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AKTUEL BONITET 
Af professor , dr. phil. el agric. CARL MAR: MØLL E R 

Til det danske siden 1933 benyttede system af boni
teringstabeller og bonitetsvise tilvækstoversigter for vore 
hovedtræarter hører begrebet aktuel bonitet. 

Medens den potentielle bonitet (evt. verificeret ved elimi
nering af kulturårenes stærkt varierende indflydelse) be
stemmes ved hjælp af forholdet mellem opnået alder og 
højde , er den aktuelle bonitet et udtryk for evt. stedfinden
de afvigelser fra den normale højdetilvækstgang, således 
som denne er udtrykt i bonitetstabellemes højdekurver. 

Sådanne ændringer, der også påvirker massetilvæksten, 
skyldes forringelse eller forbedring af vækstvilkårene i for
hold til det normale, - forringelse f.eks. ved, at rodudvik
lingen med voksende alder vanskeliggøres af meget stift ler 
eller højt grundvand, - forbedring f.eks. ved, at på mager 
jord grundvandet eller lerholdige lag nås i passende dybde. 
Mange forskellige årsagsforhold kan tænkes. 

Forholdet er nærmere behandlet i afhandlingen »Boni
teringstabeller og bonitetsvise Tilvækstoversigter for Bøg, 
Eg og Rødgran i Danmark«, DST 1933. 

Efter en omtale af verificeret potentiel bonitet bestemt 
på basis af højdevæksten tira 1,3 m eller 2,3 m højde og 
opefter siges der s. 468: 

»Selv en så nøjagtig Bonitering er dog ikke nødvendigvis 
rammende for alle Tidspunkter inden for denne Del af 
Bevoksningens Liv. Den er kun en Summa-Opgørelse. Er 
det fladgrundet Jord, kan Bevoksningen i de ældre Aldre 
være gået tilbage i Bonitet, idet Højdevæksten for tidligt 
går i Stå. 1. Bonitets Rødgran i Kystegne kan af klimatiske 
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Årsager være begyndt at hensygne i en forholdsvis ung 
Alder, eller en brutal Fristilling af en hidtil god Bevoksning 
kan sætte dens vækst i Stå. Omvendt kan Højdetilvæksten 
stige, hvis Rødderne når ned til næringsrigere Lag, eller 
hvis en gunstig klimatisk Periode indtræffer, eller en bru
talt fritstillet Bevoksning kan overvinde Chocket og igen 
komme i Gang. 

Af en lang Række sådanne, de forskellige Steder forskel
ligt indvirkende, Faktorer, er Bevoksningens Højdetilvækst
kurves Gang i det enkelte bestemt, og den vil kunne variere 
betydeligt fra Lokalitet til Lokalitet og fra Tid til Tid. 

Det må ved Betragtning af dette Forhold understreges, at 
mere pludseligt indtrædende Forandringer i Vækstevnen 
nok ændrer Boniteten efter Højde noget i samme Retning, 
men selvfølgelig ikke svarende til den forandrede V ækst
evne, idet jo Højden i Dag er et opsummeret Udtryk for 
den Vækstevne, Bevoksningerne gennem sit Liv har haft. 
Vil man finde det Bonitetstab, der modsvarer Bevoksnin
gens forandrede Vækstevne, kan det gøres derved, at man 
finder den samlede Højdetilvækst i en ikke for kort Tid, 
efter at Forandringen er sket, og sammenholder denne 
HøjdetiIvækst med Bonitetstabellernes Højdetilvækster for 
den pågældende Alder. At Perioden ikke må være for kort, 
skyldes Hensynet til de klimatiske Variationers betydelige 
Indflydelse på Skovens Tilvækst«. 

Side 617 er givet følgende vejledning til fastlæggelse af 
hedeplantagernes aktuelle bonitet og den dermed forbundne 
tilvækst: 

»Mest praktisk former Bonitetsansættelsen sig her så
ledes, at de ved Prøveflademålingerne fundne Højder 
afmærkes i samme Koordinatsystem som de bonitetsvise 
Højdekurver for Træarten, altså med Alderen som Abscisse. 
Punkterne forbindes, og man har Højdetilvækstkurven i 
Iagttagelsestidsrummet. Denne paralJelforskydes derpå 
(langs samme Høj de) hen til det Sted, hvor den falder bedst 
sammen med de bonitetsvise Højdekurvers Gang, hvorefter 
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Boniteten aflæses, som sædvanlig med en skønnet Decimal. 
Den løbende Tilvækst findes da i de bonitetsvise Oversigter 
med Prøvefladens Højder (ikke Aldre) som Indgang, idet 
der som sædvanlig interpoleres mellem de to nærmest 
tilgrænsende Boniteter«. 

En tilsvarende vejledning er givet i den grafiske lomme
udgave af de bonitetsvise tilvækstoversigter. 

DST 1933 s. 616 flg. er foretaget en sammenligning mel
lem den på Hedeselskabets prøveflader fundne løbende 
massetilvækst og oversigternes løbende tilvæ kst efter hen
holdsvis rå potentiel bonitet og aktuel bonitet. 

Materialet omfatter 17 prøveflader, iagttaget i fra 3 til 14 
år. 

Den årlige løbende tilvækst fandtes i gennemsnit at være 
således: 

Efter tilvækstoversigterne på basis af 
rå potentiel bonitet: 

do. do. aktuel bonitet: 
og efter prøveflademålingerne : 

8,6 m 3 

11,5 m 3 

11,0 m 3 

Under afprøvningen af de bonitetsvise tilvækstoversigter 
1952 foretoges en tilsvarende prøve ved hjælp af Hede

selskabets nu væsentlig forøgede prøveflademateriale og 
med et lignende udfald (se DST 1953 s. 10'4). nen målte 
tilvækst lå her 12 % under tilvækst efter akt. bonitet. 

Den ovenfor fra DST 1933 s.617 gengivne vej ledning til 
udfindeise af aktuel bonitet og den dermed forbundne 
løbende massetilvækst var let at anvende på Hedeselskabets 
materiale, hvor der var sket en bonitetsstigning, og hvor 
bonitetsniveauet forud var lavt. 

Hvis det omvendte er tilfældet, nemlig at bonitetsniveauet 
er højt, men fra et vist tidspunkt begynder at falde af i 
hurtigt tempo, kan vejledningen ofte ikke umiddelbart 
anvendes. Det vil ofte være umuligt at parallelforskyde 
(langs samme høj de) bevoksningens højdekurve for f.eks . 
de sidste 10 år hen til et sted, hvor den fa ider sammen med 
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de bonitetsvise højdekurvers gang, sådan som det hedder i 
vejledningen. 

Det vil være umuligt, fordi høj detilvæksten er blevet så 
lille, at den kun genfindes ved meget lave boniteter og da 
ved højder, som er væsentlig mindre end bevoksningens. 

Man må i så fald gå en anden vej for ved hjælp af boni
tetsoversigterne at finde tilvæksten, nemlig således, at man 
finder hvor mange procent bevoksningens højdetilvækst i 
tiåret er mindre, end den skulle være efter potentiel bonitet 
og derefter formindsker oversigternes løbende tilvækst efter 
potentiel bonitet med samme procent. 

At dette må give den faktiske tilvækst eller et tal, der 
nærmer sig den faktiske tilvækst, vil fremgå af det føl
gende: 

Den tanke, der lå til grund for min opstilling af begrebet 
»aktuel bonitet« og for den dertil knyttede vejledning til 
bestemmelse af den aktuelle tilvækst ved hjælp af bonitets
oversigterne, er følgende: 

Hvis man kan gå ud fra, at en nedsættelse eller forøgelse 
af højdetilvæksten i forhold til det normale følges af en 
procentvis lige så stor ændring i samme retning af diame
tertilvæksten, hvad der umiddelbart forekommer sandsyn
ligt, må man i praksis også kunne gå ud fra, at masse
tilvæksten efter en ændring af højdetilvæksten op eller ned 
må kunne findes i de bonitetsvise tabeller eller tabellariske 
oversigter der, hvor både højde og højdetilvækst er sam
menfaldende dels med bevoksningens højde og dels med 
bevoksningens nye høj detilvækst. 

Da dette jo må blive ved en anden alder end bevoks
ningens, er det ganske vist ikke usandsynligt, at det i 
tabellen forudsatte form tal vil afvige lidt fra vor bevoks
nings formtal, og afvigelsens procentiske størrelse vil jo 
genfindes i tilvæksten; men som bekendt er formtallets 
ændringer fra ca. 30 års alder i rødgran ret små, så fejlkilden 
er uden større betydning, og den kan iøvrigt uden alt for 
stort besvær tages i regning. 
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Man kan også udtrykke min grundtanke således, at når 
et træ går tilbage i højdevækst, er det sandsynligt, at det 
også går tilsvarende tilbage i diametertilvækst, og at det 
derfor med hensyn til massetilvækst må forholde sig nogen
lunde som et lige så højt ældre træ med samme højde- og 
diameterhlvækst, som vort træ nu har fåeP). 

Forudsætningen om et fast forhold melem højdetilvæk
sten LIn og diametertilvæksten LID er imidlertid ikke altid 
tilfredsstillet. 

Det vil undertiden kunne være således, at en nedgang i 
LIn ikke modsvares af en tilsvarende nedgang i LID. 

Tydeligst ses dette, hvor topvæksten helt standser eller 
bliver negativ (udgåede toppe), medens kronens nedre del 
stadig er grøn, omend sædvanlig svækket. 

I sådanne tilfælde bliver den aktuelle bonitet (efter sæd
vanlig definition) yderst lav eller negativ, medens både 
LID og LIM endnu kan være positiv og ikke ubetydelig. 

Imellem de to nævnte yderpunkter 
1. LIR = O eller negativ, LID kun noget nedsat, og 
2. samme procentiske nedsættelse for LIR og LID 

vil der kunne tænkes variationer2 ). 

