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PETER BOYSEN JENSEN 
født 18. januar 1883, død 21. november 1959 

Dansk skovbrug har haft den lykke, at i tidens løb flere 
betydelige naturvidenskabsmænd har interesseret 'sig for dets 
problemer og sat et arbejde ind på deres klaring. 

Blandt disse videnskabsmænd indtager BOYSEN JENSEN en 
fremragende plads. 

Der skal ikke her gås nærmere ind på hans store indsats 
på andre områder, især vækststofforskningen, alkoholgæ
ringen og planternes stofskifteprocesser i almindelighed, 
hvorom D. MULLER har redegjort i Botanisk Tidsskrift, bd. 
55, hefte 4, 1960. 

Det er for os især hans arbejder over skovtræernes stof
skifte, der har interesse. 

Allerede i 19110 offentliggjorde han, som besvarelse af en 
på P. E. :MULLERS foranledning af Dansk Skovforening stillet 
opgave, i Tidsskrift for Skovvæsen en afhandling om skov
træernes forhold til lyset, der forelagde omfattende lysmålin
ger under fuldt sluttede bevoksninger og inde i kronen af 
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fritstående eksemplarer af vore almindeligst anvendte træ
arter. 

Som man måtte vente det, var lysmængderne mindst inde 
i fritstående træers kroner, fordi vinden ved at sætte en be
voksnings træer i svingninger bevirker et vist slid af kro
nerne, der åbner nogen indgang. 

Disse målinger gav karakteriseringen af træarterne som 
lystræer eller skyggetræer et i Danmark hidtil savnet tal
mæssigt grundlag. 

I samme afhandling opstillede han for første gang sin 
stofskifteligning, som han for unge planter, der endnu ikke 
har et grentab, gav formen: 

Bladenes assimilation --;- bladenes respiration --;- bladtabet 
--;- stammens og rodens respirationstab = tilvæksten. 

Alle formelens enheder gælder tørstof. 
For at skaffe tal til indsætning i formelen udførte han 

assimilationsmålinger ved forskellig lysstyrke, samt målin
ger af bladenes og stammens respiration og af bladtabet. 

Han skelnede i sine undersøgelser mellem helt unge og 
gamle træers forhold, der i mange henseender er forskellige. 
Således har stammens og rodens respirationstab langt større 
vægt i ligningen, når det gælder gamle træer, end når det 
gælder unge planter, hvad der kan være en af års'agerne til, 
at f.eks. en udpræget lystræart som ask er ret skyggetålsom 
i den helt unge alder, og hvad der vel også er forklaringen 
på, at helt unge planter af bøg kan vokse ved en beskyg
ning, der ikke tillader overvoksede ældre træer at leve. 

Han søgte også i de forskellige træarters forgreningsform 
og bladstilling at finde en del af forklaringen på, at en træ
art giver mere skygge end en anden. 

Velkendt er jo nu bøgens særlige evne til at danne blad
mosaik, hvorved næsten alt lys kan udnyttes. 

Disse grundlæggende undersøgelser fortsattes og under
byggedes senere - delvis på opfordring af skovrider H. 
MUNDT - ved flere arbejder, hvoraf de fleste er publiceret i 
forstlige tidsskrifter. 
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I 1921 fremkom i DST »Studier over Stofproduktionen 
Skov« og sammesteds i 1929 »Studier over Skovtræernes 
Forhold til Lyset«. 

Disse arbejder beskæftiger sig bl.a. med det forhold, at et 
blads assimilation ved aftagende lysstyrke aftager forholds
vis langt mindre end lysstyrken. Især gælder dette de ud
prægede skyggetålende træarters skyggeblade og deres gan
ske unge planters blade. 

Han drager heraf den slutning, at det for disse træarters 
vedkommende må være uøkonomisk at udsætte den unge 
opvækst for fuldt dagslys. »De 50 % af dagslyset, som ikke, 
eller i hvert fald meget ufuldstændigt kan udnyttes af de 
unge planter, kan med fordel anvendes på anden måde, 
nemlig til at lægge tilvæksten på de højskovstræer, under 
hvilke man bringer den unge opvækst frem.« 

For voksne træers vedkommende konkluderer han, at be
tingelsen for en stor tilvækst må være, at de fleste blade 
udsættes for en lysstyrke, der kun udgør en brøkdel af det 
frie dagslys. »Samtidig bliver det nemlig muligt at forøge 
bladarealet og dermed assimilationsudbyttet. Et sådant 
bladarrangement kan kun frembringes ved en passende 
dybde i kronetaget, altså f.eks. vanskeligt i unge stammerige 
og tætte bevoksninger, lettere i ældre bevoksninger og for
trinsvis i sådanne med kuppelformet krone.« 

Til fordel for den stærkere tynding, ·der frembringer disse 
kuppeLf'ormede kroner, taler efter BOYSEN JENSENS opfattelse 
også det formentlig mindre respirationstab i den nedsatte 
vedmasse pr. ha. 

Det vil være almindeligt kendt blandt forstmænd, hvor 
stor en rolle disse teorier har spillet i udhugningsdiskussio
nen, omend det senere har vist sig, at såvel tilvæksten som 
løvmængden hos skyggetræerne kun i ringe omfang påvir
kes af tyndingsgraden. 

I Det forstlige Forsøgsvæsens meddelelser bind IX og X, 
1927 og 1930 meddelte han, i 1927 sammen med D. MULLER, 

resultaterne af særdeles omfattende og omhyggelige bestem-
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melser af tørstofskiftet og tilvæksten gennem 5 år i to gan
ske unge prøveflader af bøg og to ganske unge prøveflader af 
ask på 2. Sorø skovdistrikt, hvor der til dette formål var op
ført et lille midlertidigt laboratorium. For hver træart blev 
en prøveflade tyndet stærkt, medens en lodes urørt. 

Undersøgelsen gaven række velunderbyggede tal til ind
sættelse i stofproduktionsligningen, men gav næppe sikre 
oplysninger om tilvækstforholdet og dets årsager. 

For ask fandtes størst tilvækst ved stærk tynding, medens 
det for bøg var omvendt. 

BOYSEN JE:\'SENS her omtalte arbejder har sat frugtbare 
tanker i bevægelse i den forstlige verden hele jorden over. 
Man kan uden overdrivelse sige, at de har været banebry
dende, selvom de åbnede baner endnu ikke er gjort helt 
ryddelige. 

Det er her værd at erindre om, at han også på andre om
råder brød nye baner. Dette gælder især vækststofforsk
ningen. 

