i landbruget, og der er derved føjet en ny 
og industriel tone til skovens gammelkendte skønheds
virkning, men omregnet fra kroner til mandstimer er kul
turerne ikke hlevet billigere derved. 

Omregnet til mandstimer (for at eliminere den stigende 
timeløns indflydelse) var kulturudgiften for bøg i 1938-39 
2.470 timer, i 1946- 50 2.540 timer, 'i 1950- 55 2.260 timer og 
i 1955- 59 2.421 timer. Dette vil stort set sige, at mekani
seringens fordel er blevet anvendt til at gøre kulturerne end
nu mere intensive, medens den billiggørelse, man med rette 
kunne have ventet, er udeblevet. 

Nu ved jeg nok, at det vil blive hævdet, at man med den 
intensivere jordbearbejdning har kunnet give kulturerne og 
især bøgekulturerne en bedre start, hvor faren for tfrost og 
muse angreb er nedsat, og jeg vil heller ikke benægte, at 
dette til en vis grad er tilfældet, men det er min opfattelse, 
som er baseret på et ret bredt kendskab til skovdyrkning 
landet over, at der meget vel samtidig kunne være opnået en 
billiggørelse. 

Det er meget almindeligt, for ikke at sige typisk, at både 
skovrider, skovfoged og arbejder er grebet af en slags motor
besætteise. Man kører løs med maskinerne, alt for ofte uden 
forudgående kritisk overvejelse af, om det nu betaler sig, og 
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stiller man forstmanden 'det forslag at gøre kontrol forsøg ved 
at lade bælter ligge ubearbejdet eller med den halve bear
bejdning, bliver det selvfølgelig modtaget elskværdigt, men 
forsøget udebliver. 

Står man den pågældende skovbestyrer tilstrækkeligt nær, 
kan man høre den bemærkning, at »vi praktikere er for 
stærkt optaget til at kunne bruge vores tid til sådanne ting 
(for ikke at sige narrestreger). Det må være forsøgsvæsenets 
opgave at anstille sådanne forsøg. Her ude i praksis er vi 
for hårdt spændt for. For os drejer det sig om at gå til 
sagen og komme igennem.« 

Og dog er det i mange tilfælde øjensynligt, at jordbear
bejdningen slet ikke er nødvendig, fordi jorden, f. eks. under 
en god forkultur eller de første år under lysstillet ældre bøg, 
er i prima tils:and med en god muldflora. - Jeg kunne da 
også let nævne kolleger, som under sådanne forhold laver 
lige så gode og hurtigt voksende bøgekulturer som de me
kaniserede, blot ved billigt håndarbejde, f. eks. nedskripning 
af 3/0 rodstukne bøg, efterfulgt af en nødtørftig 'slåning af 
hindbær og lign., hvor mange andre som en selvfølge ville 
lade traktorerne eller fræserne køre løs flere gange om 
året. - Under andre og vanskeligere forhold kan derimod en 
fuldbearbejdningmed påfølgende kritisk afvejet rensning 
være det helt rigtige og også det billigste. 

Tiden tillader ikke, at jeg går i detaiIIer med hensyn til, 
hvorledes man bør gribe kulturarbejdet an. Det drejer sig 
om et meget stort felt , en enorm variation af betingelser, 
men den første forudsætning for at opnå det økonomisk 
bedste resultat er, at man nøje overtænker rentabiliteten af 
enhver arbejdsmæssig og dermed pengemæssig indsats, ud 
fra den uomstødelige kendsgerning, at det eneste, man i de 
fleste tilfælde ved sikker besked om, er udgiftens stør
relse, medens de forventede gavnlige virkninger ofte er 
meget luftigt hypotetiske. 

En ting vil jeg dog fremhæve, nemlig at man ikke af per

fektionistiske grunde skal ofre for meget for at få halvt mis-
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lykkede kulturer fine. Det er utroligt, hvor det kan løbe op, 
og deri ligger sikkert en af grundene til kulturudgifternes 
høje gennemsnitstal. 

Ved skovbrugseksamens 3. del har jeg ved eksamination i 
kultur ofte lej lighed til at se, hvor enorme masser af penge, 
der puttes i sådanne kulturer. Modstanden skal overvindes, 
koste hvad det vil, og som japanerne i krilgen mod Rusland 
1905 fyldte fæstningsgravene omkring Fort Arthur med 
deres soldaters lig, så ser man her masser af overvoksede , 
døde efterbedringsplanter. 

Det ville være langt bedre økonomi, om skovrideren og 
ganske særlig skovfogeden forhærdede deres hjerte og luk
kede øjnene, når de kom forbi sådanne pengeslugere af 
kulturer. Her kan det nævnes, at perfektionismen efter min 
erfaring normalt stiger i ordenen, skovrider, skovfoged, ar
bejder. 

Iøvrigt må jeg henvise til de sidste års artikler om dette 
emne i DST, herunder også mine egne, og måske særligt 
fremhæve den besparingsmulighed, der ligger i brug af!) løv
træselvsåning,2) i plante- og priklekuLturer øget rækkeaf
stand og moderat besættelse af rækkerne med planter, samt3 ) 

den særlige økonomiske mulighed, der ligger i blandingskul
lurer af nåletræ og løvtræ. 

2. Udhugning og bestandspleje 

Det vil måske overraske nogle, at der også her kan være 
tale om overdrevet perfektionisme, men det er ikke desto 
mindre tilfældet. Særligt tydeligt viser det sig, når talen er 
om de allerførste gennemhugninger. Det betragtes i almin
delighed som et uafviseligt krav, når det gælder godt skov
brug, at man begynder at tynde sine løvtræbevoksninger 
allerede før konfirmationsalderen. Disse tyndinger er som 
bekendt temmelig dyre, og de må gentages mange gange, 
før man når op i en sådan alder, at hugsten kan betale sig 
selv, hvilket tidspunkt forøvrigt kan ventes at blive fjer
nere og fjernere, idet vi efterhånden nødes til at forhøje af-
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lægningsgrænsen . De fleste distrikter er allerede nu gået 
op til 8 cm, men jeg tror, vi skal regne med, at man måske 
når op på 10 cm, hvilket vil svare til, at vi ikke kan vente, 
at en hugst i bøg kan betale sig selv, før i 30-35 års alderen. 

Når man nu for sit indre øje ser det ofte iagttagne billede 
af svære skovarbejdere, der tynder stammevis i unge be
voksninger med spadserestokdiameter, og så tænker på, at 
dette arbejde skal blive ved med få års mellemrum i måske 
20 år, så bryder den kolde økonomiske sved frem på ens 
pande. - Er det da nødvendigt? - Jeg mener nej, ialt fald 
ikke på den måde. 

I Frankrig er der ingen tyndinger imellem en udrensning 
af pil, buske og slet formede større træer i 10-15 års alderen 
og den første indtægtsgivende hugst i ca. 40 års alderen. Re
sultatet bliver alligevel som oftest godt, hvis selvsåningen 
ellers er lykkedes nogenlunde. Dette hænger muligvis sam
men med, at selvsåningen som regel er opstået gennem flere 
oldenår. Men nylig har jeg på ekskursion med landbohøj
skolen på Bregentved og Tåsinge set de udhugningsforsøg, 
som forstinspektør Jagd og skovrider Bavngaard har i fæl
lesskab, og hvor der også findes parceller, der slet ikke tyn
des. Jeg er ikke i tvivl om, at disse endnu i 40 års alderen 
utyndede parceller kunne udvikles til pæne bevoksninger, 
hvis hugsten begyndte nu - og på Tåsinge fik jeg medhold 
heri fra de fleste af de tilstedeværende fagfæller. 

Naturligvis forekommer der tilfælde, hvor en løvtræfor
yngeIse er så tæt og ensartet, at der må en eller anden udtyn
ding til, for at ik,ke bevoksningen skal synke i knæ og stam
merne bliver unødvendigt krummede og drejede, men denne 
tynding behøver ikke absolut at være en enkelttræ-tynding, 
som på nogle distrikter endda udvises 'af skovfogeden eller 
hans assistent. Det kan være en mekanisk tynding, f. eks. i 
en bøgeselvsåning første år, ved at man kører den stribevis 
igennem med Popps kulturklipper eller senere i 15-20 års 
alderen ved, at man med Jobu-saven fjerner alle træer i 
striber på ca. 1 m's bredde og med ca . 1 % m's afstand, eller 
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man kan anvende den i Skåne brugte punktlynding, som jeg 
forøvrigt, før man anvendte den i Sverige, har gjort mig til 
talsmand for i en artikel i »Fra Skoven og Træmarkedet«, 
1924. med titel »Extensiv Hugst i unge Løvtræbevoksninger«. 
Fremgangsmåden er den, at en arbejder går ret frem igen
nem bevoksningen og for hver 2-3 m vælger et særlig kraf
tigt og velformet træ, som han hugger helt fri for, medens 
resten lades urørt. 