1) Denne grundtanke kan synes at stride mod sætningen om grund
fladetilvækstens konstans med varierende bonitet og altså varierende 
højdetilvækst, jfr. C.M.M. træmålingslære 1951 s. 287. Som det vil 
fremgå af min artikel i »Forstw. Centralbl.« 1954 s. 350 flg. er delte 

dog ikke tilfældet. Når LIg for det enkelte træ nedsættes svarende til 

nedsættelsen af Ll h, bliver der til gengæld plads for flere træers LIg' 
således ,at resultatet bliver uændret LIg pr. ha. Ændringen af masse
tilvæksten pr. ha bliver derfor proportional med højdetilvækstændrin

gen, når der ses bort fra de uvæsentlige formtalsændringer, der kan tæn
kes samtidig. 

2) I ~>Forstwissenschaftliches Centralblatt« 1959 s.203 har jeg ved 
hjælp af et stort materiale af danske og tyske tilvækstoversigter på
vist, at som regel to lige gamle bevoksninger af en given træart vil 
have løbende tilvækster, der forholder sig som deres opnåede højder. 

Det vil ,af det foranstående fremgå , at denne simple lov kun kan 
gælde, så længe der ikke sker væsentlige ændringer i den aktuelle 
bonitet. 

5* 
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Et af de i Danmark hyppigste og mest betydningsfulde 
eksempler på ændringer i aktuel bonitet finder man i rød
gran, særlig på fladt, stift moræneler på øerne, især hvor 
nedbøren er lille. 

Der kan her være tale om ret voldsomme tilvækstfald , 
således at benyttelsen af potentiel bonitet giver helt mis
visende tal for den løbende tilvækst, og der er derfor al
mindelig enighed om, at forholdet trænger til nærmere be
lysning på basis af målinger med det formål efterhånden 
at skaffe materiale til en speciel tilvækstoversigt for denne 
grantype (j fr. »Budstikken« 25/3 1961) . 

Statens forstlige Forsøgsvæsen har i betydeligt omfang 
påbegyndt sådanne målinger på Lolland-Falster. 

Det vil imidlertid nok vare en årrække, før disse målinger 
resulterer i en tilvækstoversigt, og derfor har det aktuel 
interesse at undersøge, med hvilken sikkerhed man ved 
hjælp af lokale højdekurver og bestemmelser af løbende 
tilvækst på basis af aktuel bonitet som ovenfor skildret 
kan opstille lokale tilvækstoversigter for rødgran. 

Til belysning af spørgsmålet har jeg bl.a. benyttet skov
rider BAVNGAARDS ovetr'sigt for rødgran på Valdemar Slot, 
der findes publiceret i sidste nummer af DST, hvor der er 
redegjort for den ved opstillingen anvendte fremgangsmåde, 
som jeg mener er rigtig, idet jeg dog må bemærke, at en 
oversigt opstillet på basis af engangsmålinger af mange be
voksninger på rod kombineret med summarisk behandlede 
tal for distriktets hugst altid vil rumme betydelige fejl
muligheder, hidrørende fra f.eks. bonitetsvariationer i ma
terialet, manglende sammenfald af handelsopmålingen med 
sand salgbar masse, huller i bevoksninger o.s.v. 

På hosstående figur er foretaget en sammenligning mel
lem den årlige løbende tilvækst henholdsvis 

1 efter tilvækstoversigten for Valdemar Slot 
2 bestemt efter CMM's bonitetsvise tilvækstoversigter for 

rødgran med anvendelse af ethvert alderstrins poten
tielle bonitet fastlagt ved hjælp af total alder og total 
højde, og 
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3 bestemt efter CMM på basis af aktuel bonitet j fr. oven
for, hvor fremgangsmåden er beskrevet. 

Det vil ses, at der er ganske godt sammenfald mellem 
tilvæksten efter oversigten for Valdemar Slot og tilvæksten 
efter CMM aktuel bonitet. Tilvæksten efter aktuel bonitet 
ligger mellem 35 og 50 år i snit ca. 7 % over tilvæksten efter 
oversigten fo'r Valdemar Slot, medens den fra 500 til 700 år 
i snit ligger ca. 15 % under. Afvigelserne kan tænkes for
klaret ved variationer i forholdet mellem højdetilvækst og 
diametertilvækst, efter 50 år måske således, at de nedre 
kronedele har bevaret deres tilvækstevne bedre end de øvre, 
men den kan også skyldes uoverskuelige samspil af en ræk
ke andre faktorer: målefejl, aldersklassevise jordbunds- og 
klimavariationer o.m.m. 

Det må fremhæves, at Valdemar Slot-oversigtens tilvækst
tai jo ikke kan betragtes som sande værdier, men er til
nærmede tal, så at uoverensstemmelserne ikke nødvendigvis 
skyldes fejl ved den af mig brugte ansættelse af tilvækst 
efter aktuel bonitet. 

Alt i alt er overensstemmelsen så god, at jeg ville tro det 
muligt med fordel på en del distrikter med tidligt hensyg
nende rødgran at opstille specialoversigter på basis af en fra 
målinger stammende højdeudviklingskurve for ensartet 
voksesteds-type kombineret med ansættelsen af tilvæksten 
efter aktuel bonitet med CMM's oversigter som basis. 

Man vil da samtidig kunne indrette gangen af den årlige 
hugst efter distriktets særlige hugstgrad (fastlagt ved hjælp 
af bogføringstal fra endnu sunde bevoksninger som en be
stemt procent af oversigternes hugsttal ). 

Det må dog erindres, at, da tidspunktet og tempoet for 
rødgranbevoksningernes opløsning på et givet distrikt rime
ligvis vil vise store klimabetingede variationer, vil sådanne 
specialoversigter i langt højere grad end almindelige normale 
tilvækstoversigter have karakter af øjebliksbilleder. -
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Nærværende artikel, som er indsendt til DST i november 
1961, er i hovedsagen affattet på et tidspunkt, hvor kun 
skovrider BAVNGAARDS nye tilvækstoversigt for rødgran på 
Valdemar Slot var mig bekendt, og ikke hans artikel. 

Det viser sig nu, at BAVNGAARD og jeg har angrebet proble
met samme sted, men kommende fra to forskellige sider. 

Han har haft et regnskabs- og målemateriale, der med 
brugelig tilnærmelse har kunnet give ham de forskellige 
aldersklassers faktiske tilvækst, og derfra når han (via sin 
fig. l) til den »øjeblikkelige« bonitet, d.v.s. den bonitet, der 
efter de bonitetsvise tilvækstoversigter af 1933 for den på
gældende alder giver den fundne tilvækst. 

Jeg har forudsat forhold (det hyppigste), hvor et sådant 
regnskabs- og målemateriale ikke findes og har søgt at nå 
en bestemmelse af den faktisk stedfindende tilvækst ved at 
bruge mit ved flere lejligheder afprøvede system med an
vendelse af »aktuel« bonitet, et system, der er detailleret 
beskrevet i det foregående, og som bruger højdekurvernes 
ændringer som indgang. 

Resultatet af en afprøvning med Valdemar Slot materialet 
er nogenlunde godt. I alt fald nås en væsentlig tilnærmelse. 

Det vil derfor kunne anbefales , at man, hvor ikke bedre 
materiale er til stede, anvender systemet på basis af højde
kurver tilvejebragt ved målinger i diverse aldersklasser un
der skønsvis kontrol af, at det hele vejen drejer sig om no
genlunde samme jordbundsforhold. 

Kun hvis der kan ses boo-t fra huller i bevoksningen!) og 
uoverensstemmelser mellem handelsopmålingens resultater 
og sand salgbar masse, samt under forudsætning af, at 
højdetilvækst og diametertilvækst har samme procentiske 
tilbagegang, kan man vente at finde fuldt overensstemmende 
resultater ved de 2 fremgangsmåder. 

1) Af ta·b. IV s. 16 hos Bavngaard fremgår det, -at der i han·s materiale 
i noget omfang må have været hullede bevoksninger. 



SR-TRANSPORTØREN 

Af skovtaksator E. LACMAN" JØRGENSEN 

I dette tidsskrifts årgang 1949 side 231 omtaltes en 
opmålings- og kortfremstillingsmetode ved anvendelse af 
favnernål, kompas m.v. 

I årene indtil 1958 har metoden været anvendt ved alle 
statsskovbrugets planrevisioner i forbindelse med frem
stilling af reviderede skovkort samt ved udarbejdelse af 
kortene, hørende til kulturkartoteker, og det er mit indtryk, 
at metoden i betydelig udstrækning også har fundet anven
delse uden for statens skovbrug. 

I de seneste år er selve opmålingsarbejdet ved ko rtf rem
stillinger ganske vist blevet reduceret i betydelig grad som 
følge af den store tekniske udvikling inden for luftfoto
grammetrien, idet det nu er muligt at få aktuelle luftfotos, 
optaget før løvspring og rettet ind efter eksisterende kon
struktionskort og herfra tage så godt som alle detailler som 
fra et røntgenbillede, men favnemål-kompasmetoden er dog 
stadig den mest anvendte ved kulturopmålinger, ved litre
ringer inden for træarter, der kun vanskeligt kan skilles fra 
hinanden på luftfotografier, og ved opmålinger af genstan
de, der skal gengives på kort i stort målestoksforhold, og 
hvor tolkning af luftfotos ikke kan ske tilstrækkelig let og 
nøjagtigt. 

Favnemål-kompasmetoden har fungeret udmærket; men 
som årene gik, var det tydeligt, at metodens svage punkt var 
den lille, udskårne transportør. Den dobbeltindstilling, der 
stadig skulle ske ved brug af transportørens midtpunkt og 
periferi, svarende til vinkelværdien i forhold til magnetisk 
nord fra selve opmålingen, var tidskrævende og arbejds
mæssig trættende og bevirkede ved konstruktioner gennem 
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længere tid, at den, der arbejdede med transportøren, slø
vedes noget over for kravet om pinlig nøjagtig dobbeltind
stilling, før længdeafsætning fandt sted ud ad målestokken 
i transportørens udskæring. Da denne længdeafsætning 
tilmed var næsten umulig at foretage helt nøjagtigt på 
grund af transportørmålestokkens grove inddeling, og fordi 
selve konstruktionsstregen kun blev rigtig med konstant, 
pinlig spids blyant, bevirkede disse forhold, at 2 konstruk
tioner af samme opmåling, udført lige efter hinanden, i 
yirkeligheden aldrig blev nøjagtig ens, altså at en god op
måling kun sjældent blev helt eksakt overført til papiret. 