Hans bog: »Die Stoffproduktion der Pflanzen« (1932) er 
et hovedværk i plantefysiologien og grundlæggende for un
dersøgelser over stofproduktion, og hans lærebog i Plante
fysiologi (1. udg. 1938, 2. udg. 1943), er oversat til tysk. I 
1951-53, efter sin tilbagetræden, offentliggjorde han en bog 
i 4 bind: »Det levende«, som på naturhistorisk grundlag gi
ver en filosofisk vurdering af problemer som determination 
o.a. men først og fremmest er en biologs stilling til spørgs
målet: livets mål og mening. 

Han var to gange æresdoktor, i Oslo og i Aarhus. 
Det danske skovbrug bøjer sig i taknemlighed for mindet 

om denne mand, der så uegennyttigt viede dets problemer 
så meget af sin tid og sine evner. 

CarlIllar: Møller. 



OREHOVED 

TRÆ- & FINERINDUSTRI A/S 

OREHOVED HAVN 



Forstplanteskolen, Faabor~ 
I Planteskolen staar under Kontrol af Dansk Skoviorenings Frøndvalg 

Alle Slags Skovplanter tilbydes i prima Varer 

Forlang Prisliste 

I 

Indehaver: J. H. van Tol Telefon Faaborg 195 

SIDEN 1896 

HJORTSØS PLANTESKOLE 
SVEB0LLE 
Telr. Viskinge 20 * 

Vore skovplante-kulturer s tår under kontrol 

af Dansk Skovforenings Frøudvalg 

En god traktor 
ti I hårdt skovarbejde 

FORDSON 
[VI ~ -.J C> FZ 

Den gode vægtfordeling, det 
lave tyngdepunkt, de rigtige 
arbejdsgear og det robuste 
løftesystem er nogle af Ford
son Major dieseltraktorens 
mange fortrin, når det gælder 
det hårde slæb i skovarbej
det. Den er samtidig billigst 
i indkøb og billigst i drift. 

Den kan leveres med spil, 
kraner, fræsere, kævlesakse, 
blokvogne etc. etc. 

ral med Fordson forhandle
ren om en demonstration
det vil være ham en fornøjel
se at vise Majorens fortrin 
som »skovmand« 

- en vigtig faktor - en rigtig traktor 

FORD MOTOR COMPANY AIS 



OM TRAMETES, PLANTEAFSTAND 

OG HUGST VED 1. GENERATION RØDGRAN 

PÅ LET JORD 

Af skovrider J. E. DUE 

For dansk skovbrug er Trametes for nylig blevet til flere 
ting, hvoraf de vigtigste er Fomes annosus, Armillaria mellea 
og Polyporus albidus. De har ikke samme smitteveje m.v., 
men virkningen på det angrebne ved er den samme. Blandt 
praktikere er det derfor almindeligt at kalde et træ trame
tesangrebet, når misfarvning og veddestruktion forekommer. 
Det er også gjort i det efterfølgende. 

Trametes er for tiden genstand for megen interesse inden 
for dansk skovbrug. Ved den sidst afholdte interskandi
naviske »seksmandsekskursion«, hvor Danmark var værts
land, var Trametes også et af hovedspørgsmålene for fore
drag og diskussioner. På ekskursionen omtalte jeg de i det 
efterfølgende nævnte »Gyvelgraner «, som vakte nogen inter
esse. På Løvenholm skovdistrikt findes temmelig store 
arealer med 40-50 årig gran, plantet på overdrev og magre 
agerjorder. Procenten af trametesangrebne træer er oftest 
omkring 80. Grandyrkning på sådanne jorder vil stadig være 
aktuel, fordi det - uanset den store Trameteshyppighed -
synes at være en både sikker og lønsom driftsform. Y der
mere tyder de i det følgende beskrevne eksempler - såsom 
»Gyvelgranerne« - på, at man ved ændret kulturteknik kan 
reducere Trametesangrebet væsentligt. 

I sin artikel »Trametes i en Slangegranbevoksning« i 
D.S.T. 1958 beskriver skovrider K. MORVILLE, hvorledes 
randtræerne med hensyn til Trametes var s,undere end inder
træerne, og udkastede derfor den tanke, at man »ved at for-
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øge Planteafslanden maaske (kunne) frembringe Træer, 
der mere havde Karakter af Randtræer og derfor maaske 
holdt sig sunde i længere Tid «. 

Den )) randtrævirkning «, hvori den end ligger, kunne man 
- som skovrider MORVILLE gør - tænke sig opnået ved at forøge 
planteafstanden ved kulturens start. Man kunne også tænke 
sig, at meget tidlige, kraftige hugster havde samme virk
ning. Dette kunne - jfr. skovrider K. LADEFOGED'S afhand
ling »Undersøgelser over forbindelsen mellem hugststyrke, 
rod død og råddannelse i rødgran« i D.S..T. 19,59' - eventuelt 
også have anden god virkning mod Trametes. I »Trametes 
på let jord «, D.S.T. 1958, kommenterer laborator E.OKs
BJERG skovrider MORVILLE'S artikel og refererer skovtaxator 
G. "VEST NIELSEN og sin egen artikelserie fra 1953-54-55. 
Heri fremhæves også »randtrævirkningen «, og det konklu
deres, at »De kraftige, fritstående graners sundhed er en så 
gennemgribende realitet, at forholdet bør udnyttes «. Det 
bemærkes også, at det »måske ikke er ligegyldigt, hvorledes 
et stort træ er blevet stort«. 

Dette forekommer mig at være det spr'ingende punkt, så
ledes at det - når sagen sættes på spidsen - ofte er selve 
tyndingshugsten, der er den egentlige årsag til skaden. 

Der findes her i landet forbavsende få hugstforsøg i gran, 
der kan vise hugststyrkens indflydelse på Trametesangrebs
styrken. I D.S.T. 19·53 omtaler H. A. HENRIKSEN og E. J ØR
GENSEN i »Rodfordærverangreb i relation til udhugnings
grad« ftorsøgsvæsenets materiale, prøvefladerne IS og IT i 
rødgran og MB i sitka, hvoraf kun den første og sidste har 
interesse i denne sammenhæng. Begge disse viser ingen an
greb, når der ikke er foretaget hugst. Materialet antyder i 
øvrigt stigende Trametesprocent for stigende hugststyrke. 
Hastrupsforsøgets. revision (BORNEBUSCH, D.F.F. 1939,) viser 
samme tendens. Det stærkeste indicium for sel ve tyndingens 
skade1ighed findes i »Trametes i Læhegn «, D.S.T. 19,55, hvor 
ERIK JØRGENSEN viser eksempler på Trametesangreb som 
følge af hugst. 
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Forsøg over planteafstandens betydning fOT Trametes 
findes der endnu mindre om. I D.S.T. 1959 anfører forst
kandidat FR. PALUDAN i »Foreløbig oversigt over rådunder
søgelser i Midt- ,og Vestjylland«, at »Fire steder har det 
været muligt at sammenligne nabobevoksninger på forskel
lig planteafstand. I de tre tilfælde var sundheden bedst på 
størst planteafstand, i det fjerde tilfælde stod det lige. Der 
er tale om planteantal pr. ha på 6.0'0'0' og 8.0'0'0', sammen
lignet med henholdsvis 8.0'0'0' og 9.0'0'0', 1/4 -1 / 3 bjergfyrind
blanding medregnet«. Artiklen er holdt som foredrag, og 
yderligere oplysninger til belysning af spørgsmålet savnes 
derfor, især hvilke hugster der har været foretaget. Tallene 
kan måske udlægges således, at en mindre hugst har givet 
mindre Trametes. Måske delvis med tanke herpå anbefaler 
forstkandidat A. YDE-ANDERSEN i et samtidig holdt foredrag: 
»Kærneråd i rødgran «, D.S.T. 1959, bl.a. som bekæmpelses
metode mod Trametes, at »anvende den størst mulige plan
teafstand« for længst muligt at undgå rodsammenvoksnin
ger og for at udskyde den første gennemhugning, hvorved 
eventuelle stødinfektioner og opblussen af latente rodangreb 
skulle udskydes. 