Endelig kan der være tale om at benytte hugst fra toppen, 

d.v.s. fjernelse af store, f{)rtrinsvis mangelfulde, men også 
normalt gode træer, som et middel til at foretage tidlig gen
nemhugning og sortering, uden at den behøver at være tabs
givende. Forsøg har jo vist, at hugst fra toppen næppe ned
sætter massetilvæksten (D.S.T. 1947 s. 393). 

Når vi kommer op i de indtægtsgivende aldre af bevoks
ningen, har man en besparirigsmulighed i en forlængelse af 

udhugningsmellemrummene. 'Dels giver det mindre udvis
ningsarbejde, og dels vil det i det lange løb gøre skovningen 
billigere. 

Jeg ved nok, at det er en udbredt læresætning, at de kor
test mulige udhugningsmellemrum er det bedste, og at man 
aldrig må hugge for et hovedtræ fra mere end een side ad 
gangen. Det er selvfølgelig også det fysiologisk bedste, men 
jeg tvivler om, at det, der indtjenes, altid svarer til det 
større arbejde. 

De forsøg, man har løbende i Danmark og Sverige, med 
forskellige udhugningsmellemrurri ved samme hugststyrke, 
f. eks. her 4 og 2 års mellemrum, synes foreløbig ikke at vise 
nogen forskel i den opnåede tilvæksfl), og jeg kan nævne, at 
jeg nylig hos en kollega så en mellemaldrende bøgebevoks
ning, hvor der for en halv snes år siden var hugget fuldstæn
dig frit omkring alle hoved træerne, medens resten af be-

1) Forudsætningen er dog naturligvis, at hugst styrke-niveauet er 
nogenlunde normalt. Når man nærmer sig grænsen for, hvad bevoksnin
gen kan tåle uden tydelig tilvækstnedgang, er det jo klart, at man ved 
langs udhugningsmellemrum går mere over grænsen end ved korte, 
samme endelige starntalsreduktion forudsat. 

8 
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voksningen slet ikke blev tyndet. Resultatet var godt. Ho
vedtræerne stod med dybe, fulde kroner og uden vanris . Det 
var på almindelig flad, leret sjællandsk jord, omend ikke 
stift ler. 

Det bør i det mindste overvejes, om man ikke, i alt fald 
efter at man har nået en oprensning til primakævlens 
højde, mange steder med fordel kan forlænge sine udhug
ningsmellemrum under opretholdelse afsa-mme årlige gen
nemsnitshugst. 

Med hensyn til bestandsplejen er underkulturen et områ
de, hvor der efter mit skøn ofte ødsles unødigt. - Idet man 
antager, at underkuIturen ved at hæmme græsvæksten sæt
ter tilvæksten op, og at underetagen endvidere forhindrer 
vanrisdannelsen hos lystræer som eg, udfører man ofte en 
helt ny tæt kultur ca. 40 år efter den oprindelige kultur. Der 
er efter mit skøn kun ringe chance for, at denne forholds
regel betaler sig. Vanrisbekæmpelsen bliver i almindelighed 
omend billigere så alligevel ikke fuldstændig, og i mange 
tilfælde ser man underkultur lavet, hvor jorden er helt eller 
delvis hindbærdækket, og hvor altså jordbundstilstanden 
faktisk er prima. 

Vi ved forøvrigt ikke nærmere besked om, hvorvidt og i 
hvilket omfang græs på bunden er skadeligt. Det må af
hænge meget af arterne. Jeg tvivler f. eks. lidt på, at tue
græsser som mosebunke altid er det, og jeg er ret sikker 
på, at miliegræs ikke er det. 

UnderkuIturens tilvækst vil normalt kun være en brøk
del af, hvad den kunne have opnået ved fuld lystilgang, og 
den frembringer kun et minimum af vel betalte effekter, så 
dens rentabilitet vil som regel blive elendig, hvis pengene 
overhovedet kommer igen. 

Kun hvis underkulturen fremstilles billigt samtidig med 
den egentlige bevoksning, som FRANTZ Muus i sin tid gjorde 
det, eller man foretager den ved plantning på stor afstand, 
f. .eks. 2 x 2 eller endog 3 x 3 m, hvad der under disse for
hold kan være tilstrækkeligt, og regner med, at den til sin 
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tid skal afløse overetagen som bevoksning, mener jeg, at der 
er økonomisk rimelighed i dispositionen. Jeg ser her bort 
fra juletræs- og pyntegrønt-kulturer under lystræ, der 
utvivlsomt kan have en god økonomi, endskønt den vil være 
betydeligt ringere , end hvor pyntegrøntkulturen udføres ved 
fuld lys tilgang, eller under det for nogle træarter nødven
dige minimum af skærm. 

Under bestandsplejen kan endnu nævnes opkvistning, hvor 
man ikke sjældent ser et urimeligt antal træer oprenset, vel
sagtens fordi det ser godt ud. Det er et i hvert enkelt tilfælde 
forskelligt regnestykke, man skal udføre for at nå op til den 
procent oprensede træer og den oprensningshøjde, som er 
økonomisk fordelagtigst. 

For douglas har HOLCK givet en god behandling af spørgs
m å let i D.S.T. 1953. Også her ser jeg bort fra pyntegrøntet. 

3. Skovningen 

Når vi går til selve skovningen, vil mange mene, at her 
kan der da ikke være tale om perfektionistiske udske.ielser. 
Det er der alligevel i stor udstrækning. Vi har ved eksamens 
3. del ofte konstateret meget betydelige overmål på de rum
metersatte effekter, og når vi har drøftet tilfældet med skov
fogeden, har vi ofte, både i statsskove og private skove hørt 
den udtalelse, at staten, respektive det ansete gods må leve
re kunden et rigeligt mål, ligesom det er coutume i mange 
købmandsforretninger. 

Jeg kan nævne, at vi ved planlægning af et distrikt lod 
foretage bestemmelse af det ydre rummål på et stort antal 
rummetersatte effekter på flere skovparter. Det viste sig, at 
der alle vegne var større rummål end de vedtægtsmæssige 
3-4 %, og på en enkelt skovpart var det gennemsnitlige over
mål 13 %. Jeg mener, man her har et udslag af en perfek
tionisme, som også arbejderne tager del i, mod deres egen 
økonomiske interesse. 

r nogle tilfælde harogså varens kvalitet været unødvendig 
god, af lignende grunde. 
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4. Veje 

Det er almindeligt ved vejbygning, at man på skøn afgør, 
at her nok trænges til en bilfast vej, som derpå anlægges efter 
traditionelle metoder. Man kommer derved ofte til at fore
tage unødvendigt dyre investeringer. En rationel fremgangs
måde vil f. eks. fordre, at man først laver en prøvekalkule 
over, hvor meget træ der skal bringes ud ad den pågældende 
vej i f. eks. de første 20 år. Derpå drøfter man med sin skov
foged og vognmanden, hvor stor en besparelse i transport 
pr. m 3 der idag kan påregnes efter vejens anlæggelse. Dette 
tal multipliceret med det gennemsnitlige årlige kvantum 
træ, vejen skal tage, udgør den sum, man har til forrentning 
og afskrivning på de 20 år. 

Spørgsmålet er, om vi da for de penge kan få en vej an
lagt og vedligeholdt i disse 20 år, idet man samtidig har et 
valg mellem flere forskellige grader af befæstelse, der, når 
jordarbejdet er foretaget, kan variere fra næsten nul på flad, 
lerløs hede, hvor moren er kastet til side, - over en simpel 
sporfyldning og videre op til makadamiseret vej med as
faItbeklædning . 