Der har længe været arbejdet på at ændre ved transportø
ren for at fjerne disse fej l, men først for et par år siden 
blev grunden lagt til en ny transportør, der har løst pro
blemet. 

Under et studieophold i USA i 1953- 54 havde nuværende 
skovrider H. K. RAVN MORTE!\'sEN arbejdet med en transpor
tørtype, bestående af en ret stor cirkulær, i perifeIien grad
inddelt celluloidplade med matslebet overflade, anbragt 
drejelig om en central akse over en plade med påklæbet 
millimeterpapir. Den matte overflade bevirkede, at man 
kunne tegne direkte på celluloidpladen og blot ved at dreje 
denne for hver vinkelaflæsning under opmålingen, så det til 
aflæsningen svarende punkt på pladens gradinddeling altid 
stilledes ud for en lodret indstillingsstreg på det under
liggende millimeterpapir, fik man konstruktionen indlagt 
direkte på celluloidtransportøren, idet alle længdemål af
sattes ud ad linier, tegnet parallelt med millimeterpapirets 
vandrette inddelingslinier. Man startede med første afsæt
ning et tilfældigt sted nær pladens centrum og fortsatte med 
næste afsætning fra den første linies endepunkt og så frem
deles, indtil hele konstruktionen var færdigtegnet. Ved af
sætning af linielængder benyttedes enten det underliggende 
millimeterpapir eller den lineal, hvormed linien tegnedes. 
Overførsel til tegnepapiret skete via en kalke eller ved over
prikning. Pladen kunne rumme adskillige konstruktioner, 

6* 
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og når den var fuldt udnyttet, viskedes den ren med et 
stykke almindeligt viskelæder. 

Selve ideen i den amerikanske metode med konstruktion 
direkte på en bevægelig transportør var det Columbus-æg, 
man havde søgt efter, og den er nu indarbejdet i det instru
ment, der benævnes SR-transportøren (Skovreguleringens 
transportør), og som er gengivet på fig. 1. 

Fig. 1. SR-transportøren 

På en etronitplade er fæstnet en tynd plade af samme art 
med en cirkelformet, underskåret udskæring, hvori er lagt 
en celluloidtransportør, der er 25 cm i diameter, og hvis 
kant er skråtslebet, så den passer til underskæringen i den 
tynde etronitplade, hvilket bevirker, at den ikke kan falde 
ud af udskæringen. Transportørens udborede centrum dre
jer om en stålspids, siddende i underste plade, hvorved 
transportøren til stadighed drejer om det nøjagtige centrum, 
så man undgår slør. Udskæring, transportør og stål spids 
er afpasset således i forhold til hinanden, at transportøren 
bevæger sig i sit leje med en vis træghed. En indstillet vin
kelværdi bliver herved fastholdt, så den ikke ændrer sig . 
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Under transportøren og skruet fast med skruer til underste 
plade sammen med den tynde plade med cirkel udskæringen, 
er anbragt et stykke papir med vandrette, sorte, parallelle 
linier, der kun øverst oppe er afbrudt af et ulinieret felt med 
en lodret vinkelindstillingsstreg. 

Oven på selve transportøren anbringes før brug et gennem
sigtigt stykke pergamentpapir, hvis diameter er ca. 20 cm. 
Det fæstnes til celluloidtransportøren med 2-3 små stykker 
klæbestrimmel. 

Konstruktion af en opmåling finder sted ved, at den før
ste vinkelværdi i forhold til magnetisk nord indstilles for
oven ud for den lodrette indstillingsstreg. Et tilfældigt 
punkt ret tæt ved transportørens centrum og til 'venstre f'Or 
dette afsættes på pergamentpapiret. Første længdemål fra 
opmålingen afsættes fra det afsatte punkt og ud mod højre 
side, parallelt med de vandrette linier på det linierede papir 
under transportøren. Længdeafsætningen finder sted ved 
brug af en lineal, hvis længdeinddeling er relativ fin, og med 
det målestoksforhold, man ønsker konstruktionen fore
taget i. 

Næste vinkelvæ rdi fra opmålingen stilles nu ind foroven 
ud for den lodrette vinkelindstillingsstreg, og fra endepunk
tet af første længdeafsætning afsættes med linealen næste 
opmålte længde atter ud til højre side og atter parallelt med 
de vandrette streger under transportøren . 

På denne måde fortsættes med skiftevis vinkelindstilling 
foroven, længdeafsætning mod højre, parallelt med striber
ne under transportøren, og efterhånden dukker konstruk
tionen af opmålingen op i færdig skikkelse på selve perga
mentpapiret. 

Når opmålingen er færdigkonsLrueret fra målebogen, 
fjernes klæbestrimlerne, og det løse, runde stykke perga
mentpapir med konstruktionen på kan nu lægges over det 
kortmateriale, konstruktionen skal lægges ind på, og prik
kes direkte over herpå. 

Konstruktionerne via SR-transportøren har elimineret de 
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tidligere fejlkilder. Da selve den bevægelige transpooftør rote
rer på en sylespids stål stift, er der ingen centreringsfejl. Da 
transportøren, takket være sin store diameter, har brede 
gradinddelinger i sin periferi og er gjort trægt bevægelig i 
sin udskæring, kan vinkelværdier let indstilles med 1/10 
grads nøjagtighed, og således at indstillingen ikke ændrer 
sig under konstruktionen. Vinkelindstillingsfejl er der her
ved ingen af. Da linealen, der bruges ved længdeafsætnin
gen, er fininddelt med inddelingen skråt nedslebet helt til 
pergamentpapiret, kan længderne let afsættes korrekt ud 
fra endepunktet for sidste længdeafsætning og være ind
styret af de underliggende, vandrette streger. 

SR-transportøren har muliggjort, at man kan overføre en 
opmåling fra skoven til det færdige kort således, at nøj
agtighederne i processens forskellige trin svarer til hin
anden, og samtidig foregår konstruktionerne på en langt 
hurtigere og bekvemmere måde end tidligere. 

Den skildrede transportør er den enkle og robuste type, 
skovreguleringen nu anvender ved de forskellige udearbej
der. Da vinkler og længder kan afsættes med så stor nøjag
tighed, som tilfældet i virkeligheden er, har vi ladet en type 
fremstille som vist på fig. 2 til brug ved »forenklede poly
gonmålinger«. Det er jo en kendt sag, at en regulær poly
gonmåling er tidskrævende, omstændelig, kræver dyrt spe
cialudstyr og kræver et betydeligt beregnings- og tegne
arbejde, kort sagt er en dyr foranstaltning, der dog giver et 
meget nøjagtigt og fint slutresultat. 

Ved opmålinger af tilkøbte skovstykker, der har ligget 
opad gammel statsskov, og hvor man har haft en eller flere 
basislinier at knytte det erhvervede areal til, og hvor disse 
linier fandtes på ældre polygonmålte konstruktionskort, har 
man foretaget sammenligninger mellem kort over de nye 
arealer, opmålt dels ved regulære polygonmålinger, dels ved 
mere forenklede opmålinger via SR-transportørerne. Opmå
ling i marken af ydergrænser, faste veje m.v. er sket med 
20 m stålbånd, og vinkelmålingerne er sket med dobbelt-

7 
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aflæsning af samme vinkelværdi ved brug af følsomme 
vædskekompasser, anbragt over de punkter, længdemålin
gerne er foretaget til. Konstruktionerne er derefter for disse 
hovedliniers vedkommende sket på transportøren, afbildet 
på fig. 2, og som kun afviger fra den almindelige SR-trans
portør ved at være forsynet med den store vandrette lineal, 
der via et stramt snoretræk i begge sider formår at bevæge 
linealen op og ned på en sådan måde , at længdeafsætnin
gerne finder sted med fuld sikkerhed for, at de sker absolut 
parallelt for alle længdeafsætningers vedkommende. De 
øvrige detailler ved opmålingerne er opmålt og konstrueret 
ved sædvanlig brug af favnernål, kompas og lille SR-trans
portør. 

Tilfældigheden kan have spillet ind; men ved flere sam
menligninger, skovreguleringen har foretaget mellem regu
lære polygonmålinger og »forenklede polygonmålinger« + 
de 2 SR-transportører, har forskellighederne ved de 2 kort
sæt været så ubetydelige, at det til almindelige, praktiske, 
forstlige formål er forekommet urimeligt at ville erklære, at 
den forenklede metode har ført til et påviseligt ringere skov
korL 

Det er ikke meningen her at ville tage glansen af den 
gamle, ærværdige polygonmåling, således som vi lærte den 
på læreanstalten, men kun at pege på, at man i dag ved kom
bination af luftfotogrammetri, radialtriangulation, »for
enklet polygonmåling« + de to SR-transportører, favnernål, 
kompas og lille SR-transportør m.v. har hurtige og billige 
kortlægningsmetoder, der i forhold til den nøjagtighed, 
hvormed de fleste skovbrugsfaktorer er defineret, muliggør 
fremstilling af gode, fuldt forsvarlige skovkort. 



RØDGRAN PÅ HVIDKILDE II l) 

Nogle undersøgelser over diameterudvikling og produktion 

i svagttyndede rødgranbevoksni nger. 

Af forslassistent BENT JACOBSEN 

Den stigende interesse, -der i de seneste år har været for 
svag tynding i rødgran, har bevirket, at der fra forskellig 
side har været ytret ønske om, at nogle mindre undersøgel
ser over diameterudvikling og produktion skulle offentlig
gøres. 

Undersøgelserne er bygget på et materiale indsamlet ved 
planlægningen i 1959, og de er en videreførsel af det arbej de, 
der si,den 1925 har været gjort for at belyse rødgranens vækst 
på Hvidkilde. Indtil de seneste år har bestræbelserne været 
rettet mod udfra 'den bogførte masse at fremskaffe en lokal 
tilvækstoversig,t, men mangelen på faste prøvefl.ader, der 
kunne belyse tilvækstens og 'Vedmassefaktorernes forløb, har 
bevirket, at man midlertidigt har opgivet dette til fordel for 
undersøgelse af, hvorledes bevoksningernes vedrnassefak
torer stiller sig i forhold til en standardtilvækstoversigt (De 
bonitetsvise Til vækstoversigter ). 