Så vidt mig bekendt, findes der ikke i Danmark fremlagt 
tal, der yderligere kan tjene til belysning af emnet. Det kan 
synes (og er sikkert også) utilladeligt at drage en alt for skarp 
konklusion angående tyndingens indflydelse på Tramete'S 
ud fra de omtalte artikler, men jeg mener den også støttet 
af de i det efterfølgende nævnte eksempler fra Løvenholm 
skovdistrikt. 

Ved det omtalte hugstforsøg på prøveflade IS stiger pro
centen af trametesangrebne, huggede træer fra ca. In til ca. 
30' fra B- til D-hugst. Samtidig ligger diameteren for B
hugsten langt under de stærke hugsters. Det ligger derfor 
nært at indvende, at den svage hugst ville få samme an
grebsprocent, når den engang fik samme diameter, som D
hugsten havde opnået. Hvor kulturstarten ikke er alt for 
vanskelig, vil man imidlertid, hvad angår diameterudvik-

14* 
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ling og sundhed, kunne få både i pose og sæk, som følgende 
eksempler fra Løvenholm skulle illustrere. 

Nielstruep Hede var oprindelig et overdrev, benyttet til 
græsning. Da græsningen ophørte, blev arealet et enebær
krat, der nu var i færd med at springe i skov, idet birk, bøg 
og eg såede sig selv. For 35 år siden blev en del af arealet 
tilplantet med rødgran. Fra ca. samme tidspunkt begyndte 
spredte rødgraner også at indfinde sig på det resterende 
areal, der i øvrigt kun har afkastet noget brænde til pligt
hugsterne. Arealet er nu ryddet til plantning, og det viser 
sig, at alle disse grove, enkeltstående graner er sunde. Mid
deldiameteren for dem ligger på ca. 32 cm og gennemsnits
alderen på ca. 36 år. Den plantede 35-årige rødgran har en 
middeldiameter på ca. 17 cm og er ikke helt sund, idet ca. 
25 % af stamtallet er trametesangrebet. Eksemplet, der er 
ganske almindeligt, tjener kun til at vise, at der kan være 
såvel sundhed som stor diameter tilstede samtidig. Kvalite
ten er til gengæld enestående slet, men herom senere. 

Et lignende eksempel ved Rønnedammen. Arealerne her 
er opgivet ager, tilplantet for ca. 50 år siden med rødgran. 
Et stykke blev dog liggende og anvendt som vildtager. For 
ca. 35 år siden ophørte dyrkningen, og rødgran såede sig 
selv. Disse har efterhånden dannet sluttet bevoksning, nu 
gennemhugget et par gange. Bevoksningen består i hoved
sagen af de først såede - nu store, grovgrenede træer. Et 
lille antal af de senere såede er slanke og fine, men kan ikke 
vinde med. Bevoksningen er sund. Af sidste hugst var få % 
angrebne af Trametes. Diameteren er 28 cm. N abobevoks
ningen på ca. 50 år har en diameter på 27 cm og har ca. 
80 % angrebne træer. Den gennemsnitlige til vækst er be
regnet til ca. 14 m 3 pr. ha for de selvsåede. 

Eksemplet er analogt med det første og viser »randtræ
virkningen«. Denne kan også illustreres med et tredie ek
sempel fra Hvidebakken. Arealet er oprindelig mark, til
plantet 1912 med rødgran. Tværs gennem hele denne rød
granbevoksning går en offentlig vej øst-vest. Ved plant-
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ningen syd for denne vej har man båret sig lidt mærkeligt 
ad, idet man langs med vejen først har plantet en række 
gran, derefter lagt et 4 m bredt spor og så først plantet be
voksningen. Sporet bruges aldrig, og den yderste række ind
går ganske normalt i bevoksningen og adskiller sig på den 
indadvendte side noget i kvalite~ fra resten af bevoksningen. 
Her må »randtrævirkningen« forventes at være udtalt. Ved 
boring i stødhøjde får man for randtræerne en angrebs
procent af stamtallet på 35. Det syd for liggende stykke 
er meget stærkt kronvildtskrællet, hvad der slører forhol
dene. Råd findes i ca. 95 % af stammerne, og angrebsgraden 
på stødfladerne er meget stor. Bevoksningen er i opløsning 
som følge af stadig bortdøen af træer. Det er ikke forsøgt 
at finde ud af, hvor stor en del af rådprocenten, der skyldes 
skrælning; men nord for den offentlige vej, hvor skræl
ningen er langt mindre og det almene indtryk betydeligt 
bedre, udgør rådangrebne træer ca. 75 % (bestemt ve'd bo
ring på ikke skrællede træer). Selv i dette tilfælde - en rand, 
hvor der er hugget (ca. halvdelen af de oprindeligt plantede 
træer) - finder man en væsentligt bedre sundhedstilstand 
end i omgivelserne. 

Ovenstående eksempler er kun forpostfægtninger for 
efterfølgende mere slående eksempel. De er derfor talmæs
sigt heller ikke så godt underbyggede. 

Der findes nemlig på Løvenholm et par bevoksninger, der 
omtrent udelukkende har bestået af randtræer, og som der
for bedre kan bidrage til at k'aste lys over det opkastede 
spørgsmål. Lykkeligvis er det således, at disse bevoksninger 
som naboer har samtidigt anlagte bevoksninger mea normal 
planteafstand. 

De to bevoksninger kaldes almindeligvis på skovdistriktet 
for »Gyvelgranerne«, idet der samtidig med plantningen 
blev sået gyvel mellem planterækkerne. 