Valget vil ikke blot bero på jordarten og den mængde træ , 
der skal ud, men også på den takt, hvori træet kommer ud. 
Hvis det f. eks. i de første år drejer sig om ret let transport. 
kan man nøjes med mindre og senere efter behov gå videre. 
Jeg vil i virkeligheden mene, at hvis der ikke i de første ~r 
efter anlægget af en mindre vej går hul på den her og der, er 
den for godt lavet. Terrainets egnethed vil altid variere en 
del , således at der er svage punkter, der må befæstes stær
kere. De vil vise sig, efterhånden som man bruger vejen, og 
den kan da få den for stedet nødvendige befæstelse. 

Man kan nemlig altid øge en vejs styrke, hvor den behøver 
det , men har man lavet sin befæstelse unødvendig kostbar, 
er der ingen mulighed for at gå tilbage. 

Mange distrikter ønsker deres hovedveje to-sporede, så
dan at to lastbiler kan passere hinanden hvor som helst. Det-
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te kan måske være rimeligt på meget udprægede hovedveje, 
men det er dyrt, og for alle grenene i systemet er det rime
ligt at nøjes med een kørebredde suppleret med mødesteder, 
hvilket jo er langt billigere. 

Jeg er forberedt på her som over for så mange af mine 
ræsonnementer at møde den indvendig, at med den stadige 
inflation er det lønnende at foretage rigelig investering også 
på dette område. Men for del første afbalanceres den stadige 
inflation til dels af den stadige skattestigning gennem den 
progressive skalas indflydelse, og for det andet er det jo ikke 
nok, at en investering evt. tilsyneladende bet'aler sig gen
nem iJ]f1ahonen. Det er administratoren'S sag at vælge og 
vrage mellem de forskellige investeringsmuligheder og be
nytte de bedste. 

Forøvrigt afbalanceres inflationsfortjenesten også af selve 
prisstigningen. En ejer kan f. eks. idag vælge, om han vil 
investere, eller han vil købe ny bil. 

Investerer han fornuftigt, forhøjer inflationen investerin
gens pengeværdi. Men den forhøjer også bilens pris, hvis han 
senere vil købe den. 

Endelig er det jo ikke sikkert, at inflationen vedbliver. 
Den fortsætter i alt fald næppe i samme tempo som siden 

krigen. 

5. Vandledning 

Vore skove er rige på eksempler på uøkonomisk vandafled
ning. 

Mange småhuller, sommetider på ca. 100 m2 , er i ældre 
tid blevet afvandet ved dybe, relativt alt for kostbare og dyrt 
vedligeholdte grøfter. Men også i vore tider ser man over
drivelser på dette punkt, og i de sidste år er der opstået en 
formelig_ grøftningsmode, ofte i moderne mekaniseret form 
med gravemaskine, nedlægning af rørledninger eller ris og 
efterfyldning med bull-dozer. Det ser vældig industrielt ud, 
men man må have sine tvivl om økonomien. 

Som jeg nævnte det under kulturer, er det eneste helt 
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sikre ved investeringer i skovdyrkningen som regel anlægs
udgifterne, medens den forventede merindtægt er hypotetisk 
og ofte af ret luftig karakter. Man skal selvfølgelig ikke af
holde sig fra investeringer på dette punkt heller, men i be
tragtning af indtægternes usikkerhed må en forudgående 
nøje kalkule efter min mening stille sig virkelig gunstigt, 
før man sætter sin kapital ind. 

Som regel er de arealer, der virkelig er vandlidende, min
dre end de arealer, man i sine kalkuler er tilbøjelig til at an
tage er vandledende, og i alle tilfælde er de meget svære 
at afgrænse nøjagtigt. Dertil kommer muligheden 'af, at 
vand, bortledet fra en vandlidende plet, måske kan medtage 
vand, som de tilgrænsende bevoksningsdele har nydt godt af 
i fo·rm af bevægeligt grundvand i passende dybde. 

Under hensyn til hele fremtidsperspektivets usikkerhed 
mener jeg derfor, man ved sin kalkule bør indskrænke sig 
til det areal, som er sikkert vandlidende og så prøve, om 
den tilvækstforøgelse, man kan vente, rimeligvis først efter 
en del år, kan betale og forrente anlægsudgiften samt be
stride evt. vedligeholdelse. Jeg er ikke sikker på, at sådanne 
kalkuler i almindelighed f'oretages, og jeg mener altså, 'at de 
bør vise et rigeligt overskud, før man skrider til handling. 

I overvejelserne bør indgå en kritisk bedømmelse af jor
dens drænbarhed, som for stærkt lerede jorder kan være for
bavsende ringe. 

Stillet overfor et større afvandingsforetagende på stærkt 
leret hårdbund med anvendelse af gravemaskine, nedlæg
ning af ris O.S.v. foreslog jeg skovrideren, at man prøvede 
at måle de vandmængder, der gik fra hovedledningen ud i en 
samlebrønd. Det måtte kunne gøres ved hjælp af mange 
regelmæssigt foretagne stikprøver af udstrømningen, men 
mit forslag blev ikke fulgt. 

Det ville være interessant at se en sådan undersøgelses 
resultat udtrykt i mm nedbør. 

At vandledning på større blødbllndsarealer kan betale sig, 
skal jeg efter min egen erfaring være den første til at be-
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b·æfte. men jeg har altid søgt at begrænse udgiften til det, 
der efter kalkuler syntes sikkert økonomisk. 

6. Træmåling og landmåling 

Brugbare kort og periodevise opgørelser af skovens ved
masse og om muligt dennes værdi er nødvendige for ratio
nelt skovbrug, men også her er det rigtigt, nøje at overveje 
nytten af hver krone, man giver ud. 

Det er f. eks. ikke sjældent, at en skovbestyrer ved plan
revision ønsker samtlige udhuggede bevoksninger fuldtak
serede ud fra den betragtning, at der er så mange kilder til 
unøjagtighed i træmålingen, at man må forlange den fuld
stændigste og bedste opmåling af hver enkelt del. Jeg mener 
ikke, at denne betr-agtning er rigtig. 

I min træmålingslære s. 198 har jeg behandlet spørgsmå
let og nævnt, at man ved vedrnassetaksationen kan lægge 3 
hovedsynspunkter til grund, enten 

1) at man kan forlange samme procentiske middelfejl på 
massen uden hensyn til bevoksningens alder, eller 

2) at middelfejlen på vedrnassen pr. ha udtrykt i m 3 skal 
være den samme - eller endelig 

3) at det ikke er vedrnassen, men dennes værdi, der er 
afgørende, således at det er middelfejlen udtrykt i 
kroner på vedrnassens værdi pr. ha, som bør være 
konstant. 

Med samme fordringer til nøjagtigheden for de ældste 
som for de yngste bevoksningers vedkommende vil forud
sætning 1) føre til efter mit skøn urimelige bekostninger, 
og jeg er tilbøjelig til at mene, at det er forudsætning 3), 
man skal rette sig efter. Ganske vist vil det medføre, at den 
ekstensive måling i de yngste bevoksninger, f.eks. med grund
fladestokken, vil gøre en tilvækstbestemmelse efter diffe
rensrnetoden mindre nøjagtig i de yngre end i de ældre be-
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voksninger, men sådanne bevoksningsvise tilvækstberegnin
ger foretages i praksis kun i yderst ringe grad, bortset fra 
et antal Jwntrolbevoksninger, som en del distrikter følger 
med fortsat måling, og som forøvrigt giver alle de oplys
ninger, man behøver i praksis. 

Lægger man forudsætning 3) til grund for sin taksation, 
vil denne kunne billiggøres meget væsentligt. Som regel vil 
omkostningerne kunne mere end halveres, uden at jeg kan 
se, at der er tabt noget af væsentlig betydning for driften. 

Man kan måske med fordel gå endnu videre ad eksten
siveringsvejen og nøjes med i planlægningsårene at op
gøre sin vedmasse ved hjælp af de standardbevoksninger, 
som man på distriktet følger med fortsatte målinger, for
udsat at de foreligger i et ikke for lille antal, f. eks. mindst 
10 for hver af hovedtræarterne fordelt på forskellige aldre. 
Man vil fra disse bevoksninger kunne hente normaltal for 
forholdet mellem masse og højde og så indskrænke taksatio
nen til en solid højdemåling udført med et pålideligt instru
ment , som f. eks. Løvengreens store højdemåler. Man kan 
naturligvis ikke herved forvente at opnå samme nøjagtighed 
som ved en fuldstændig taksation, men jeg tror ikke, for
sl,ellen i nøjagtighed får nævneværdig betydning for plan
dispositionerne. 