Foruden diameter- og produktionsundersøgelsen er der 
også vist en del af disse undersøgelser i grafisk form i det 
følgende . 

Diameterudviklingen : 
Et af hovedformålene med tynding i rødgran er at fremme 

diameterudviklingen på bestands,træerne. I alle tilfælde er 

') Rødgran på Hvidkilde I (J . ABELL) er offenlliggjort i Dansk Skovfor
enings Tidsskrift 1940, side 617. 
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HvidkiJdes middeldiameter i rødgran sammenlignet med de bonitetsvise tiJ
vækstoversigter . 

A. Bevoksningernes målte middeJdiameter. 
B. Middeldiameteren for de største træer (i el antal svarende til 

bonitetsoversigterne ved de pågældende aldre og boniteter.) 

middeldiameteren en falktor, der ofte fremdrages som udtryk 
for hugstbehandlingen, når man på ekskursioner stilles 
overfor forsøg med forskellig hugststyrke i rødgran . 

Nu er middeldiameteren (eller rettere diameteren i mid
delstammegrundfladen) , som navnet udtrykker, et middel
tal, der intet siger om spredningen i bevoksningen eller om 
det varierende stamtal ved forskellig tynding, og spørgsmålet 
melder sig da: Hvorledes varierer middeldiameteren efter 
hugststyrke, hvis man ikke beregner den på grundlag af 
alle træerne på prøvefladen, men f.eks. for et antal af de 
største træer svarende til stamtallet i den stærkest tyndede 
parcel? 

Dette spørgsmål opstod i alle tilfælde ved planlægningen 
på Hvidkilde skovdistrikt, da man sammenholdt taksations-
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resultaterne med de bonitetsvise tilvæksloversigter og fandt, 
at middeldiameteren i distri·ktets svagt tyndede rødgranbe
voksninger lå betydeligt under ·de bonitetsvise tilvækstover
sigters. Det viste sig imidlertid, at stamtallet i Hvidkildes 
bevoksninger var ca. dobbelt så stort som bonitetsoversigter
nes (se figur 2), og at middeldiameteren for samme stamtal 
som bonitetsoversigterne (taget af de største træer) omtrent 
var lige så stor som bonitetsoversigternes middeldiameter. 

Resultatet af denne undersøgelse på en række bevoksnin
ger findes i figur 1. Her er diameteren på Hvidkilde sammen
holdt .med de bonitetsvise tilvækstoversigters diameter ved 
samme alder og bonitet, idet Hvidkildes diameter er afsat 
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som ordinat og bonitetsoversigternes diameter som abscisse. 
D.v.s., at man, hvis Hvidkildes diameter havde fulgt bonitets
oversigternes, skulle have fået en diagonallinie i figuren. 
Denne diagonallinie er vist med en kraHig, stiplet linie. 

Bevoksningernes middel·diameter for hele stamtallet vises 
ved linien mrk. A, medens diameteren for de største træer i 
et antal svarende til bonitetsoversigterne vises ved linien 
mrk. B. 

Det fremgår af figuren, at man ved en diameter på 40 cm 
efter bonitetsoversigterne på Hvidkilde opnår en diameter 
på 37,2 cm for samme stamtal (jvf. linie B) og på 32,3 cm 
for hele stam tallet (jvf. linie A). 
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Fig. 4. 

Denne diameter nås ved 60-70 årsalderen for bonitet ca. 
1,5-2,0, altså en meget almindelig omdriftsalder og bonitet 
for de løvtrædistrikter, hvor rødgranen trives vel, og de 
ovenfor nævnte diametre kan derfor tages som udtryk for 
det tab i diametertilvækst, man under disse forhold lider 
ved den svage tynding, selvom sammenligningen naturligvis 
ikke har karakter af egentligt bevis. 

Tabet andrager 2,8 cm eller ca. 7,5 %. 
Ved vurderingen af dette tal må man dog huske, at det i 

de svagt tyndede bevoksninger drejer sig om et udsnit af de 
største dimensioner, medens man i stærkere tyndede be-
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Tabel 1. StamtaIlets procentiske ford eling til dimensionsklasser. 

Diameter- Bevoksningens middeldiameter, cm 
gruppe ~) 

22.5 ! 24.9 ! 25 .8 1 27.3 1 29 .7 ! 32 .8 1 cm 36.2 

10 1 I 1 2 I 

15 15 8 7 6 2 1 2 
20 40 29 24 17 13 3 4 
25 33 38 I 38 35 27 18 8 
30 8 18 20 27 29 32 21 
35 2 5 7 10 19 28 29 
40 1 I 2 2 4 6 13 22 
45 1 1 2 3 9 
50 1 3 
55 I 1 2 

lait I 100 I 100 I 100 I 100 100 I 100 100 

Antal bevoksninger . . 3 I 2 1 2 1 1 1 
Bonitet . . .. ... ..... . 1.7 1.8 1.0 0.6 1.5 I 1.7 1.5 
Alder . . .. . . . .... .. . 49 52 47 50 60 66 75 
Stamtal stk. / ha .. ... 955 662 I 677 761 658 1 585 495 

*) Målt i 5 cm grupper. D .v.s. 10 cm omfatter dimensionerne 7,5-12.5 
cm o.s.v. 

voksninger antagelig har en større spredning og større di
mension på en vis procentdel af stamtallet. 

Til belysning af hugstbehandlingen, der har betinget den-
ne diameterudvikling, er der medtaget figurer der viser 

figur 2. Slamtal pr. ha 
figur 3. Grundflade pr. ha 
figur 4. Masse pr. ha 
figur 5. Diameter i middelstammegrundfladen 
figur 6. Højde svarende til diam. i middelstammegrfl. 

Der er på alle figurer indtegnet bon . 1 og 2 til sammenlig
ning, da boniteten i de undersøgte bevoksninger svinger 
herimellem. I tabeller stamtallets fordeling til dimensions
klasser vist for nogle bevoksninger. 



'Aere end nogen sinde gælder det 
dag om at arbejde effektivt og 

'ationeit. I moderne skovbrug spil
er traktoren derfor en stadig større 
'olle, og det er vigtigt at vælge den 
:>edst egnede. - Den populære 
:ORDSON SUPER MAJOR byder på 
~n række indlysende fordele . 

Fordson Super Major har stor trækkraft, er manøvredygtig og 
robust, den er let at komme omkring med og kan monteres med 
alle de almindelige skovredskaber, kævlesaks- og spil, kvassam
ler, sav og vogn - og så er den en enestående stationær kraft
kilde. Derfor er Super Major den mest solgte traktor til skovbrug, 

FORDSON FREMFOR ALT ... 



Achtung 
Siigewerke - Exporteure 

Kaufen laufend danisches Tannen

und /oder Fichten Rundholz, sowie 

Kantholz 3 X 3 u. 3 X 33/ { und 

7/. X 4" und breiter Ausschuss-Bretter 

in V : a Qualitat bzw. sagefallend. 
Angebote erbeten an,' 

RUDOLF PENSCHKE KG, SAGEWERK-HOLZHANDEL 

ESSEN, BOTTROPER STR. 6 , TELF. 24354 

VI ER KØBERE TIL: 

Bøgekævler, 
Finer- og Plankekævler I og Il 

Egekævler og 

Askekævler 
samt alle øvrige Løvtræsorter 

J ø R G E N J ø R G E N S E N A/S 
Raadhuspladsen 3 . Aarhus. Telf. 28835 

Kævler og snitgavn 
I BØG-EG OG ASK 

Hyllinge Træindustri A/S 
Tlf. Hyllinge 64 

l/S Grindsted Imprægneringsanstalt 
er køber af nåletræ til master i alle størrelser 

fra 6,7 m 14 cm top til 12,2 m 21 cm i top. 

Kontant afregning 

Grindsted tif. 171 
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Pl'oduktionsundel'søgelsen: 

Ved planlægningen blev der desuden gennemført en un
dersøgelse af produktionen i 22 rødgranbevoksninger tilsam
men omfattende et areal på 48,11 ha. Undersøgelsen fore
toges for at finde en eventuel korrektionsfaktor til bonitets
oversigternes tal, da man ønskede, at tiIvækst- og hugstkal
kulerne skulle vise »handelsopmålt« masse. 

Kravene til de bevokninger, der er anvendt til produktions
undersøgelsen, har været, at de skulle være over 1 ha, at de 
s·kulle være ensaldrende, og at -der i afdelingen ikke fandtes 
andre nåletræarealer. Disse kraver opfyldt med undtagelse 
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Tabel 2. 

Afdeling Alder Bon. 

Dongshøjrup 15 . . . . . . . . . . .. ... . . .. ... 77 

I 
1.5 

Slæbæk 22 .. ......... . ............ ... . 66 1.7 
Folehave 3 . ... ....... . . .. . .. . .... . . . .. 60 1.7 
Dongshøjrup 28 ... ..... . .... . .. .. .. ... 57 1.3 

Græsh olmene 30 .... . . . .. .. . ....... . . . . 52 2.0 

32. . . . . . . . . ... . ... . .... . . 51 1.5 

Slæbæk 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 0.4 
- 14 .... .. . ...... . . . . . ...... . ... 49 0.8 

Rårud 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49 1.8 
- 18 .... . . . . .. . ... . . ... ... . . . . . . . 49 1.5 
- 19 ...... ..... . ... . ... . . . . ..... . 48 1.8 

Mynderup 8 . . . . .. ...... . .... . ........ 47 1.0 
Folehave 16 ... . ............. .. . ... ... 43 1.2 
Løvehave 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 421/ 2 2.0 

- 25................ .. . . .. .. 42 1.5 
- 26 ... ... . . . . . . ... . . . . . . ... .. 42 1.5 

1.6 

1.2 
1.2 

Produklion Tynd. 

iaH fra O i% 
år pr. ha afpro-

duk-
Hvid- Bon.- lion 
kilde overs. ialt 
m3 m3 % 

1076 1297 43 
1050 1075 42 
974 969 45 
814 997 34 

636 I 757 45 

629 836 39 

878 1028 37 
847 928 39 
735 739 44 
750 795 36 
635 719 34 
724 845 37 
630 720 30 
535 573 31 
601 647 31 
599 647 30 

505 587 37 

539 605 27 
593 605 31 

Paulinelund 6B og 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 

Løvehave 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 
Folehave 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Løvehave 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Ravnebj erg 20 . ..... . . . . .. .. ... .. .. . .. 28 
Hedeskov 30 .... .. . . .. ...... .. ....... . I 22 

1.0 I 574 
1.8 280 
2.0 164 

610 25 
312 20 
184 8 

Simpelt middeltal ..... ... .......... . . I 1.45 I 
*) Bevoksningen er afdrevet. 

af, at der er medtaget en eIl kelt bevoksning på 0,90 ha, lige
som det i et par tilfælde er tolereret, at bevoksninger er 
frembragt i løbet af 2-3 år. 