Gyvelgranerne og deres nabobevoksninger ligger begge på 
oprindelig mark under Løvenholm avlsgård. Arealet, der lig· 
ger på en syag skråning fra syd til nord, er efter en ikke 
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særlig dybtgående jordbundsundersøgelse vist ganske ens
artet. Denne viser indtil 1 m's dybde, hvor der stadig findes 
rødder: 

1-3 em finmor i god omsætning 
40-60 em brunjord 
derunder sand og svagt lerblandet sand med jernud

fældninger. 
Podsolering findes ikke. 

Fig. 1. 8m-Gyvelgran. Træernes grovgrenethed og dårlige form er tydelig. 

I 1916 blev arealet øst for Gyvelgranerne tilplantet med 
rødgran på 1,25 X 1,25 m. Selve Gyvelgranernes areal skulle 
anvendes til fasaneri. Den sydlige del blev beplantet sam
tidig med rødgran med en rækkeafstand på 4,5 m og en 
afstand i rækkerne på 1 m. På den nordlige del af Gyvel
granerne blev rækkeafstanden samtidig 8 m og afstanden i 
rækken også 1 m. 9 år efter blev der midt mellem rækkerne 
på den nordlige pareel plantet yderligere en række rødgran, 
således at rækkeafstanden omtrentlig svarede til den sydlige 
gyvelgranpareel. Indplantningen er imidlertid sket så sent, 
at der er blevet en væsentlig forskel på de to gyvelgranbe
voksninger. Mellem planterækkerne blev der med ea. 2 m's 
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lnellemrum pløjet furer og sået gyvel, der slog meget frodigt 
an, men døde i løbet af en halv snes år, kvalt af granerne. 
Ved at ave grenene på de nederste par meter, har gyvelen 
haft stor betydning for vedkvaliteten. 

De plantede graner fik lov til at vokse op og danne be
voksning. Da kulturen var en halv snes år, blev der udtaget 
en del juletræer. Egentlig udhugning fandt første gang sted 
1935 og er senere gentaget mange gange. 

Som et led af træmålingsopgaven til skovbrugseksamens 
III. del 19,59 har de forststuderende A. FEILBERG og P. Mo
GENSJ;N hver målt en prøveflade i Gyvelgranerne og i en 
nabobevoksning plantet på 1,25 X 1,25 m på den anden side 
af det adskillende spor. Vedmassefaktorerne er pr. ha: 

Sydlige prøveflader Nordlige prøveflader 
Gyvel Sammen- Gyvel- Mellem- Sammen-
gran lign. gran rækker lign. 

Rækkeafstand, m .... 4,5 1,25 8,0 1,25 

Kronefarhald 0,7 0,51 0,6 0,50 

Stamtal, stk. ........ 425 675 212 261 777 

Diam. i middelstam.-grf. 

cm .............. 31 (23) 34 18 21 

Grundflade, m~ ...... 31,5 (27) 19,5 6,7 28,9 

Højde, m .......... 21,9 19,7 21,0 16,2 18,2 

Farmtal av. 8 cm .... 0,44 (0,52) 0,46 (0,51 ) 0,51 

Masse av. 8 cm, m 3 .. 305 280 189 56 268 

Bonitet ............ 1,2 1,9 1,4 2,3 

Bemærkelsesværdigt er det, at højderne for Gyvelgranerne 
ligger 2-3 m over sammenligningsparcellerne. Topskudsmå
linger viser, at højdekurverne for de sammenhørende par
celler har været sammenfaldende indtil 20 års alderen. Det 
samme gælder i øvrigt diameterkurverne. I forhold til boni
tetsoversigterne har højdekurverne for alle parcellerne nu 
mindre stigning, svarende til det fOT hele distriktet gæl
dende, at højdekurven afflades med alderen. 

Det bemærkes, at der i de opgivne tal for d, g og f er fore
taget korrektion for skrællefortykkelser. 

På de steder i Gyvelgranerne, hvor græs ikke har kunnet 
indvandre på grund af lysmangel m.v., kan man endnu 

15 
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Fig. 2. 4,5 m-Gyvelgran. Kvaliteten ganske god. Pløjefuren, hvor 
gyvelen har været sået, ses midt mellem tværrækkerne. Man 
ser bl. a., at plantetallet ikke har været stort nok til fjernelse 

af alle tveger. Kronvildtskrælningen kan anes . 

finde støddene fra hugsterne, ligesom man stadig finder 
mange forlængst udgåede småtræer på Y2-2 m. Selvom 
mange af støddene er frønnede og forrådnende, er det for
søgt ud fra målinger af støddiametre og fra stammeanalyser 
at beregne den gennemsnitlige årlige tilvækst i de 43 år, be
voksningen har beslaglagt arealerne. Selvom disse bereg
ninger er meget lidt nøjagtige, angiver de nok ganske godt 
størrelsesordenen og den indbyrdes relation. Man får for 
4,5 m-Gyvelgranerne en gennemsnitlig tilvækst på 14 m 3 

årligt, og f'Or 8 m-Gyvelgranerne 8 m 3 , når kun medtages de 
oprindelige rækker. Med mellemrækkerne fås ca. 10 m 3 . 

Hvad angår sammenligningsparcellerne kan en tilsvarende 
beregning ikke gennemføres, da støddene ikke er erkend
bare. Da man ikke har bogført hugsttal, kan man kun danne 
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sig et skøn over tilvæksten ud fra almindelige erfaringer. 
Efter bonitetsoversigterne er den gennemsnitlige tilvækst 
over 7 cm 17,2 m 3 ved 50' år for bon. I og 13,4 for bon. II. 

Den løbende tilvækst, bestemt ved boring og topskuds
måling, er for sydlige og nordlige Gyvelgraner bestemt til 
henholdsvis 14,0 og 13,2 m 3 . Sammenligningsparcellerne har 
9,7 og 10,8 m 3 . 

Med en rækkeafstand på 4,5 m, henholdsvis 8 m, og en 
planteafstand på 1 m får man uden fradrag for spor o.lign. 
et planteantal ved kulturens start på ca. 2200 og ca. 120'0 . 
Så vidt man kan bedømme, er disse plantetal som følge af 
naturlig afgang, juletræshugst 0.1. i løbet af den første halve 
snes år reduceret til ca. 1500 og 800. Med dette lave plantetal 
for de nordlige Gyvelgraner kan det ikke undre, at vedkvali
teten er særdeles dårlig. En stor del af træerne ser nærmest 
ud, som om de havde været fritvoksende. Er der på hver side 
af et stående træ større stød, er kvaliteten om ikke god, så 
dog brugelig og sælgelig, selvom prisen må væ re lavere end 
for almindeligt tømmer. 