Endnu mere ek tensivt kan man, hvis pengene er meget 
små, ved hver anden planlægning foretage hele sin taksation 
i stuen ved at føre højderne fra foregående planlægning 
frem med den normale tilvækst efter standardoversigterne. 

Ved tallenes opføring i diverse bøger kan man simplifi
cere ikke uvæsentligt ved at opgive alle højdetal i hele 
meter, alle diametertal i hele cm og alle massetal afrundet 
til tiere af m 3 • Disse tal er lettere at skrive og at huske, mas
sesammentællingen lettes , og man undgår at arbejde med en 
forvirrende pseudo-nøjagtighed. I virkeligheden tillader 
vor træmålings nøjagtighed jo selv i bedste tilfælde kun 
angivelse af højde og diameter i henholdsvis meter og cm, 
og alle sammenligninger mellem f. eks. bevoksningers til-
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vækst, der er baserede på højder og diametre angivet med 
een decimal, er i virkeligheden usikre, så snart tallene nær
mer sig hinanden så meget, at man lwmmer inden for nøj
agtighedsgrænsen, resp. % m på højden og 112 cm på dia
meteren. 

Med hensyn til kortene lærer forstkandidaterne i faget 
landmåling en minutiøs nøjagtighed, som utvivlsomt har 
opdragende værdi. Men uden vejledning vil de, når de i 
praksis kommer ud for landmåling til distriktskort, ofte 
anvende en ikke forsvarlig mængde tid på at få en masse 
små-litraer nøjagtigt indlagt, skønt bevoksningsgrænser jo 
er højst ustabile. Her går dog udviklingen nu i en anden 
og sundere retning, idet man er ved at gå over · til kortlæg
ning på basis af luftfotografier, et område, hvor professor 
MOLTESEN, skovrider WEST-NIELSEN, skovtaksator LAliMANi\' 
JØRGENSEN og skovrider TOLSTRUP har gjort en betydelig ind
sats. Ad denne vej kan kortene gøres langt billigere og vist
nok endda bedre, fordi landmålingen undertiden kan være 
behæftet med overraskende grove fejl, som røber sig, når 
man sammenligner med luftfotografiet, og som godt kan 
stamme fra et matrikulskort, der har dannet basis f'0r fast
læggelsen af skovens omrids. 

Hvor lidt man under knebne pengeforhold kan nøjes med 
og dog bevare et udmærket overblik over skoven og dens 
drift, kan jeg illustrere ved at nævne, at da jeg i 1936 over
tog Lounkær skov, engagerede jeg en forststuderende til 
sammen med plantøren ved hjælp af skridtning at indkro
kere bevoksninger større end ca. Ih ha i en oppantografe
ring af generalstabens målebordsblad, kontrolleret i hoved
træk ved hjælp af matr.-kortet og ved måling af 2 skoven 
gennemløbende linier. Hele foretagendet kostede ca. 300 kr. 
for 265 ha, og vi har ikke siden fundet nævneværdige fejl. 

Ved de påfølgende 2 planlægninger i 1947 og 1957 har vi 
fulgt samme fremgangsmåde ved il jour føring af kortene, 
som jeg tror har ydet os i realiteten samme tjeneste som de 
meget dyre kort, man normalt ser rundt på distrikterne. 
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7. Planlægning og bogføring 

Jeg er nu inde på et område, hvor jeg ikke repræsenterer 
den egentlige sagkundskab, men hvor jeg alligevel vil vove 
et par udtalelser mere. 

Man anvender normalt ved planlægninger megen tid og 
megen sindrighed på afdelingsgrænserne, der ofte ændres 
tet betydeligt ved planlægningen. 

Vi har på skovbrugsafdelingen en langt tilbagegående 
serie kort af samme statsskov, et kort for hver planlægning 
med 15 års mellemrum. Disse kort viser noget meget grelt 
om afdelingsgrænsernes ubestandighed. 

Meningen med afdelingerne er, at de skal være drifts
enheder, d.v.s. at de i afdelingen repræsenterede træarter 
(principielt helst kun een) skal følges ad gennem samme 
omdrift. Til disse afdelinger har gennem lange tider og på 
mange distrikter været knyttet en afdelingsvis bogføring, 
således at i det mindste hugsten og i mange tilfælde også 
indtægts- og udgiftstallene holdtes adskilt for hver afde
ling. 

Det fjernere mål var, i alt fald for min tidligere chef pro
fessor PRYTZ, at man skulle nå til et lærerigt driftsresultat 
for hver enkelt afdeling, når den til sin tid blev afdrevet. 
Der er næppe tvivl om, at disse anstrengelser har været 
ganske spildte. Det er kun rent undtagelsesvist, at man har 
nået det ønskede resultat. 

Jeg håber, man vil tilgive mig, at jeg igen nævner Loun
kær skov. I 1937 ved den første planlægning delte jeg sko
ven op i 16 store afdelinger begrænsede af veje, udkanter og 
meget store, let synlige og altid forblivende hovedgrøfter. 
Disse afdelinger er forblevet uændrede, og inden for dem har 
vi søgt at tilrettelægge den bedst mulige hugstfølge til sik
ring mod stormfald og andre ødelæggelser. Efter mit skøn 
arbejder man friest og bedst på denne måde. Vi har ikke 
ført afdelingsvist regnskab. De oplysninger om tilvækst
og bevoksningsøkonomi, vi har ønsket, har vi fået gennem 
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plantaksationer og nogle permanente prøveflader og måle
bevoksninger. 

Jeg kan sige, at dette system i alt fald har været billigt at 
etablere og vedligeholde, og det har efter vort skøn fungeret 
tilfredssti Ilende. 

8. Administration 

Det er en ofLe hørt udtalelse, at det for dansk skovbrug 
vil kunne betale sig at udbygge administrationsapparatet 
yderligere, idet den derved opnåede større intensitet i driften 
vil medføre en mindst tilsvarende større stigning i produk
tionen. 

For en del distrikter, der arbejder med meget store admi
nistrationsenheder, tror jeg, delte synspunkt er rigtigt. Vel 
at mærke, hvis den øgede administrationskapacitet anvendes 
til økonomisk rationalisering. Med den så ofte dominerende 
perfektionistiske tendens er jeg tilbøjelig til at tro, at resul
tatet bliver modsat. 

Men går man ind for en streng rationalisering, er det en 
anden sag. Vi kan således se, at alle større industrier anven
der meget store midler på forsøgsarbejde, metodeplanlæg
ning og driftskontrol og -statistik. 

Jeg kan ikke se, at forholdene ligger anderledes i skov
bruget. 

Uanset, at vi har vore udmærkede institutioner: Forsøgs
væsenet, Arboretet og Planteavlsstationen, mener jeg, at 
det vil være rationelt, at distrikterne selv anstiller forsøg, 
naturligvis ikke af videnskabelig karakter, men for at løse 
rent praktiske, ofte yderst lokalt prægede problemer. 

Det er forkert at tro, at de statsautoriserede forsøgsvæse
ner er nok. 

Det mener da landbruget heller ikke. 

Det er jo en kendt ting, at alle de mange over landet spred
te landbrugskonsulenter, hver inden for sit område, anstil
ler en betydelig række forsøg, der samarbejdes i årsberet-
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ninger for landboforeningerne og giver mange værdifulde 
vejledninger og impulser, ikke mindst for den enkelte land
mand, der er forsøgsvært. 

For mit eget vedkommende har jeg benyttet disse konsu
lentforsøg i så stor udstrækning, som det kunne opnås, og 
har lært mange ting af praktisk værdi for driften, netop 
fordi problemerne er så lokale, at man ikke kan nøjes med 
generelle resultater. 

Det er jo også sket, at en gruppe 'af store godser har slået 
sig sammen om en fælles konsulent på landbrugsområdet 
eller en fælles forsøgsleder på det forstlige forædlingsomrlide. 

Mine herrer, de toner, De i dag har hørt, har lydt ved skov
brugsundervisningen i årtier, og jeg tror også, at de er ble
vet hørt og opfanget, men der skal som regel ikke mange år i 
praksis til, før denne nye melodi bliver mere eller mindre 
overdøvet af den gamle melodi om »safety first« og »solidt 
arbejde« og »jeg vil kun efterlade mig kulturer, jeg kan 
være bekendt«. 