Opgørelsen af produktionen er sket ved, at hugsten er 



61 

Gns!. Hvid-

produktion kildes 

ha/år prod. 

Hvid-
kilde 
m3 

14.0 
15.9 
16.2 
14.3 

12 .2 

12.3 

17 .6 
17.3 
15.0 
15.3 
13.2 
15.4 
14.7 
12.6 
14.3 
14.3 

12.6 

14.2 
15.6 
15.5 
10.0 
7.5 

i % af Bemærkninger 
Bon.- bon.-
overs- overs. 

m3 % 

16.8 83 *) Gran efter gran 
16.3 98 Gran efter bøg 
16.1 100 Gran efter lærk og skovfyr 
17.5 82 Gran efter gran 

{ Gran efter bøg 
14,6 84*) Angrebet først af Honningsvamp, senere af mica ns. 

- Proveniens? 

16.4 75 
I Gran efter bøg 
) Proveniens? 

20.3 87 Gran efter bøg 
18.9 91 Gran efter bøg 
15.1 100*) 1. generation på ager 
16.2 93 *) do 
15.0 88*) do , proveniens? 
18.0 86 Gran efter bøg 
16.7 88 1. generation på ager 
13.5 93 *) do 
15.4 93 do 
15.4 93 do 

14.7 86*) { Gran på ubevokset eng 
Bonitet usikker 

15,9 89 1. generation på ager 
15.9 98*) 1. generation på ager, bonitet usikker 
16.5 

l 

94 1. generation på ager 
11.1 90 Gran efter gran via forkultur med birk 
8.4 89 1. generation på ager 

I 90 I 

opgJort udfra hugstkontrolbøgerne, og hertil lagdes den 
takserede, stående masse (eller hovedsk'ovning). Ved opgø
relsen af hugsten har der været lagt stor vægt på at finde 
frem til ,de fastmassetal, der har været gældende for de for-
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skellige aflægnings,former, således at {ejl forårsaget heraf 
må anses for minimale, såfremt aflægningen af effekterne i 
skoven virkeligt har fulgt de normer, der var fastsat for 
dem. Det er imidlertid vanskeligt at bedømme dette forhold 
idag, og der foreligger derfor en fejlmulighed her. 

For tømmer er der overalt regnet med handelsopmålingen, 
altså fastmassetallet 1,00. 

5 af de benyttede bevoksninger er afdrevet efter taksatio
nen, og det viste sig da, at den handelsopmålte masse lå 4% 
over den takserede masse efter korrektion for tilvækst 
i perioden fra taksation til afdrift. Differencen var ensidig, 
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og såvidt det kan bedømmes, skal den antagelig søges i, at 
der har været anvendt for lave formtal, samt muligvis i 
arealfejl. TaksaUonerne er udført som ful,d- eller rækkevi'se 
taksationer, og af måleredskaber er der anvendt stålkluppe 
og Løvengreens højdemåler. Højdemåleren er kontrolleret 
før målingernes begyndelse, og det er overalt ved målingerne 
tilstræbt at undgå såvel ensidige som tilfældige fejl, men det 
skal samtidigt understreges, at det drejer sig om planlæg
ningsmålinger, hvorfor værdien af de enkelte resultater 
ikke bør tillægges for stor vægt. 

Produktionsundersøgelsens resultater fremgår af tabel 2, 
hvor bevoksningerne er sammenstillet efter alder. Foruden 
alderen indeholder tabellen oplysninger om bevoksningernes 
bonitet samt pr. ha tal for produktionen ialt og gennem
snitlig produkhon fra O år for såvel Hvidkilde som bonitets
oversigterne. I den sidste talkolonne er vist Hvidkildes pro
duktion i % af bonitetsoversigternes. Udover disse oplysnin
ger om produktionen er der af mere almen interesse med
taget en kolonne, der viser, hvor stor del af produktionen 
der er udtaget i tynding, ligesom der under bemærkninger 
er givet kortfattede oplysninger om den enkelte bevoksning. 

Som hovedresultat viser tabellen, at man på Hvidkilde 
gnst. opnår 90 % af boniletsoversigternes produktion. Det 
må dog her erindres, at Hvidkildes tal er handelsopmålt + 
takseret masse (ved renafdrevne bevoksninger kun handels
opmålt masse), medens bonitetsoversigternes tal er salgbar 
mas'se ved bedste afsætning ( = stammemasse på rod -7-

3 112%). 
Det kan synes ejendommeligt at sammenligne to størrel

ser, der ikke har helt samme betydning, men formålet med 
denne undersøgelse var jo at finde frem til en lokal korrek
tionsfaktor, der kunne omsætte bonitetsoversigternes tal til 
handelsopmålt masse. 

Hvis det havde været muligt at omsætte Hvidkildes tal til 
salgbar masse ved bedste afsætning, mener jeg, at man ville 
have nået til ca. samme produktion som bonitetsoversigterne 



Afneling 

Folehave 20 ... .. 
Paulinelund 6 og 7 
Løvehave 24 . . ... 
Rårud 19 . . .. ., .. 

- 18 .. . .. . . 
- 17 .. ...... 

Græsholmene 30 . . 
Dongshøjrup 15 .. 
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Tabel 3. Sorlimenlsfordeling i afdrifler. 

I 

I 

lAlder Bon. '" I <l) 

E 
E 
IS> I E-< , 

138 1(1.2) 
, 

82.3 
40 (1.6) 93.0 
42'/2 2.0 74.5 

148 1.8 85.0 
1-.1 9 1.5 88.9 

49 1.8 
\ 81.7 51 2.0 91.3 

77 1.5 79.7 

-

Sor li men lsford eling i % 

>= 
> 

"d 
C\l 

>= ::!' 
.C\l '2 I I=Q (/) 

0.7 6.4 
5.1 

3.8 7.1 
11.1 

8.0 
13.4

1 7.4 
16.3 

6 
1 

12. 

.0 

.7 
6 
.9 
.1 
.9 
.3 
.0 

3 
3 
4 
1 
4 

I ' 
4.6 I 100 12.4 
0.2 1 100 6.8 
2.0

1
100 11 19.7 
100 15 .0 

\
100 11.1 
100 18.3 
100 8.7 
100 20.3 

dels p.gr.a. den konstaterede negative difference mellem tak
seret og handelsopmålt masse i de renafdrevne bevoksninger, 
og dels fordi man ved handelsopmåling i reglen får et tab i 
forhold til salgbar masse ved bedste afsætning (jvf. Henrik
sen DFF XXIII, side 321). 

Produktionen har varieret fra 75 til 100% af bonitetsover
sigternes, og årsagerne hertil er vel først og fremmest tilfæl
dige -fejl, men også andre forhold (f.eks . proveniens) synes 
at spille ind. Den tanke melder sig i alle tilfælde, når man 
sammenligner produktionen i nabobevoksninger, hvilket er 
muligt i følgende tilfælde: Græsholmene 30 og 32, Rårud 17, 
18 og 19, Løvehave 24, 25 og 26 samt Løvehave 31 og 32. For 
begge bevoksninger i Græsholmene samt i Rårud 19 har 
man i skoven haft det indtryk, at proveniensen ikke passede 
for stedet, og det synes også bekræftet af produktionen. 

Der synes derimod ikke at være tale om ensidige afvigelser 
i produktionen ved iltigende alder, hvilket må opfattes som 
et bevis på, at bonitetsoversigternes relative tilvæ'kstforløb 
for Hvidkildes vedkommende også passer på den svagere 
hugst. Og der har heller ik ke kunnet konstateres nogen sam
menhæng mellem bonitetsvariation og relativ produktion. 

For de afdrevne bevoksninger er der i tabel 3 vist sorti-



Til skovlJrugluffielt/4 .. ! 
Jen kraftige hydrauliske lØft er uhyre let at 
ndstille og tager selv de største stammer. Den 
ille venderadius giver en enestående man
)vredygtighed og hurtig og nem kØrsel mel
em stammerne. Den overdimensionerede kob
ing på 28 cm kræver ingen indvendig juste
'ing eller smØring. De 50 huller for ophæng
Jing af redskaber foran på bagakslen under traktoren giver 
Hallige muligheder for anbringelse af spil, kraner og andre 
.pecialredskaber til skovbrug. 56 hk (SAE) dieselmotor. 
)ifferenti alespærring og hydraulisk vægtoverførsel. 

[)ANSK OVERSØiSK MOTOR INDUSTRI A/S GLOSTRUF 



FRITZ HANSENS EFT. A/s 
Dronnlngensgada J. København K 

M U S eller M O S E G R I S E 
Vi har de mest effekt ive præparater til ud
ryddelse af disse skadedyr i skoven . 

Til mosegrise er Ratin's Tørp ræparat 
både 100% effekti vt og prakti sk at arb ej
de med. 

Vi har service -afd elin ger over hele landet. 
Henvend Dem tilos og få alle oplysnin ger. 

! ;!;l,.I,·;n 
Tlf. GO '9880 . V irginiavej 7 . København F. 