I 4,5 m-Gyvelgranerne er vedkvaliteten væsentlig bedre. 
En betragtning af træerne på stedet viser tydeligt, at for så 
vidt den oprindelige kultur havde været fuldstændig, og 
juletræshugst ikke havde fundet sted, ville man i dag have 
betragtet kvaliteten som ganske god. Træer, som har eller -
som støddene viser - har haft sine normale naboer og gen
boer, er absolut tilfredsstillende. Hvis der mangler et træ 
i rækken, nedsættes naboernes kvalitet noget, men ikke af
gørende. Værre er mangelen på genbo, endsige to eller tre. 
En nedsættelse af kulturens stamtal ved naturlig afgang, 
juletræshugst lTI.V. som ovenfor omtalt, kan teoretisk give, 
at ca. 1/3 kan savne såvel to genboer som en nabo, 116 savne 
to genboer, 1/3 en nabo, og kun 1/ 6 vil have alle sine naboer 
og genboer. En sådan bevoksning bliver ikke frelTIragende. 
4,5 m-Gyvelgranernes kvalitet er noget præget af oven
stående forhold, men med den store efterspørgsel efter tøm
mer, som længe har rådet, har intet savværk kviet sig ved 



134 

at betale de »retningsgivende« priser. Strammes markedet, 
må man forvente nogen vanskelighed ved afsætningen. Af
lægning af specialeffekter kan selvfølgelig ikke foretages. 
Illustrationerne viser kvaliteten af de .forskellige omtalte 
bevoksninger: 

Fig. 3. 4,5 m-Gyvelgran. Billedet viser, som også fig. 2, et re
præsentativt udsnit afbevoksningen og ikke en særlig udsøgt del. 

Og hvordan er det s·å med Trametes? For at undersøgE 
dette blev der på hver af gyvelgranprøvefladerne afhugget 
en række, medens der på sammenligningsfladerne blev fore
taget en let gennemhugning, hvor træerne efter deres ud
seende skulle repræsentere sundhedstilstanden bedst muligt. 
Det skal straks siges, at materialet er spinkelt. Tallenes be
lysning af forholdene giver imidlertid oplysninger af inter
esse, seh om forholdene sløres af vildtskrælninger. 



135 

På den sydlige gyvelgranparcel (4,5 m) er 67 % af træerne 
trametesangrebne i stødfladen. En del heraf skyldes et lo
kalt afgrænset råd i afhuggede tvegestumper, som nu er 
helt omvoksede. Disse træer burde regnes for sunde, hvor
efter antallet af rådne ville udgøre 54%. Ca. 35 % af træerne 
er skrællet af kronvildt. Skrælningen giver ofte indfalds
porte for råd (jfr. K. LADEFOGED'S afhandling om bl.a. slæbe
skade i D.s..T. 19'59t

). I det foreliggende tilfælde kan man 
ikke erkende skrælningens indflydelse på procenten af råd
angrebne træer. Man må nøjes med at formode, at den har 
medført en forhøjelse. På grund af råd måtte 21 % af træ
erne helt opskæres. Det drejer sig udelukkende om s,må
træer. Af de øvrige angrebne træer blev der afskåret 2,7 
trille i gennemsnit pr. træ. 

På sammenligningsparcellen var 86 % af træerne råd an
grebne, hvoraf 9% måtte opskæres som faktisk rådne til 
topknoppen. Af de øvrige angrebne træer er der gennemsnit
lig afskåret 2,4 trille pr. træ. Der erindres om, at bevoks
ningen er ret stærkt skrællet af kronvildt. For at undersøge, 
hvorledes rådangrebet ville have været uden skrælning, er et 
mindre antal træer, bl.a. også randtræer, undersøgt ved 
boring i slødhøjde, således at ikke angrebne blev kryds
boret til kontrol. Dette viste 70.% angrebne. 

For de nordlige parceller var i Gyvelgranerne 33 % råd
angrebne, hvoraf ca. halvdelen måtte opskæres totalt. 12 % 
skyldes afhuggede tveger, hvorefter egentlig rådprocent 
andrager 21. Der blev af angrebne, excl. de helt op skårne, 
afskåret 3,3 trille pr. træ. På sammenligningsparcellen, hvor 
intet træ måtte opskæres helt, var 85 % angrebne, og der blev 
i gennemsnit afskåret 3,5 trille pr. træ. 

Vender man sig fra antal til hugstens kubikmetertal, får 
lilan et noget anderledes resultat, delvis forårsaget af, at 
f.eks. de omtalte rodstykker med tvegestumper er fraskåret 
tømmeret, ligesOlll vildtskrælningen spiller ind, især til 
ugunst for Gyvelgranerne. 
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Uafk. Kasse Middelsalgs-
tømmer træ Brænde pris pr.m3 

4,5 m-Gyvelgranerne ...... 82 % 14% 4% 79,76 
Sammenlign. parcel 68 % 24 % 8% 64,48 

8 m-Gyvel granerne 75% 16% 9% 66,57 
Sammenlign. parcel 64% 24 % 2% 62,64 

En ko·mmentar til salgspriserne skal jeg afstå fra, men 
blot bemærke, at en rå skovøkonomisk beregning falder 
ud til fordel for 4,5 m-GyveIgranerne. 

Gyvelgranerne står meget vindeksponeret, og der er også 
sket spredt stormfald i disse i tidens løb. Sammenlignings
parcellerne ligger beskyttet af Gyvelgranerne og har derfor 
hidtil klaret sig godt mod stormfald. Erfaringerne på di
striktet med gran af samme type som sammenligningspar
cellerne udsat for vinden fra vest og nordvest ligesom 
Gyvelgranerne er bedrøvelige. Praktisk taget alt er væltet 
iDden det halvtredsindstyvende år. Skovtaxator G. WEST 

NIELSEN har i øvrigt berettet mig et andet eksempel fra 
Djursland, hvor en »Gyvelgranparcel« står tilbage, og hvor 
al den omstående, almindelige gran er væltet. 

Bemærkelsesværdigt er det også, at Gyvelgranerne er tål
somme over for vindslid langt mere end gran, plantet på 
almindelig afstand. Dette manifesterer sig også på unge 
bevoksninger og særlig grelt i de senere år. Randene på 
meget udsatte, endnu uudhuggede agerplantninger er meget 
medtagne, delvis døende. Enkelte pletter, hvor kulturen har 
været mislykket, således at der nu dannes »Gyvelgran «, 
klarer sig derimod uden tilsvarende skade. 