På den anden side er det på sin plads at understrege, at 
skovejerne, så vidt mine erfaringer strækker, er akkurat 
lige så perfektionistisk indstillede som forstmændene . Også 
de ønsker, at alt skal være i bedst mulig orden, og de er 
sjældent villige til at vige på dette punkt til fordel for en 
noget større indtægt, som Kampmann eller hans efter
følgere efter den herskende opfattelse jo alligevel berøver 
dem glæden af. 

Jeg henstiller, at mine betragtninger gøres til genstand 
for overvejelser af både skovejere og skov bestyrere, iblandt 
hvilke jeg også kender en del, der mere eller mindre deler 
skovbrugsafdelingens opfattelse. 

Emnet har ført med sig, at jeg overvejende har beskæftiget 
mig med den ukritiskhed, med hvilken man efter mit skøn 
ofte foretager investeringer i skovbruget, og desuden har på
peget forskellige besparelsesmuligheder i driften. 
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Der har ikke været anledning til at gå ind på en positiv 
behandling af spørgsmålet investering. Dette håber jeg at 
kunne gøre ved en anden lejlighed. 

Skovbruget har mange muligheder for lønnende investe
ring, men er iøvrigt på de fleste godser intimt forbundet 
med landbruget på dette område. 

Gode objekter vil der derfor være nok af, og man over
kommer des flere og får des bedre forrentning, jo fornuftige
re investerings formen er. 

Til sidst dette: Det har ikke kunnet undgås, at mine udta
lelser har rummet en kritik af mangt og meget i skovbru
get, og jeg er forberedt på, at kritikken hist og her kan 
trænge til en modkritik, men jeg imødeser med største in
teresse denne modkri tik. 

Jeg har en høj mening om mine fagfælles jorddyrknings
mæssige standard og regner med, at der derfor må kunne 
komme noget godt og frugtbart ud af en meningsudveksling. 



ANGÅENDE »EN SKOVEJERS SYNSPUNKTER« 

Af skovrider Sv. BANG 

Med den største glæde har jeg læst eller rettere studeret 
hofjægermester CHR. SEHESTEDT JUUL'S meget tankevækken
de artikel »En skovejers synspunkter«, i Dansk Skovfor
enings Tidsskrift for august 1960. 

Artiklen berører så mange skov brugsmæssige emner, at 
det i en almindelig tidsskriftsartikel vil være vanskeligt at 
redegøre for alle disse. Jeg vil da heller ikke i detailler her 
tage diskussionen op, men blot søge at give udtryk for de 
tanker, som artiklen har fremkaldt hos mig, og som jeg 
vil tro kan bifaldes af størstedelen af skovbrugets mæ nd, 
altså af både »bestyrelse« og af »direktion« . 

»En skovej.ers synspunkter« er affødt af udviklingen 
inden for skovbesiddelse og skovbrug i nøje tråd med hele 
den tænkning, som især er accentueret ved A. HOWARD GRØN'S 
heh a ndling af skovenes problemer såvel ved undervisning 
på Denkgl. Veterinær- og Landbohøjskole som igennem 
hans øvrige virksomhed i det danske skovbrugs tjeneste. 

Man kan måske beklage den almindelige udvikling, men 
ingen kan unds'lå <sig for at tage konsekvenserne heraf, og 
skovbruget i dette land må også indstHIe sig på de økono
miske betingelser, hvorunder livet leves i vore dages sam
fund. 

Mulighederne for at løse de opgaver, som »En skovejers 
synspunkter« stiller til skovbruget, mener jeg vil kunne 
sammenfattes i følgende tre hovedpunkter: 

1. Samspillet mellem skovbruget som »branche« knyttet 
til anden erhvervsmæssig virksomhed, hvorved der ifølge 
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sagens natur først og fremmest m å tænkes på landbruget. 
2. Intensivering af skovbruget, hvor et af tiden groet og 
groende krav om øget effektivitet og aktivitet må tilgodeses 
- og endelig 
3. Ekstensivering af skovbruget, hvor en sådan foran
staltning skønnes at kunne medvinke til opfyldelsen af de 
formål, 'som er udtrykt under punkt 1 og 2. 

ad 1. Det kan ikke nægtes, 'at privatøkonomisk-skatte
politiske faktorer spiller en alt-dominerende rolle inden 
for de dispositioner, en skovejer må vælge at træffe, når 
han som »bestyrelsesmedlem« skal planlægge retningslini
erne for de krav til skovbrugets afkastning, som han i den 
givne situation må anse for mest formålstjenlige. S'kovbru
get er i den gunstige situation, at dets afkastningsevne, der 
primært er betinget af hugstens størrelse, kan varieres 
inden for meget vide grænser, således at man ved reduk
tion af hugsten for de fleste danske skovbrugs vedkommende 
kan opspare renterne, årets tilvækst, til et tidspunkt, hvor 
skovens ejer, alt taget i betragtning, vil finde det mere 
formålstjenligt at hæve udbyttet af skovens produktion. 
Omvendt kan man, >forudsat en rimelig vedkapital, ved en 
forøget hugst udover »det normale «, i enkelte år uden skade 
for skoven bringe sine indtægter væsentligt i vejret, så sandt 
som netto'et af de sidst huggede m 3 ud over »normalen« vil 
være af en relativt betydehg størrelse. For skovbruget be
står ydermere den fordel, at hugsten hovedsagelig sættes ind 
i vinterhalvåret, altså i reglen efter at »bestyrelsesmedlem
mei « har godt overblik over, hvorledes hans andre virksom
heder, specielt landbruget, regnskabsmæssigt vil tage sig 
ud, - og hvad er da naturligere, end at han i forbindelse 
med »direktionen « træffer afgørelser for linien i årets skov
ning? - At der i sådanne afgørelser og overvejelser må tages 
hensyn til prognoser for prisudvikling, afsæ tningsmulig
heder og mange andre forhold, der til slut m å afgøre en 
skovnings endelige størrelse, tilføjer jeg kun for en fllld
stændigheds skyld. 
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ad 2. Spørgsmålet om intensivering i skovbruget affødes 
naturligt af bestræbelserne for at bevare evnen til at følge 
med, både når det drejer sig om at søge idet mindste dæk
ning for de stadig stigende udgifter, og når det drejer sig 
om at løse de opgaver, hvis karakter fremgår af det under 
1 anførte, og da således at løsningen sker på den mest 
rationelle måde. - Der er næppe tvivl om, at der i henseende 
til intensivering foreligger et antal og til dels endnu ikke 
udnyttede muligheder, der vil kunne bidrage til at fremme 
omsætningen både for den enkelte skovejendom og for skov
bruget i sin helhed. Selvom jeg skal ·afhoJ.de mig fra at gå i 
detailler kan jeg dog ikke lade være med at nævne skovens 
biprodukter, hvis betydning som følge af stigende befolk
ningstal og velstand stadig vil være tiltagende. Men endnu 
mere vægt må der lægges på den mest intense udnyttelse af 
vor viden om proveniens og arvelighed med henblik på vor 
trædyrknings kvalitetsmæssige forbedring, hvad jo ikke 
mindst C. SYRACH LARSEN har understreget og klarlagt. 

Mekanisering, udvidet brug af tekniske hjælpemidler, 
rationalisering af kulturarbejdet - en broget blanding af 
muligheder på så at sige alle feIter inden for s'kovbruget .
er alle midler til intensivering og billiggørelse 'af skovbru
gets drift. Men forud må gå en øget forskning samt bistand 
til aUe gode kræfter, der beskæftiger si'g med træ som det 
uundværlige råstof. Vor pOosition må på langt sigt være 
stærk, idet træ som råstof vel i stigende grad vil udvikle sig 
til at blive en mangelvare. Men uden stadig opmærksomhed 
overfor udviklingen og uden offervilligt samarbejde med 
teknikken fremmes· omsætningen Oog dermed skovbrugets 
levedygtighed som erhverv ikke. 

ad. 3. Ekstensivering.kan imidlertid heller ikke lades ude 
af betragtning i bestræbelserne for at fremme skovbrugets 
erhvervsmæssige muligheder, idet der til tider i et mere eller 
mindre bevidst udslag af tradition og perfektionisme mulig
vis har været lagt fOor lidt vægt på en økonomisk rationel 
stillingtagen til problemerne. Må jeg her igen pege på vær-



77 

dien af, at »beslyrelsesmedlemmet « udtrykkeligt anviser 
målsætningen for det »direktionen « betroede skovbrug efter 
fordomsfri drøftelse og overvejelse de to samarbejdende 
parter imellem. Det turde være indiskutabelt, at produk
tionen af træ kan ske fyldest uden afholdelse af en del se
kundære udgifter, der dels ikke kommer skovbruget som 
driftsenhed ubetinget til gode, og som dels ikke afkaster 
indtægter som investeringer med økonomisk sigte. Også un
der synsvinklen ekstensivering er det fristende at råbe vagt 
i gevær over for den stadige stigning i kulturudgifterne for 
vore gamle løvtræarter, bøg og eg, således som denne stig
ning afspejler sig i Dansk Skovforenings økonomiske over
sigter. Det må være muligt ved en måske radikalt ændret, 
mere ekstensiv metodik at bryde denne udvikling, således 
aL bøg og eg kan få en billigere start med en forkortet tom~ 
gangsperiode og dermed en håndsrækning i den økonomiske 
og tekniske modvind, der truer dem. 