Lægen 
anbefaler 
Træfodtøj 

Telefoner : 
174 og 1181 

Træskofabrikernes Salgskontor 
Havnen - Køge 

E r a ltid leve rin gsd ygtig i d e forskellige 
F aconer i T ræ fodtøjsbunde 

Mod/ager gern e Tilbud paa al slags Træsk o/r æ 

Bøge-, Ege-, Aske-, Birke
og Grankævler købes. 

A/S K A G E R U P 

TRÆVAREFABRIK 
Kagerup 
Telefon : Helsinge 9 

Eg~Lærkog 

Douglas 
købes til specialbrug 

KARSHOLTE SAVVÆRK 
v IH. Barner Jespersen. Dianalund 

tlf. Dianalund 77 

Gulvtræ og Snitgavn 
af bøg købes 

C. C. HANSEN A/S 
FJEDERKLEMMEFABRIK 

Ringstedvej 20, Roskilde, tlf. 299 
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mentsfordelingen i afdriften. Tømmeret er ikke specificeret 
idimensionsgrupper, j'det der m.h.t. denne fordeling hen
vises til stamtalsfordelingen i tabel 1 samt den forskydning 
i dimensionsfordelingen, som rodfordærverangreb bevirker 
(jvf. Nannestad DST 1961, side 387). 

Mest iøjnefaldende i tabel 3 er vel kolonnen, der viser 
procenten af rodfor,dærverheskadiget træ. Den varierer fra 
6,8 til 20,3 % . Da bevoksningerne ikke har samme alder, og 
materialet ikke er større, er den væsentligste slutning, der 
kan drages af det den: At rodfordærveren også er et alvorligt 
problem i svagt hugget rødgran. 

De foranstående under&øgelser skal ikke gøre krav på at 
være fyldestgørende hverken m.h .t. de to småundersøgelser 
eller som belysning af problemerne omkring svag hugst i 
rødgran. I så tilfælde skulle undersøgelserne have været 
bygget på et større materiale, og vigtige problemer som 
økonomi, kvalitet, stormfasthed m.v. skulle også have været 
belyst. De skal heller ikke gøre krav på at være almengyldige, 
da f.eks . rødgranproduktionen i kystegne og diameterudvi,k
lingen på dårlige boniteter ved en svag hugst næppe vil følge 
samme linier som de her fundne. 

Det er derimod mit håb, at de sammen med de gmfiske 
fremstillinger af rødgranbehandlingen på Hvidkilde kan 
medvirke til at belyse, hvad der under gode vækstforhold 
opnås ved en efter danske forhold svag hugst ,i rødgran . 
Tillige mener jeg, at materialet, i al sin spinkelhed, antyder, 
hvilken reduktionsprocent der skal anvendes, dersom man 
vil bedømme produktionsmuligheder for rødgran i handels
opmålt masse. 



Orientering om 

MISFARVNING AF BØGETRÆ 

Af afdelingsleder M. V. KNl"DSEN 

Det er almindelig kendt og ofte fremhævet, sidst af direk
tør SØGÅRD i Forstlig Budstikke nr. 2, 1962, at der sker store 
skader ved misfarvning og evt. destruktion af bøgetræ. Ska
dens omfang er vanskelig at bedømme, men det skønnes, at 
der i de sidste 3 år har været så udbredt misfarvning, at ca. 
IO % af 'bøgetræet har måttet kasseres eller deklasseres, 
hvilket er ensbetydende med, at det årlige tab er af stør
relsesordenen 5 mill. kr., et beløb som er værd at bemærke 
i en tid, hvor såvel bøgedriftens som bøgeopskæringens 
økonomi er blevet stærkt forringet. - Dette gælder så meget 
mere, som en væsentlig del af skaderne kan undgås med en 
økonomisk set ret beskeden indsats. 

På basis af de undersøgelser, der for tiden foregår i Træ
teknisk Forsøgsafdeling med støtte fra Junckers Savværk 
A/S og TRÆRÅDET skal der her gives en kortfattet omtale 
af misfarvningens årsager samt nogle foranstaltninger, som 
kan medvirke til at reducere misfarvningernes omfang. 

Arsagssam men hæng 

Gennem C. A. JØRGENSEN og C. FERDINA!\'DSEN'S undersøgel
ser (Dansk Skovforenings Tidsskrift, 1933) er det klarlagt, 
at destruktionen væsentligst må tilskrives angreb af svampen 
Hypoxylon coccineum og 1. mindre grad andre svampe, bl.a. 
Stereum purpureum, medens misfarvning kan skyldes såvel 
disse svampe som iltningsfænomener. 

Undersøgelser i Svampelaboratoriet, Teknologisk Institut, 
har bekræftet disse resultater og har hertil føjet bl.a. nogle 
Polyporus-arter samt Blåsplintsvampe, ligesom man i labo
ratoriet har reproduceret misfarvninger. Nogle nyere cze-



t JUNCKERS SAVVÆRK 



P. KRUSES PLANTESKOLE 

HESTEKÆRGAARD PR. AARHUS . TLF. TILST 7. KALDE NR. 904 II 

Skovplanter i bedste Provo tilbydes. Skov frøet leveres af Statsskovent"s 

Planteavlsstation og Planteskolen er underkastet Herkomstkontrollen . 

Alle arter 

skovplanter 
i prima kvalitet 

Forlang venligst tilbud! 

Asger M. Jensens Planteskole 
Holmstrup St. . Tlf. Bellinge 94 - 194 

Tilsluttet Herkomstkontrollen med skovfrø og 

Bedste Indkøbssted lor 

PJanteskoJearfikler 
planter. 

Geisler-Nielsen PLANTESKOLE 

LØSNING. TELF. 101 

Stort udvalg i Planter til Skov og Hegn 

Forlang Tilbud I 

HELLESTRUP PLANTESKOLE 

RØDEKRO 

(Ejer: Gosch Tændslikfabriker AIS). 

SORØ. TELEF. FULBY 133 

Specialplanleskole for Hybridasp 

TELELON 62933· DANMARK 

Skovplanter 
i bedste provenienser 

prima kvaliteter 

et righoldigt sortiment 

store og sm~ partier. 

Skovfrøet leveres af Statsskovenes Planteavlsstation . Planteskolerne og salgskontoret er 
tilsluttet Herkoms!kontrollen med skovfrø og -planter. Vi giver Dem gerne el tilbud på 

Deres forbrug skriftligt e11er ved besøg. 
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kiske undersøgelser (GUOTH og JURASEK, Drevarsky Vyskum, 
3, 1961) har specielt beskæftiget sig med de iltningsfæno
mener, som knytter sig til misfarvningen, og som fremmes 
af enzymet oxyd ase. 

FLEMMING JUNCKER har påvist (Dansk Skovforenings Tids
skrift 1934), at »prøver udtagne på de steder i stammerne, 
hvor svagt angrebne partier grænsede mod uangrebet træ, 
viste stadig ca. 65% fugtighed med meget ringe variation«. 
Fo'rfatteren angiver endvidere, at bøgekævler angribes 
mest i tørre somre, og konkluderer, at »effektive foranstalt
ninger mod svampeangreb i bøgekævler synes da at være de, 
der nedsætter udtørringen mest muligt«, d.v.s. at kævlerne 
bør ligge inde i skoven, hvor der er skygge og læ, fremfor at 
blive slæbt ud til fast vej eller læsseplads. 

JUNCKER gør i sin artikel også opmærksom på, at smøring 
af kævlernes endeflader vil kunne nedsætte faren for svam
peangreb. 

I de senere år har der såvel her i landet som i Tyskland 
optrådt en speciel form for misfarvning, der på kævlernes 
tværsnit ytrer sig som sorte pletter, der først fremkommer 
nogen tid efter opskæringen, og hvorfra der kommer en 
svagt grumset, let bitter væske, som tiltrækker insekter. 
Misfarvningen går som en grønlig-sort streng op gennem 
træet. Der er fremsat flere hypoteser om årsagen hertil. Mest 
sandsynligt forekommer det, at kalamiteten er en følge af 
roddød i forbindelse med tørke i vækstperioden som i 1959. 

Bekæmpelse 
Råtræ 

Skovningstidspunktet er en væsentlig faktor for misfarv
ningen, da såvel svampenes vækst som fordampning fra det 
skovede træ begunstiges af høje temperaturer. Alt andet 
lige er det derfor fordelagtigt, at bøgen hugges i vinterhalv
året; men alt andet er ikke lige, eftersom savværkerne fo'r 
at kunne opretholde en lønsom drift skal beskæftiges nogen-
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Fig. 1. 3 bøges tave skåret af misfarvet råtræ . Staven til venstre har en 
blålig misfarvning, der kan være forløber for hvidpibethed som i den 
midterste st'av. Staven til højre er gennemløbet af en grønlig-sort streng. 

lunde kontinuerligt året igennem. Dette betyder, at en del 
af det vinterfældede træ først opskæres i månederne juli
november (evt. december), og der vil da i de varme måneder 
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være fortrinlige muligheder for udtørring og svampevækst 
med det kendte, sørgelige resultat, at store dele af kævlerne, 
i værste fald hele kævler, kan blive misfarvede eller delvis 
destruerede. 

Det vil derfor være nærliggende i højere grad end hidtil 
at anvende sommer- og/eller høsfskovning. Man vil herved 
sandsynligvis kunne opnå: mindre misfarvning, mindre 
rentetab, mulighed for jævnere beskæftigelse af arbejderne 
samt et års ekstra tilvækst, - alt sammen forhold som taler 
til gunst .for sommerskovningen. Af ting der taler mod 
sommerskovning skal bl.a. nævnes: tradition, kulturarbejde, 
udvisrringsbesvær og vanskelighed ved at afsætte svelle
.kævler. 

Da det for savvæ rkerne normalt vil være en fordel, at 
råtræet er så tørt som muligt, kan det være ønskeligt, at der 
anvendes »syrefældning«,d.v.s. at træerne skal ligge nogen 
tid efter fældningen med bladene på, hvorved der sker en 
fordampning, så træets vandindhold kan komme ned på 
50-60%; men samtidig øges faren for misfarvning, ligesom 
der er mulighed for dannelse af tyller. Dette sidste bevirker, 
at træet bliver uegnet til imprægnering og til tørring efter 
den af Junckers Savværk udarbejdede tryktørreproces. 