Den efterspurgte »Randtræeffekt« synes evident bekræf
tet af tallene (afrundede): 

Planteafstand 
1,25 X 1,25 
4,50 X 1,00 
8,00 X 1,00 

Rådprocent 

80 
50 
20 

At sundheden bedres med stor planteafstand kan man 
tænke sig flere forklaringer på, og en blanding af dem er 
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nok nærmest det rigtige. En stor rolle spiller sikkert den af 
skovrider LADEFOGED beskrevne omlejring af rodsystem"et, 
som indtræffer, dels når der ved slutning dannes et råhu
muslag, dels når dette senere nedbrydes. Lige så stor 
rolle spiller det sikkert, at en stor planteafstand giver et 
stort rodrum og derfor bedre nærings- især vandforsynings
muligheder. Dette giver større chance i tørre år for, at det 
enkelte træ kan undgå svækkelse, som gør, at svækkelses
parasitter kan gennemføre et angreb. Et tredie forhold, som 
denne artikel bl.a. skulle henlede opmærksomheden på, er 
selve infektionsfaren ved hugst, f.eks. således som RISHBETH 
for fyrs vedkommende h~r fremsat teorien. 

At skrællesår, slæbeskader og afhuggede tveger danner 
indfaldsporte for rådsvampe har mange forskere påvist og 
er et af praktikerne velkendt fænomen. Gyvelgranerne er -
jfr. foran - et udmærket eksempel. At et stød via rodsam
menvoksning sku}le give samme resultat er s,andsynligt, og 
et ' sidste, nærmest uhyggeligt, eksempel fra Løvenholm 
skulle illustrere dette. Det drejer sig om en ca. 20-årig gran
bevoksning på 16 ha, kaldet 0stenfjeldgranerne. Den er 
plantet i furer på agermark. På en del af arealet var hver 
tredie plante i hver anden række en jap. lærk. Såvel rød
gran som lærk voksede udmærket til, lærkene selvfølgelig 
foran. Af hensyn til granerne blev disse lærk hugget bort 
for 6-7 år siden. Der blev i 19-59 for første gang tyndet i 
0stenfjeldgranerne. Arealet uden lærk viser praktisk taget 
sunde effekter. På det øvrige areal derimod var der umiddel
bart rundt om en væsentlig del af lærkestøddene døde og 
døende graner. På lærkestød er der fundet frugtlegemer af 
Fomes annosus. I sommer blev der opgravet enkelte træer 
til undersøgelse af rødderne for Trametesangreb. Disse op
gravede stød blev i løbet af et par måneder tæt besat med 
Fomes~frugtlegemer. Man ser ofte granrødderne søge de råd
nende lærkestød, ja danne et t;:et netværk af kraftige, rødder 
mellem bark og ved på lærkestøddene over jorden. Infektions
faren er altså meget stor, og det viser <sig også, at denne del af 
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bevoksningen er kraftigt angrebet af Trametes og forment
lig opløses i løbet af et kort åremål. Forstkandidat A. YDE
ANDERSEN, der var med til at finde frugtlegemerne, foretager 
for tiden nærmere undersøgelser af bevoksningen, som se
nere vil blive publiceret. Uden at kende resultatet af disse 
undersøgelser, mener jeg, at eksemplet sammen med de 
andre bestyrker troen på, at 1) stødinfektion finder sted, 
enten iflg. RISHBETHS teori ved sporespiring på stødfladen 
eller måske (jfr. E. JØRGENSE:\': »Trametesinfektion«, D.S.T. 
1954), hvis svampen er allestedsværende i jord og humus, 
ved angreb herfra i det korte tidsrum mellem træets fæld
ning og støddets og rodens død, og at 2) svampen herfra 
kan angribe den stående bevoksning. Eksemplet fra 0sten
fjeldgranerne er særlig grelt og viser måske kun, hvor galt 
det kan gå, men det er et Mene Tekel. 

Lad os nu lige uddrage essensen af de omtalte eksempler: 
»Randtrævirkningen « eller »de kraftige, fritstående gra
ners større sundhed« er en realitet. Den kan med sikkerhed 
frembringes med stor planteafstand og lille hugst, men 
næppe ved stærk hugst. En stor planteafstand i kulturen 
har givet omtrent 1 grad højere bonitet og 40'-50 % højere 
diameter. En selv stor planteafstand kan utvivlsomt give en 
bevoksning af god kvalitet. Tilvæksten for stor planteaf
stand er formentlig god, og alt i alt er en ret stor plante
afstand dyrkningsmæssigt og økonomisk derfor ofte at fore
trække ved ny tilplantninger på lettere jord; det vil sige, at 
randtrævirkningen kan udnyttes med fordel. Hvor stor en 
planteafsi'and, kan man spørge? Det afhænger vel af lokale 
forhold, men for halvdårlig landbrugsjords vedkommende 
står det for mig som ganske sikkert, at dyrkningsresulta
tet også økonomisk vil blive godt (og væsentlig bedre end 
ved almindelig 2 X 2 alen) ved 3 m mellem rækkerne, 1,25 
m i rækken, såning af een mellemrække med gyvel og senere 
en svag hugst (måske dog nogenlunde tidligt enkelte kraf
tigere tyndinger for at udtage dårligtformede træer?) . 
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For at der ikke skal herske nogen tvivl, vil jeg gerne 
understrege, at for den gamle skovgrunds vedkommende på 
Løvenholm og andre steder, hvor rødgranen er sund og kan 
holdes i høj omdrift, finder jeg ikke en sådan kultur anbe
falelsesværdig, tværtimod. 

I ovenstående er en enkelt side af Trametesspørgsmålet 
søgt belyst ved eksempler fra Løvenholm skovdistrikt. 
Andre distrikter vil sikkert kunne supplere eksemplernes 
antal. Det ville være værdifuldt også at få andre spørgsmål 
belyst ved eksempler, såsom tilsvarende forhold angående 
2. generation, andre træarters forhold o.S.V. Sådanne offent
liggjorte eksempler kan måske give videnskaben materiale 
at arbejde videre på, således at praktikerne kan få en sik
rere viden at handle ud fra. 



SELVFORYNGELSER AF BØG 

Nogle Bemærkninger til Skovrider Aage Bavngaards artikel 
»Kulturøkonomiske l3etragtninger«. 

Af kg1. Skovrider Dr. agro AXEL S. SABROE 

I Januar Numret af Dansk Skovforenings Tidsskrift har 
Skovrider BAVNGAARD fremstillet 'Sit Syn paa vore Kulturud
gifter, og det er naturligvis kun glædeligt, at denne vigtige 
Sag atter er taget op til Behandling, for vi kan jo ikke fra
gaa, at vore Udgifter - saaledes som det tidligere er frem
hævet af Professor, Dr. phil. CARL MAR: MØLLER - efter
haanden synes at være kommet op i det skyhøje Plan. 

Skovrider BAVNGAARD kan ikke lide Selvforyngelse, og det 
maa han naturligvis selvom, men hans Argumentation sy
nes mig at være mindre velunderbygget. 

Der er dog lavet og bliver lavet betydelige Selvforyngeiser 
af Bøg her i Landet uden horrible Omkostninger, for hlot at 
nævne nogle Distrikter: Sorø Skovene, Aalholm og Boller, 
og der er noget ganske unaturligt i at ville kaste Vrag paa 
Naturens Gaver. 