For mig at se er der med baggrund i hofjægermester 
Sehestedt Juul's artikel en lang række spørgsmål, hvis løs
ning med stigende kraft trænger sig på i takt med tidens 
krav. Det er ikke muligt at bringe disse løsninger frem 
uden det snævrestesamarbejde mellem alle de kræfter, hvis 
fælles interesse det er at 'søge disse opgaver løst. Jeg deler 
hofjægermesterens glæde over det samlende organ, som 
Dansk Skovforening ifølge hele sin opbygning er, og jeg må 
mene, at der i skovbrugets kreds, hvad enten det drejer sig 
om »bestyrelse«, »direktion «, forskning, teknik, undervisning 
eller hvilke andre komponenter, man end kan nævne, er så 
megen forståelse og samarbejdsvilje, at man uden virkelig
hedsfjern optimisme tør se fremtiden i møde med fortrøst
ning. 



KRONIK 

Personalia 1960 

Statsskovbruget. 
Forstfuldmægtigaspirant JOHANNES RAFN er fra 1. februar 1960 

udnævnt til forstfuldmægtig ved statsskovbruget. 
Forstfuldmægtigaspirant POVL CHRISTIAN PETERSEN el' fra 1. fe

bruar udnævnt til forstfuldmægtig ved statsskovbruget. 

Det danske Hedeselskab . 
Skovrider A. V. THYSSEN, Ebeltoft, har efter ansøgning p.g.a. 

alder fået sin afsked med udgangen af september måned. 
Skovtaksator G. \VEST-NIELSEN el' udnævnt til skovrider fol' 

Hedeselskabets 2. planlagedislrikt fra 1. oktober at regne. 
Forstfuldmægtig J. LUND B ERG er udnævnt til skovtaksator fra 

1. oktober at regne. 
Forstfuldmægtigaspiran t E. SCHEURER er fra 1. oktober ansat 

som forstfuldmægtig. 

Klilvæsenel. 
Overklitfoged ALLAN KRISTIAN HEILMAt\l\ er dter ansøgning p.g. 

a. alder afskedigel med udgangen af december måned 1960. 

P rivalskovb rugel. 
Fra 1. januar 1960 at regne er hofjægermester KNUD IUEL til 

Havnø udnævnt til kammerherre. 
Fra 1. januar at regne er hofjægermester GEORG CHRISTIAN GARTH

GRVNER til Lille Svenstrup udnævnt til kammerherre. 
Fra 11. marts at regne er hofjægermester S. A. TIMM, R. af D., til 

Aggersvold, udnævnt til kammerherre. 
Fra 11. marts at regne er kaptajn FRANTS AXEL LASSEN, Brat

tingsborg, udnævnt til hofjægermester. 
Forstkandidat POUL HERLOV BARFOED er den 25. marts afgået 

ved døden. 
Skovejer, forstkandidat KRISTIAN LUND er i april afgået ved 

døden. 
Forstkandidat PEER HOLSTEIN er fra 1. maj antaget som skov

rider på Jægerspris skovdistrikt. 
Forstkandidat V. C. SCHOUSBOE er i maj måned ansat som gods

fuldmægtig på Schackenborg. 
Forstkandidat THORKILD NIELSEN er pr. 15. maj ansat som forst

kandidat på Langesø skovdistrikt. 
Folketingsmand, gårdejer EJNER CHRISTENSEN (fmd. for Vejle 

amts skovdyrkerforening) el' den 22. juni valgt til formand for 
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»De samvirkende danske Småskovsforeninger« i stedet for gods
ejer AA . BRASK, som har ønsket at trække sig tilbage . 

Forstkandidat AKSEL IVERSEN er pr. 28. juli ansat som skovridel' 
ved »Tønder amts skovdyrkerforening«. 

Godsejer, forstkandidat C. C. BRANTH er den 1. sept. afgået ved 
døden. 

Som skovrider for ;,Midtjysk skovdyrkerforening« er fra 1. sep
tember at regne ansat forstkandidat R. F. PALUOAN. 

Skovrider Eov. HVIDT er fra 1. sept. ansat som konsulent for 
Smaaskovsfo-reningen for Aabenraa og Sønderborg amter. 

Jagt junker, jægermester CARL VILHELM VON BENZON fyldte den 16. 
september 100 år. 

Skovrider, godsforvalter ALBERT RICHARD HANSEN, Halsted Klo
ster er den 24. september afgået ved døden. 

Forstkandidat OLE DYBKJÆR er fra 24 . oktober ansat som forst
assistent på Giesegaard skovdistri,kt. 

Sekretæl', konsulent M. BAGGE, »De samvirkende danske Smaa
skovsforeninger« er afgået ved døden sidst i oktober måned. 

Skovrider ERNST CHRISTIAN KANN, tidl. Gammelkøgegaard, er af
gået ved døden . 

Skovrider O. MAHRT-OLSEN, Skjørringe er ansat som skovrider 
og godsforvalter for HaJsted Kloster gods. 

Den kongelige Velerinær- og Landbohøjskole. 
Fortskandidat O. SCHARFF er fra 1. maj ansat som videnskabelig 

ass. ved Skovbrugsafdelingen .. 
Forstkandidat STIG AGGER-NIELSEN er fra 1. juli 1960 at regne 

ansat som amanuensis ved Skovbrugsafdelingen. 
Arboretforstander dr. agro. C. SYRACH LARSEN er den 24. novem-

• bel' tildelt den filosofiske døktorgrad som æresQoktor ved Det 
matematisk-naturvidenskabelige fakultet ved Københavns Univer
sitet. 

Den 28 . juli el' amanuensis ved Landbohø,iskolen, forstkandidat 
HELGE VCOEL beskikket til at være lektor i botanik for landinspek
tører for 3 år fra 1. april 1960 at regne. 

Forstkandidat LEIF SLENGERIK HANSEN er fra 1. november ansat 
som videnskabelig assistent ved skovbrugsafdelingen. 

Slalens {orsll(qe Forsøgsvæsen. 
Forstkandidat J. NECKELMANN er ansat -som forstassistent pr. 

1. december. 

Teknologisk Institut. 
Forstkandidat T. THOMASSEN er fra 1. november 1960 ansat ved 

Træteknisk forsøgsafdeling. 
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Forstkand. E. BORSHOUI er fra 1. november ansat ved Trætek
nisk forsøgsafdeling. 

Danske i udlande l. 
Forstkandidat GEORG HANSEN er ansat i Østasiatisk Kompagni 

Ghana. 
Forstkandidat HENRIK RAVN er emigreret til Canada og er for 

tiden bosat i Toronto. 
Forstkandidat EJNER J. K. AUGSBUHG er ansat som konsulent for 

Halmstad SkogsagarefOrening. 
Forstkandidat P. FRIIS JESPERSEN er ansat som jagmastare ved 

Wrams Gunnarstorp i Sverige. 
Forstkandidat J. KROMANN LARSEN er flyttet fra Ghana til Dan

mark og er blevet ansat hos A/S Bork & Co. som træopkøber af 
tropiske træsorter. 

Professor TORKEL HOLS0E er forflyttet fra Liberia til Santiago i 
Chile ved The InstHute for In ter American Affairs. 

Forstkandidat H. M. STEENFELDT er flyttet fra Ghana til New 
ScotIand Development Comp.. (Pty.) Ltd., Transvaal, South 
Africa. 

Endvidere er forstkandidat H. BRIX blevet forfremmet til Acting 
Professor i plantefysiologi ved Dl1ke University, U.S.A. 

Forstkandidat ERIK ASCANIUS har forladt Ø.K . og købt selvstæn
dig 'forretningsvirksomhed i Danmark. 