I hvor høj grad disse og andre forhold har afgørende be
tydning for sommerskovningens anvendelighed er ikke til
strækkelig klarlagt, hvorfor Træteknisk Forsøgsafdeling har 
planlagt nogle forsøg med sommer- contra vinterskovet bøg. 

Som tidligere fremhævet er veddets fugtighed af afgørende 
betydning for misfarvningen. I det nyfældede træ er vand
indholdet normalt ca. 70-100 %, og det gælder om at bevare 
fugtigheden i kævlerne så godt som muligt, hvis misfarvning 
skal undgås. Dette kan gøres enten ved nedsænkning i vand 
eller ved påføring af en »spærremåling« . 

Der er udført en del forsøg, hvorunder forskellige spærre
malinger er af.prøvet. De her i landet mest anvendte »Alle
rød-pasta« og »Sylvasan« har begge vist sig at reducere 
misfarvningerne betydeligt for kævler, der skæres op i sen-
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sommer og efterår. Såvel praktiske forsøg udført bl.a. af 
Dansk Skovindustri, Næstved, som forsøg i laboratoriet ty
der på, at »Allerød-pastaen« er den mest effektive af disse 
to produkter i deres hidtidige udformning. 

Det vil af hensyn til udtørringsfaren være tilrådeligt at 
lade kævlerne ligge så længe som muligt i skygge og læ , da 
spærremålingen ikke forhindrer, men kun forsinker udtør
ringen. 

Det rummetersatie råtræ beskyttes mest effektivt ved 
overrisling med vand. Hvis dette ikke er muligt, bør man 
sørge for at få det så tørt som muligt ved luftig stabling, 
hvor der er rigelig træk. Rlimmetertræ vil modsat kævler 
antagelig være mest udsat for misfarvning i fugtige somre. 

o pskåret træ. 

Af det materiale, der er indsamlet til Træteknisk Forsøgs
afdeling, flremgår det, at der er flere typer af misfarvning i 
opskåret træ. På et sent tidspunkt af året s'tammerdet meste 
fra indløb, der allerede findes i råtræet; men man må være 
opmærksom på, at denne misfarvning ved forkert behand
ling, d .v.s. -manglende tørring, kan videreudvikles selv ved ret 
lave temperaturer, da den formentlig betydeligste skadevol
der, svampen Hypoxylon coccineum kan udvikle sig ved 
temperaturer ned til ca. 10° C. Også tidligere på året, efter 
milde vintre allerede i -maj og juni måned, vil en del 
kævler have indløb, og jo varmere vejret er, des hurtigere 
vil misfarvningen brede sig i det opskårne træ, hvis det ikke 
tørres effektivt; blot få dages klods-stabling af det frisk
skårne træ kan være katastrofal. 

I mange tilfælde opstår misfarvningen først efter opskæ
ringen, og man ser da ofte, at emnernes overflade er fejlfri, 
mens de indvendig under en tykkere eller tyndere ufarvet 
skal er rødplettet eller ensartet blåligt misfarvede. Ved 
mikroskopering kan der i de rødplettede partier ses enkelte 
svampetråde (hyfer) samt udfældning af 'brunlige, olie-
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Fig. 2. To bogestave, der er misfarvet efter opskæringen. 

agtige stoffer, især i veddets marvstråleceller. Fra blåligt 
misfarvede emner er der isoleret blåsplintsvampe samt andre 
endnu ikke bestemte svampe. 

Efter al sandsynlighed kan også denne form for misfarv
ning sættes i forbindelse med en dårlig tørring, det være sig 
skaltørring eller slet og ret for langsom tørring. 

Bekæmpelse af misfarvning på savværket består derfor i 
at etablere de bedst mulige tørrebetingelser. 

Træteknisk Forsøgsafdeling har i denne forbindelse på
begyndt forsøg med forceret lufttørring, en ret billig for
anstaltning, som kun kræver anskaffelse af en ventilator af 
passende størrelse. De hidtidige resultater tyder på, at man 
med denne ret simple proces i perioder, hvor den rela'tive 
luftf.ugtighed er under 90 % kan nedsætte tørretiden væsent
ligt, uden at der opstår tørreskader i form af revner og ridser 
i større omfang end ved normallufttørring. 

De tidligere nævnte czekiske undersøgelser tyder på, at en 
kortvarig opvarmning af træet til ca. 80 ° C kan inaktivere 
oxydasen, hvorved faren for misfarvning reduceres. Der vil 
blive udført forsøg i laboratoriet med højfrekvensopvarm
ning til belysning heraf. 

På basis af det hidtidige arbejde kan det tilrådes, at neden
stående retningslinier følges for at nedsætte risikoen for 
misfarvning af bøgetræ: 
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Kævler opskæres hurtigst muligt efter hugst. Det aftales 
mellem skov og savværk, hvornår de enkelte kævlepartier 
skal køres til savværket. 

Den del af kævlerne, der ikke kan opskæres inden Sct. 
Hans, bør smøres med s'pærremaling, og bør blive liggende 
'i skygge og læ, evt. på skovningsstedet. 

Spærremaling påføres ret hurtigt efter fældning, der 
må dog ikke være is eller sne på endefladerne. 

Rummetertræ skal opskæres hurtigst muligt. 
Opbevaring bør ske enten konstant fugtigt, Lex. ved 

overrisling, eller tørres t muligt, d.v.s. på savværksplad
sen eller åbne steder i skoven, hvor der er god mulighed 
for udtørring. 

Opskåret træ. Hurtigst mulig tørring, der kan ske gennem 
ovntørring, 

lu{ttørring ved luftig stabling på et sted med stor luft
bevægelse eller 
forceret lufttørring. 



Korsikansk fyr - Pinus nigra v. poiretiana. 

På Rugaard skovdistrikt på Djursland findes nogle af Danmarks smukkeste gamle korsi
kanske fyr . Det er træer af imponerende dimensioner kombinerede med en meget smuk 
form , som langt overgår de godkendte østrigske fyr (F. 245), der står lige i nærheden un
der meget nær samme vækstforhold. 

Planter af korsikansk fyr er oftest meget sarte og vanskelige at få til at gro, og det er der
for nærliggende, når man skal fremskaffe frø til brug her i landet, at bygge på de gamle 
træer, der har vist sig at kunne klare vore klimatiske vanskeligheder. 

Hedeselskabets Skovfrøcentral har planlagt an
læg af en frøhave i korsikansk fyr og har til 
brug herfor foretaget vegetativ opformering af 
11 af de smukkeste korsikanske fyr på Ru
gaard skovdistrikt. 
På billedet ses det ene af disse, nemlig H. 74 
(mrk . nr. 2). 

I samarbejde med Hedeselskabets Skov
frøcenlral bringer Novopan Træindu
s lri A/S i denne annonce oplysninger om 
skovtræforædlingen . DS 20 

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S 
PINDSTRUP . TELEFON 39* 



Kævler og snitgavn 

bøg, ask og eg 

købes af 

A/S ØRESØ FABRI K 
Svebølle • Telefon Viskinge 50 

FORENINGEN 
DANSKE STAVEFABRIKERS 

FÆLLESKONTOR 

AABOULEVARD 5 • KØBENHAVN V 

TELEF.: CENTRAL 14875 

TELEGRAM-ADR.: STAVKONTOR 

000 ooc 

8 c. NORDLUNDE~ I~ 
BOGTRYKKERI 

(OSWALD TERKELSEN) 

SLOTSG. 3 ~ HILLERØD 
TELEFON 175 

Tryksager 
til Skovdistrikter 

~ ~ 
OOOI=====================ooc 

BRUG _1I.IDIOlI ENDRINPRÆPARAT 
Vore medarbejdere 
gjver Dem alle oplysninger. 

MORTALIN 
HASLEV. Tlf. *1066 (03695) 

ODENSE . Felsted . Brørup . Snejbjerg . Hadsten . Randers . Nykøb ing M. Støvring 
*128013 40638 395 42 213 7474 215 203 

(09) (046) (0411) (0711) (06194111) (0621) (0701) (08118611). 

SKOVPLANTE R _ alle Arter

_alle Arter- HAVE PLANTER 
*" Vi sender Dem gerne Prisliste og Tilbud 

HULKÆRHUS PLANTESKOLE 
TELEFON: ANS 25 OG 38 R0DKÆRSBRO STATION 

AJle kulturer er underkastet danske Planteskolers Sundhedskontrol og Herkomstkontrollen. 



KRONIK 
Personalia 1961 

Statsskovbrugel. 

Kg!. skovrider E. BENTZEN, Odsherred statsskovdistrikt er af
gået ved døden den 27. januar 1961. 

Forstkandidat PREBEN KARL JESSEN MØLLER er udnævnt til forst
fuldmægtig ved statsskovbruget fra den 1. marts at regne. 

Kg!. skovrider FRITZ LORENTZEN, Sorø Akademis Skovvæsens 1. 
dstr. er efter ansøgning afskediget p.g.a. alder fra udgangen af 
maj måned at regne. 

Skovrider i direktoratet for statsskovbruget H. K. RAVN MORTEN
SEN er udnævnt til skovrider for Odsherred distrikt fra 1. maj 
at regne. 

Forstfuldmægtig JØRGEN BRUUN er udnævnt til skovrider for 
Sorø Akademis skovvæsens 1. dstr. fra den 1. juni a t regne. 

Forstfuldmægtig NIELS ANKER LARSEN er udnævnt til skovrider 
i direktoratet for statsskovbruget fra den 1. juni at regne . 

Kg!. skovrider, dr. agro A. S. SABROE, Boller dstr., er efter an
søgning afskediget p.g.a. alder fra udgangen af juli måned at 
regne. 

Forstfuldmægtig K. F. ANDERSEN er udnævnt til skovrider for 
Boller dstr. fra den 1. august at regne. 