Side 47 skriver Skovrideren saaledes: 
»Det skulle da være mærkeligt, om skovbruget skulle føl

ge helt andre baner end andre erhverv. Landmanden udvæl
ger sit tillæg blandt de bedste kalve og nøjes ikke med de 
dårligste og billigste, selvom de dog bliver til køer.« 

Er det ikke en lidt haard Dom over det danske Skovbrug? 
Der er dog ingen af os, der lægger Vægt paa de daarlige 

Træer, tværtimod sker der jo - hvad Skovrideren naturlig
vis maa indrømme - en kolossal Udvælgelse af Træerne. Og 
selvom man starter med de ca. 20 000 Planter pr. ha, er der 
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jo kun ca. 1 000 tilbage i 40 Aars Alderen, naar Gavntræ
hugsten begynder, saa reelt kan man sige, at de 19 000 ud
mærket kan være noget daarlig »Fyldekalk«, hvis blot de 
1 000 gode Planter er rigtigt fordelt. 

Ingen tænker vel idag paa at lave en Selvforyngelse i en 
Skov af udprægede Krukker, selvom man har set, at det 
ikke gaar saa galt, som »Præsten prædiker<<. 

Jeg kan blandt mange Eksempler henvise til Professor 
OPPERMANNS Forsøg med Afkom af vrange Bøge i Freerslev 
Hegn paa Frederiksborg Distrikt. Jeg gensaa dette - den
gang 20 aarige - Forsøg i 1928, da jeg midlertidigt gjorde 
Tjeneste paa Distriktet, og da var Parcellerne næsten uigen
nemtrængelige, fordi Planterne snoede sig i alle Retninger. 
Idag ser man en rigtig god Bøgeskov der. 

Risiko er der maaske nok med de daarlige Modertræer, 
men de fleste daarlige Bevoksninger er j o blevet udryddet 
under de 2 Verdenskrige, og vi har dog ofte en Del gode 
Bevoksninger, som nogle af os ikke nærer Betænkelighed 
ved at ville bruge til Avl. 

Omvendt har jeg her en 35 aarig Bøgebevoksning (Afd. 
43), der siges at være af czekoslovakisk Bøg, hvor Formen 
er yderst slet. Navnet gør det jo ikke alene. 

Det maa naturligvis være en privat Sag, om man kan lide 
Selvforyngelse eller ej. Bondemanden i H. C. ANDERSENS 
Æventyr »Lille Claus og store Claus« kunde ikke fordrage 
Degne, medens vi andre kan have Lov til at mene, at der 
kan være gode Eksemplarer i den Gruppe Mennesker. N aa, 
Bonden havde dog en Grund, idet Degnen besøgte Konen, 
medens Manden var ude. Men derfor behøver man jo ikke 
at generalisere. 

Man elsker at sammenligne en Plantning, der er kælet 
for med en Selvforyngelse, der er forsømt - og hvor en 
ofte for mørk Skærm har hæmmet Planterne, medens Plant
ningen har faaet fuldt Sollys ret hurtigt. Dette gælder og
saa Selvforyngelse af Naaletræer. 
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Skovrider BA";-':GAARDS Tekst lyder: 

Til højre: Naturlig foryngelse. Naturens rige gave, som jeg 
under tyvernes Dauerwaldbegejstring var glad 
for. 

Til venstre: Bøgeprikling fra 1939 (Czekoslovakiet). 

Skovrider BAvi'iGAARD giver Side 69 et Billede, der skal be
vise, at Selvforyngelse er noget »Møg«. Jeg tillader mig at 
gengive det her med BAVNGAARDS 'forklarende Tekst. 

Desværre er der ikke opgivet, hvor paa Distriktet Billedet 
er taget, men jeg mener at kunne genkende det fra Forst
kandidatforeningens Ekskursion til Valdemar Slot Skovdi
strikt 1. Septbr. 1957 (vist Punkt 3: Stenoddeskoven ?) I 
alt Fald blev der paa denne Ekskursion fremvist et lignende 
»afskrækkende« Eksempel. 

Men jeg erindrer, at det paa Støddene var ganske tydeligt, 
at Selvsaaningen havde staaet under stærk Skygge indtil faa 
Aar før, medens der i de plantede Bøge ikke var Stød at se, 
og det fremhævede jeg i Diskussionen. 

Jeg synes ikke, at man behøver at være meget Forstmand 
for at kunne se, at Selvsaaningen paa Billedet ikke er pas-
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set med Udrensning. Om det er for at skaffe et »Bevis« for 
Selvsaaningens Umulighed skal jeg ikke kunne sige, og hvor 
ser det pænt ud, at de plantede Bøge holder alle Grene væk 
fra Sporet og derved undgaar den Randvirkning, Professor 
MOLTESEN skrev om! 

Vi der arbejder med Selvsaaning under mørk Skærm, 
har jo i Tidens Løb erfaret, at det under de Forhold er ab
solut nødvendigt, at man tynder langt før og stærkere end 
i en Kultur, der vokser op i fuldt Lys, ellers faar man de 
mange skæve Træer. Tyndes der i Tide, kan Bøgene gro ret
te op og alligevel rense sig. 

Mange vil naturligvis indvende, at det er et haabløst Ar
bejde, mest fordi de ikke har prøvet det selv. 

For det første er det jo ikke nødvendigt at have et »Sa
l-atbed«. En Fræser el. lign. Redskab kan let rydde Striber 
gennem en for tæt Saaning. 

For det andet er det forbavsende at se, at en stor Part af 
Planterne ikke kommer med, naar Skærmen er tæt. En 
Selvsaaning »spreder sig« langt mere end en Plantning. 

Det ses ogsaa ved Naaletræerne. Et Be.d med Ædelgran 
eller Rødgran Frøbedsplanter, der har faaet Lov til at staa, 
gaar uvægerlig i Stampe, medens der i en Selvsaaning - selv 
med et uhyre Planteantal - hurtigt kommer en stor Spred
ning. 

Naturligvis maa man være kritisk. 
Jeg er ofte blevet præsenteret for en Selvsaaning under 

næsten sluttet Bøg, og det er blevet sagt: »Det maa jo være 
noget for Dig«. Men det er det ikke altid. Oftest er det elen
di·gt »Vorwuchs « - for gammel Opvækst, der har staaet for 
længe i Skygge. 

Dermed er ikke sagt, at der her paa Boller ikke findes en
kelte mindre gode Selvsaaninger, som jeg hellere ville have 
undværet nu, men det tager jo altid Tid at gøre Erfaringer, 
og det var sin Sag at kassere Overførstel' MOLDENHAWERS 

ældste ForyngeIser, da Krigshugsten greb saa stærkt ind. 
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Paa den anden Side er det forbløffende at se, at ældre 
Selvsaaninger, som Jeg havde mest Lyst til at a.fvikle under 
Krigen, men som da kun ville give Knippel, har rettet sig 
ganske overordentlig. 