Anden virksomhed. 
Forstkandidat NIELS MOLDRUP er pr. 1. oktober 1960 ansat 

som teknisk leder af et nyt imprægneringsselskab, hvis stiftere er 
»Hotaco« og »Garta«. 

Godsejer FL. JUNCKER er pr. 17. oktober udnævnt til admini
strerende direktør for AIS Junckers savværk. 

P.H. 

LITTERATUR 
WALLIS, G. W.: Survey of Fornes annosus in East Anglian Pine 

plantations, Forestry 33, s. 203- 214, Oxford 1960. 

Som bekendt forårsager Fornes annosus-angreb i fyrrebevoks
ninger, at en del af de angrebne træer dør, medens kerneråd kun 
forekommer sjældent i modsætning til, hvad tilfældet er hos f. eks. 
rødgran. Delte skyldes, at svampen -fortrinsvis angriber kambiet 
hos fyr, medens den næsten udelukkende angriber den døde 
kerne hos rødgran. 

Det foreliggende arbejde består i en undersøgelse af, hviJ.k e 
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jordbunds- og skovdyrkningsmæssige faktorer der inf'luerer på den 
af F. annosusforårsagede dødelighed i skovfyr·bevoksninger. 

Undersøgelsen er foretaget i East Anglia, hvor RISHBETH tidlige
re har udført sine grundlæggende undersøgelser over F . annosus' 
biologi. l East Anglia har Forestry Commission i tiden efter 1921 
ladet ca. 20000 ha tilplante, 'hovedsageligt med skovfyr. Før til
plan tningen henlå ca. 3/5 af arealet som lynghede eller fåregræs
ning, ca. l /S var landbrugsjord og ca. l /S var skov, såvel løv- som 
nåleskov. Den årlige nedbør i området er ca. 500 mm, og middel
temperaturen for januar og juli er hhv. 3 o og 17 0 C. Jordbunden 
er dels kalkholdig moræne, dels interglacialt sand, der ligger over 
kalk. Jordene er sandede, men varierer i kemisk henseende: hvor 
kalken findes nær overfladen, er kalkindholdet og pH stort, andre 
steder er kalkindholdet og pH liUe, og her findes en veludviklet 
podsol. 

Disse plantager .frembyder et godt studieobjekt til en under
søgelse af denne art, idet de nævn te faktorer er rigt varierede 
samtidigt med, at sygdommen ,forekommer ret ud:bredt. 

lait undersøgtes 300 bevoksninger på tils.ammen ca. 3000 ha, 
hvoraf hovedparten fandtes på tidligere agerjord eller gammel 
hedejord ; disse bevoksninger havde maksimalt været tyndet 4 
gange. Om disse bevoksninger indhentedes oplysninger om area
lets tidligere benyttelse, plantningsår, 'hugstår og hugsternes stør
relse, samt hvor stor en del af disse, der bestod af døde træer; 
de døde træers vedrnasse brugtes som mål for angrebets intensitet. 
l bevoksningerne undersøgtes dels jordbundsprofilen, dels pH i 
15- 20 cm's og 50- 60 cm's dybde; pH i 15- 20 cm toges som udtryk 
for surhedsgraden i rodrummet, medens pH i 50- 60 cm antoges 
at give et udtryk for undergrundens surhedsgrad. 

De nævnte faktorer saltes i relation til 'dødeligheden, og man 
opnåede .følgende resultater: 

1. pH og grunde/hed 
Dødeligheden i skovfyrbevoksninger i relation til pH i 15- 20 

cm's dybde: 
pH i Arealets tidli-

15-20 em gere benyttel se 
>7 ager 
6- 7 ager 

hede 
5- 6 ager 

hed e 

<fJ ager 
hede 

De døde træers vedmasse i pet. af tyndingen 
1. tynding 2. tynding 3. tynding 4. tynding 

0.8 7.4 12.1 15.1 

0.0 1.3 7.7 18.9 

0.0 
0.0 1.8 1.5 4.2 

0.0 1.8 

0.0 
0.1 1.2 0.6 0,8 
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Af tabellen fremgår: 
a) at der i'kke forekommer angreb med dødeligt forløb i skovfyr

bevoksninger på ikke tidligere træbevoksede arealer før efter 
1. tynding. 

b) ved de efterfølgende tyndinger fandtes der døde træer; døde
ligheden var størst i bevoksninger, hvor pH i 15- 20 cm var 
større end 6. I disse bevoksninger har sygdommen et faretru
ende forløb, og der er intet, der tyder på en stabilisering. I 
bevoksninger, hvor pH i 15- 20 cm var mindre end 6, forekom 
kun få angreb med dødelig udgang,og sygdommen er uden 
betydning, skønt mange af de gamle stød indeholdt F. annosus. 

De under a) og b) an,førte resultater er i god overensstemmelse 
med det af RISHBETH tidligere publicerede. RISHBETH fandt, at 
F. annosus bredte sig langt hurtigere i fyrrerødder på basiske 
jorder end i rødder på sure jorder, og dette forhold skyldtes, at 
der på de sure jorder fandtes en konkurrerende mikroflora, me
dens en sådan manglede på basiske jorder. Antallet af stød infi
ceret af luftbårne F . annosus-sporer på hhv. basiske og sure jorder 
vil alt andet lige være det samme, og den større dødelighed i 
bevoksninger på basiske jorder skulle således hovedsageligt bero 
på, at svampens spredning begunstiges her. 

En yderligere undersøgelse viste, at dødeligheden i bevoksnin
gerne var den samme, hvad enten den høje pH-værdi i 15-20 cm 
skyldtes et naturligt kalkindhold i jorden eller en kalkning. 

y dermere ,fandtes der en tydelig sammenhæng mellem affalds
lagets tykkelse og pH i 15-20 cm, og således også en sammenhæng 
mellem aUaldslagets tykkelse og dødeligheden. 

Medens pH i 15- 20 c m således er udslagsgivende for sygdom
mens spredning, fandtes der ingen forbindelse mellem dødelighed 
og pH i 50- 60 cm; det kan nævnes, at der fandtes sunde bevoks
ninger på jorder, hvor der fandtes et kalklag i 50- 60 cm's dybde, 
men hvor pH i 15- 20 cm til gengæld var under 6. 

Da det er blevet fremført, at jordens grundethed skulle have en 
væsentlig indflydelse på sygdommens optræden (for eks. C. A. 
J ØRGENSEN'S taprodsteori) ,opgjordes dødeligheden i bevoksninger 
på hhv. fladgrundet og dybgrundet tidligere agerjord. Det var 
ikke muligt at påvise nogen forskel i dødelighed mellem disse to 
kategorier, og man må da an tage, at dette >forhold ikke har nogen 
yæsenlig indflydelse på sygdommens 'optræden. 

2. Arealets tidligere anvendelse 
Da praktiske erfaringer synes at vise, at bevoksninger på tid

ligere agerjorder j særlig grad er disponeret for angreb af F . 
annosus, un dersøgtes dette forhold ved at sammenligne dødelig-
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heden i bevoksninger på hhv. tidligere agerjorder og tidligere 
hedejarder. Der kunne ikke påvises nogen forskel i dødelighed 
mellem disse arter af bevoksninger, hvor pH i 15- 20 cm var den 
samme. Udbredte angreb i bevoksninger på tidligere agerjorder 
eller på stærkt bearbejdede gamle hedejorder f·orekom kun, hvor 
pH i 15-20 cm var større end 6. Man konkluderer, at en bearbejd
ning eller tidligere anvendelse af jorden til landbrug kun med
fører stærkere angreb, for så vidt det har medført, at pH i 15-20 cm 
overstiger 6. 

3. Østrigsk fyr 
Østrigsk fyr fandtes mere modstandsdygtig overfor angreb af 

F. annosus end skovfyr; dette var dog kun tilfældet, hvor den 
østrigske fyr fandtes i rene bevoksninger. I blandingsbevoksnin
ger af skovfyr og østrigsk fyr bliver den østrigske ·fyr lige så 
hårdt angrebet som skovfyrren. Vil man udnytte den østrigske 
fyrs større resistens, bør den plantes i rene bevoksninger. 

il .. Y.-A . 

ALDHOUS, J. R. (Forestry Commission) : Control of Cutworm in 
Forest Nurseries. Forestry 32(2): s. 155-163, 1959. 