Forstkandidat NILS WILHJELM HAMMER KJØLSEN er udnævnt til 
forstfuldmægtig ved statsskovbruget fra den 1. juli at regne . 

Forstfuldmægtig HENRIK ERIK LASSEN er udnævnt til forstfuld
mægtig ved statsskovbruget fra den 1. juli at regne. 

Kg!. skovrider TH. S. WIELANDT, tid!. Maarum dstr., er den 10. 
oktober afgået ved døden. 

Statens tilsyn med de private skove. 

Overklitfoged HANS ESBJØRN er fra den 1. januar 1961 beskik
ket som statens tilsynsførende med de private skove i Hjørring 
amt. 

Kg!. skovrider H. K. RAVN MORTENSEN er fra den 1. maj be
skikket til at varetage hvervet som statens tilsynsførende med 
de private skov e i Holbæk arnI. 

Det danske Hedeselskab. 

Skovrider C. F. JENSEN er pr. 1. februar 1961 fratrådt som skov
rider for Hedeselskabets 9. distrikt som følge af alder. 
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Forstfuldmægtig K. BRANDT, Hedeselskabets Skovfrøcentral, er 
pr. 1. april udnævnt til skavrider. 

Forstfuldmægtig L GREEN er pr. 1. april udnævnt til skovrider 
for Hedeselskabets 9. distrikt. 

Forstkandidat IB SMITH er ansat med virkning fra den 1. april 
1961. 

Forstfuldmægtigaspirant L. V. OPPERI\UNN er med virkning fra 
den 1. juli 1961 udnævnt til forstfuldmægtig. 

Forstfuldmægtig B. LINDSKOV CHRISTIANSEN er med virkning fra 
den 1. november 1961 udnævnt til skovrider for 12. plantage
distrikt. 

Forstfuldmægtigaspirant T. CLAUDI WESTH er med virkning fra 
den 1. november 1961 udnævnt til forstfuldmægtig. 

Forstkandidat L. NANNESTAD er med virkning fra den 1. novem
ber 1961 ansat som forstfuldmægtigaspirant. 

KUlvæsenet. 

Forstfuldmægtig HANS ESBJØRN er pr. 1. januar 1961 udnævnt til 
overklitfoged i Hjørring amt. 

Forstfuldmægtigaspirant PEDER SKARREGAARD er pr. 1. januar ud
nævnt til forstfuldmægtig ved klitvæsenet. 

Privalskovbruget. 

Fhv. stiftamtmand over Lolland-Falsters stift og amtmand 
over Maribo amt FREDERIK DETLEF CARL greve REVENTLOW, Vinde
holme, er pr. 1. januar 1961 udnævnt til kammerherre. 

POUL CHRISTIAN baron BERTOUCH-LEHN til Lungholm er pr. 1 
januar udnævnt til hofjægermester. 

Skovrider O. MAHRT-OLSEN, Skjørringe, er fra 1. januar ansat 
som skovrider og godsforvalter på Halsted Kloster gods. 

Forstkandidat TAGE HANSEN er fra 1. februar ansat som skov
rider og godsforvaHer for Skjørringe gods. 

Skovrider KJELD RAMSING er ansat som sekretær for »De sam
virkende danske Småskovsforeninger. 

Skovrider CHR. V. H. IpSEN, tidl. Giesegaard skovdstr., er afgået 
ved døden den 18. april. 

Forstassistent JØRGEN HILDEBRANDT PETERSEN, Knuthenborg skov
brug, er afgået ved døden. 

Forstkandidat E. STOPE er ansat som forstassistent ved Knuthen
borg skovbrug. 

Skovrider L. KRARUP er p.g.a. alder fratrådt som skovrider for 
Bidstrup skovdistrikt pr. 30. juni. 
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Forstkandidat T. ABELL. Vallø, er udnævnt til skovrider for 
Bidstrup skovdistrikt pr. 1. juli. 

Forstassistent JENS RASMUSSEN, Bregentved skovdstr., er ansat 
som forstassistent ved Vallø stifts skovbrug fra 1. oktober at 
regne. 

Forstkandidat O. HØGSGAARD er ansat som fOl'stassistent på 
Bregentved pr. 1. oktober. 

Kammerherre CARL S. SCAVENJUS, Klintholm, er afgået ved 
døden den 23. oktober. 

Kammerherre, hofjægermester CHR. ALBRECHT baron SCHAFFA
LITZKY DE MUCKADELL, Bjergsted skov, er af Hans Majestæt Kongen 
fritaget for hvervet som kurator for Det adelige Stift Vallø pr. 
1. november, og efterfølges i dette hverv af hofjægermester EINAR 
LUDVIG AUGUST greve REVENTLOW, Rudbjerggaard. 

Den kg/. Velerinær- og Landbohøjskole. 

Professor AKSEL MILTHERS er udnævnt til rektor for Den kg\. 
Veterinær- og Landbohøjskole for en periode af 5 år fra den 1. 
marts 1961 at regne . 

Amanuensis P. CHR. NIELSEN er beskikket til lektor i skov
brugshistorie for 3 år fra den 1. marts at regne. 

Forstkandidat HANS IUEL AAGAARD er fra 1. maj at regne ansat 
som bibliotekar ved Landbohøjskolens bibliotek. 

Forstkandidat H. KEIDING er fra 1. juli at regne ansat som 
amanuensis ved Lan dbohøjskolens Arboret. 

Kg\. jægermester, hofjægermester, skovrider Sv. Rlx er fra 1. 
august at regne beskikket til at varetage undervisningen i vildt
og jagtIære for skovbrugsstuderende. 

Forstkandidat P. BRUUN MADSEN er fra 1. november ansat som 
videnskabelig assisten t ved skovbrugsafdelingen . 

Forstkandidat KIRSTEN SYRACH LARSEN er ansat som forsøgs
assistent ved højskolens forsøgs- og undervisningsskov fra L 
nov. 

Slalens fors/lige Forsøgsvæsen . 

Forstkandidat PEER HAueH MØLLER er pr. 1. november ansat 
som medhjælpslønnet vid. assistent. 

Danske i udlandet. 

Professor TORKEL HOLSØE er blevet stationeret i Peru for 
United States Operation Missions, med lignende opgaver som i 
Liberia og Chile . 
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Skovrider PETER BLOCH har trukket sig tilbage fra New Scot
land Development Co., Sydafrika, og er nu bosat i Danmark. Han 
fungerer stadig som skovbrugskyndig rådgiver for ø.K. 

Anden virksomhed. 

Afdelingsleder, forstkandidat POUL LARSEN er pr. 1. januar 1961 
udnævnt til underdirektør i A/S Junckers savværk. 

Forstkandidat FL. JOHANSEN har pr. 1. august fået ansættelse i 
A/S Junckers savværk. 

Forstkandidat A. HOLM er ansat ved A/S Kolds savværk, Kerte
minde. 

Forstkandidat S. HONNENS DE LICHTENBERG er pr. 15. september 
ansat som administrerende direktør i A/S Danish Hardwood. 

Skovrider C. F. INGVORSEN er pr. 1. oktober ansat ved Fred
ningsudvalget i Præstø, Sorø og Maribo amter. 

Forstkandidat MORTEN TOLDAl\1 er ansat ved Matrikelsvæsenet i 
Sønderjylland. 

Forstkandidat J. PALLlSGAARD er ansat ved A/S Dansk Skovindu
stri, Næstved. 

Forstkandidat C. C. GRAM er ansat ved A/S Thorvald Pedersen, 
Odense. 

P. H. 

NOTITS 
Rettelser. 

I Dansk Skovforenings Tidsskrift, 1962, pag. 2 er fremkommet 
en meningsforstyrrende fejl. 

Tredie afsnits 3 første linier skal være som følger : 
Der kræves særlige egenskaber for at være en god småskovs

konsulent, og O. Bang havde disse egenskaber. En grundig forst
lig viden og lyst til at have med mennesker at . . 

I DST, 1962 pag 10 tabel III, 3. kolonne, 2. linie: 
Ordene »bon IIIs« udgår. 



Glamsbjerg Trævarefabrik 
& Savværk Als 

Tø/f. 31-1S0 

* 
køber bøgetræ og asketræ 
såvel i kævler som i rm 

E. Graven's Planteskole 
Hansted pr. Horsens 

Tlf. Hansted 46 

Skov-, 14- og Hækplanter samt 
Planter til Vildtremiser 

Planteokolen er tilsluttet HerkolDltkontrollen 
med Skovfrø- og planter 

Skov-, hæk- og læplanter 

Nærmere tilbud om pris op proveniens 
på forlangende. 

J. BONDEs PLANTESKOLE 
Telefon 107 • Jelling 

Thorvald Pedersen Odense A/s 

Telefon (09) 123288 

Kævler i alle træsorter købes 



Skal De yderlIger. meleaniser. I '''2 eller forny - .A hu.le: 

Gennem mange år den foretrukne 
I skoven og planteskolen 

HOWARD GEM ROTAVATOR 
20·-24·-30· arbejdsbredde 
Nu: 12 hle - 12 eyl ... talet. 

NU Øf8&. til,~ tJf ~ 

HOWARD TRAKTOR ROTAVATOR 

FORLANG OPLYSNINGER, 

BROCHURER OG PRISER HOS 

Trepunktsophæng, SO' og 60' arbeldsbredde, slkk!ilr
hedskobling beskytter over fer lordfaste genstande. 
SELECTATILTH gearkassen giver variabel hastighed på 
knivtromlen der på 2 min. ændres mellem 125 til 22S 
omdr./mln. hvilket giver større alsidighed o~ bedre 
økonomi. SIdeforsat eJler midtmonteret. Arbejder I 
mange skovdistrikter. 

LANGREUTERS 
GL KONGEVEJ 3 • KØBENHAVN V • -HILDA 1090 

Skovværktøj 
TrAd og 

trådfletning 

Forl.n, kaulo, 

Speclalværktø] 
efter opgave 

Indhent tilbud 

J. AUGSBURG 
(Oluf c. Han •• n' •• ftf.) 

BROGADE 5 • KØGE 

Telefon 2500 

Skovværktøj lover 25 år 