Artiklen omhandler bekæmpelse af knoporme, dvs. larver af 
jordugler, fortrinsvis ageruglen (Agrotis segetum Schiff), som 
ødelagde et stort antal sitkafrøbedsplanter i en større engelsk 
fOTStplanteskole ved Oxford. Også i Danmark er knopormeangreb 
hyppige, så 'forsøgsresultaterne kan nok have interesse ·her. Effek
len af giftstofferne HEXAKLOR, DDT, ALDRIN og DIELDRIN 
undersøgtes i perioden 1955-57 på plantepartier med 3-6000 frø
bedsplanter. 

En beskrivelse af ageruglens livscyklus letter forståelsen af be
kæmpeisesmetode og -resultater: Æggene lægges på planten et 
par cm over jorden i juni-juli. Larverne kommer hurtigt ud, og 
efter at have opholdt sig et par uger over jorden, graver de sig 
ned i jorden, hvor de opholder sig om dagen. Om natten el' de 
rremme for at æde, og planterne begnaves i eller lige over 
jordoverfladen. l/l planter gnaves ofte helt over, hvorefter 
de ifølge engelske undersøgelser trækkes delvis ned i gangene 
og fortæres der. Toppe, der stikker op af jorden, er således et 
sikkert tegn på knopormeangreb. Den største skade sker i august
september, når larverne er blevet 4-5 cm store, og skade på plan
ler ældre end 1 år bliver først rigtig synlig i denne periode. 
Larverne overvintrer i jorden, og efter at have gnavet i en kort 
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periode forpupper de sig i det tidlige forår 10-15 em nede i jor
den. I maj-juli kommer de voksne sommerfugle frem. 

Sprøjtning med ALDRIN øg DIELDRIN var næsten 100 pet. 
effektiv, med HEXAKLOR og DDT langt ringere. Til 1 ha anbe
fales det at bruge 5-10 liter 30 pet. ALDRIN-middel eller 15 pet. 
DIELDRIN-middel opløst i 700-1000 liter vand. Både ved sprøjt
ning i slutningen af juni (når larverne formodes at være lil 
stede) og i midten af juli (når de første angreb bemærkedes) 
lykkedes bekæmpelsen fint og hurtigt. En sprøjtning i midten af 
august virkede udmærket efter ea. 3 dages forløb, mens be
kæmpelse senere end anden uge af september var nytteløs, da 
hele skaden da var sket. Sprøjtningen udførtes sent om efter
middagen, da insektieiderne er flygtige i fri luft. I jorden er de 
derimod bestandige. 

Planterne beskadigedes ikke ved behandlingen, tværtimod syn
tes højdetilvæksten at blive større . Bekæmpelse af knoporme på 
andre nåletræarter og på sitkagranfrøbedsplanter i 6 andre plan
teskoler gav ligeledes gode resultater. 

ALDRIN og DIELDRIN-midler forhandles i Danmark. Ved be
handling af 1 ha vil udgiften til insekticider beløbe sig til 75-
150 kr. for begge midlers vedkommen·de (udgiftens størrelse af
hængig af dos·eringen). 

O. Zelhner-Møller. 

Prof. Dr. H. ZYCHA, Hann. MUnden : »Die krankell Buchen - Ur
sachen und Folgerungen «. Holz-Zentralblatt, nr. 1'46, 1960 og 
nr. 3, 1961. 

I store dele af Tyskland har man i 1960 bemærket, at de ældre 
bøge hyppigt viser et sygdomsfænomen, som man har kaldt »bark
død« eller »slimflodssygdommen«. Det er forsåvidt ingen ny syg
dom, men den har optrådt særlig hyppigt i 1960. 

På de syge træer optræder sorte pletter på stammen eller på 
de tykkere grene. Jævnligt forekommer på disse steder et udflod 
af saft, der gør skaden særlig let synlig. Det bemærkes, at hver· 
ken antallet af pletter eller deres størrelse kan tages som et sik
kert tegn på sygdommens omfang, idet saftudflod ved lige store 
barkskader ligesåvel kan mangle som fremkomme i betydelige 
mængder. Et andet hyppigt tegn på sygdommen er pletvis bark
affald, hvilket især kan ses på de øvre dele af stammen og i 
kronen. Ofte kan man også iagttage en for tidlig gulfarvning af 
bladene om efteråret, men dette vil i de fleste tilfælde ikke være 
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nogen indikator for sygdommens sværhedsgrad. Det fremgår 
heraf, at det desværre ikke er så ligetil at udtale sig om et an
grebs omfang. 

Det mest pålidelige symptom er en plet- eller fladevis barkdød, 
der giver sig til kende ved en mørkebrun farvning af det indre 
barkvæv. Hvis man med en ridsekniv fjerner det tynde yderste 
barklag, kan man erkende det derved blotlagte barkvævs sund
hedstilstand på dets mørkere eller lysere farve. På grund af den 
omstændelige metode kan det ikke undgås, at man først opdager, 
hvad der egentlig er galt, når de videre følgeskader optræder. 

Når barken dør, mister veddet dets beskyttelse. Der trænger 
langsomt luft ind, og der begynder i karrene en tyllerdannelse, 
som strækker sig nogle mm ind. Hvis vandforsyningen i den be
skadigede stamme er god, vil der i det nærmest efter barkdøden 
følgende forår presses vand ud af veddet, og dette vil samle sig 
under den døde bark og før eller senere trænge ud igennem bark
overfladen. På grund af kemiske omdannelser af indholdsstoffer 
og vækst af forskellige svampe og bakterier forekommer denne 
saft snart sort og slimet (»Slimflod«). Formentlig på grund af 
den fugtige sommer i 1960 var slimfloddet særlig tydeligt dette 
år, mens det i almindelighed stilner af, når den varme årstid 
sætter ind. 

Sygdommens videre forløb retter sig efter størrelse og antal 
af de døde barkpartier. Mindre nekroser vil i almindelighed uden 
yderligere skade blive overvokset ligesom en mekanisk beska
digelse. Hvis skadestedet i barken er stort eller vandforsyningen 
mindre god, begynder veddet under den døde bark langsomt at 
tørre ud, hvorved svampes indtrængen bliver mulig. Desuden 
trænger også insekter ind, først og fremmest Hylecoetus derme
stoides og Xyloterus domesticus. Disse insekter beskadiger ikke 
blot veddet, men letter også svampenes videre indtrængen i træ
ets indre. Udtørring og hvidmuld fører i tørt vejr til, at den døde 
bark revner, løsner ·sig fra træet og endelig falder af. 

Forsøger man at danne sig et billede af hyppigheden, viser det 
sig, at visse år er særlig hjemsøgt. Det kan fastslås, at 1940, 1948 
og 1960 er de mest påfaldende skadeår, mens 1955 og 1958 kom
mer herefter. Sørger man efter særlige klimatiske udsving i disse 
år, viser det sig, at der i 1948 og 1960 gik en overordentlig tør 
sommer forud, i 19'40 og 1955 en meget streng vinter. Endvidere 
er det påfaldende i det nordtyske område, at årene 1940, 48, 55 
og 58 er kendetegnet ved en usædvanlig streng eftervinter. Det 
kan endnu ikke siges, hvilken af faktorerne, en streng vinter, en 
meget kold eftervinter eller en tør sommer, der har den primære 
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virkning på træerne. Iagttagelser viser, at barkdøden i de kri
tiske år kun forekommer på visse lokaliteter. Måske kan man 
sige, at hvor bøgen normalt er velforsynet med vand, er følsom
heden i kriseårene særlig stor. I den fugtige sommer i 1960 er 
d er kun i ringe grad sket en udtørring, hvilket ganske vist for
mindsker hvidmuldens udbredelse, men ikke hindrer insektan
greb. Den skovdyrkningsmæssige konsekvens af »barkdøden« må 
principielt være, at man fjerner de angrebne træer, men hvor 
dette er umuligt på grund af angrebets omfang, må man søge 
at fjerne de mest medtagne. 

Den tørre sommer i 1959 har også medvirket til, at mængden 
af rødmarv er forøget. Rødmarven vokser ikke jævnt, men spring
vis, og det viser sig, a t rødmarven i 1959 har foretaget et relativt 
stort spri ngo På grund af tørken er der trukket betydelige mæng
der vand ud af træet, hvorved luft mange steder er blevet suget 
i nd, og det har igen særlig i længderetningen ført til en forstør
ring af den brune zone. 

L. Slengerik Hansen. 
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