At det ofte kan betyde noget at have en Reserve, naar 
Pligthugst kommer, saa jeg under sidste Krig, idet jeg Aare
ne før denne ved lidt stærk Udtynding havde holdt Liv i 
Selvsaaningerne. 

Da der blev lagt Plan i 1948 prøvede jeg at se, hvordan 
mine aarlige Opgørelser af Kulturarealerne stemte med 
Planens Tal. Det viste sig, at de langt oversteg Arealtallene 
for 1-15 aarige Bevoksninger. Nu maa det ganske vist her 
tages i Betragtning, at Selvsaaningerne først er medtaget i 
Kulturarealerne, naar jeg har lnent dem »'sikre« og gode 
nok. Yderligere regner Statsskovene med »Fødselsaar«, saa
ledes at f.Eks. 4 aarig Rødgran, der er plantet i foregaaende 
Planlægningsaar eller faa Aar senere nu henregnes til Al
dersklassen 16-30' Aar. 

Ved at gaa Planen igennem Afdeling for Afdeling fik jeg 
nedenstaaende Arealer, der val' regnet som gammel Skov i 
1933: 

Alder 1948 Bøg 
1-15 83,41 

16-30 55,03 
15,62 

0,74 

A.L. 
52,25 
19,45 

Naal. 
86,69 
27,88 

laIt 
237,97 
103,10 

Det vil ses, at - bortset 'fra N aaletræet og tildels Forskel
ligt Løvtræ , hvor Planternes Alder spiller ind - var der en 
ikke ubetydelig »Reserve« af Bøgeforyngeiser, der var brug
bare, og hvad det betyder, at Overgangen fra den gamle Skov 
til den unge sker jævnt, behøver jeg vel ikke at fremhæve. 

Der er dog et Argument mod Selvsaaningen, som jeg kan 
delvis godkende, og det er, at særlig hvor det drejer sig om 
tidligere svagt huggede Bevoksninger - som i det gamle 
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Vejle Distrikt (Boller søndre) - kan Selvsaaningerne kom
me vel tidligt, naar man gaar over til stærkere, d.v.s. hyp
pigere Udhugninger, men i givet Fald kan man naturligvis 
»kvæle« Opvæksten og senere starte paany. 

At de Selvsaaninger, der er holdt noget tilbage af Over
skyggen, skulde blive ældet for tidligt, som Skovrider BAV!\'
GAARD er inde paa (Side 58), tror jeg ikke paa. J eg kan i den 
Henseende henvise til mine Bonitetstabeller for Bøg paa 
Boller (D.S.T. 1958, Side 256), hvoraf det fremgaar, at 38,5 
ha Bøg, der i 1933 var 16-30 Aar med Gs. Bonitet I 80 i 1948 
havde Boniteten I 24 (ganske vist for 40,3 ha, idet Litraene 
kan være gjort lidt forskelligt op, men det drejer sig om de 
samme Bevoksninger). Og i disse Aldersklasser er Højde
maalingerne jo ret sikre. Det tyder dog paa en Reaktion ef
ter Frigørelsen for Overskyggen. Og det maa aldrig glem
mes, at der er opnaaet en betydelig ekstra Tilvækst paa 
Overstanderne, der gennemgaaende er de mest velformede 
Træer. 

Mange Steder, hvor den gamle Skov ikke var god nok, har 
jeg lavet Priklinger med samme Planteantal som Skovrider 
BAVNGAARD, men Masser af Steder har jeg brugt »naturlige 
Foryngelser« - altsaa uden Jordbearbejdning. En saadan 
kan man ikke lave eller planlægge. En skønne Dag er den 
der. Humlen er utvivlsomt, at hvis den tilsigtes, begynder 
man at se efter Planter og lysner i Bevoksningen af Frygt 
for, at der ikke er Lys nok. Bøgeplanter paa god Bund taa
ler megen Skygge de første 5-10 Aar, naar den gamle Skov 
ikke staar altfor tæt. 

Maa jeg til Slut for een Gangs Skyld have Lov til at følge 
HAveHs Eksempel og citere mig selv. 

Det er fra Slutningen af min Artikel i Bogen om »Ær« 
(Side HH), hvor der staar: 

»Vi forstmænd elsker systematik, man skal ind i båse: 
stærk hugst/svag hugst - langsom foryngelse/hurtig foryn
gelse, og i udlandet: plllkhllgstjregelmæssig højskov. 
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Men skovene egner sig heldigvis ikke til at blive sat i 
båse. Skovbruget bør ikke være et »enten - eller <: , men et 
»både - og«. 

Hvad der er rigtigt i den ene Afdeling, kan være galt i den 
anden«. 

Vi maa derfor prøve paa ikke at være for kategoriske, og 
er det ikke netop Charmen ved Skovbruget, selvom Skov
brugsøkonomerne vel vanskeligt kan faa denne »ubekendte« 
med i Ligningerne? 



Der er penge i 
Bedford! 

--'-

7 .. / ...... ,', ... / 
. / 

/ / 

Landets store vognparker bygger på Bedford - og af gode grunde. 

Gennem mange år har det ,i praksis vist sig, at Bedford er den nøj

somme slider, der er brug for i næsten alle grene af erhvervslivet. Bed

fords udvalg er desuden så stort, at enhver kan få den, der passer bedst 

og er mest rentabel til det særlige formål. Tal med en Bedford-forhandler. 

CM 
GENERAL 
MOTORS 



RYDN I NGSSAVE N -
MED VERDENSRY 

for: 

BUSKRYDNING 

KRATRYDNING 

UDTYNDING 

OPKVISTNING I GRAN 

GRÆSKLIPNING I KULTURER 

HÆKKEKLIPNING 

VELEGNET FOR BJERGFYR 

OG JULETRÆER 

M.M. 

COMPANION koster komplet med værk

tøjsudrustning og en behagelig bæresele af 

læder kr. 1485.-

Kulturklippeagregatet koster ekstra 

kr. 125.-

Beskyttelsesskjold til klingen under trans

port kr. 23.-

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

med næsten samm~ reduktion for udgifterne. Saven vejer kun 9 kg. og derfor let at 

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

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

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

den med det samme. 

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

søger Dem - ganske uden forbindende. 

Forsf- og Jagfhusef 

CL. KONGEVEJ IIg KØBENHAVN V 

TELEFON HILDA 3030 



KRONIK 

Statsskovenes udbytte 19S8-S9 

Direktoratet for statsskovbruget har udsendt »Oversigt over de 
danske statsskoves l

) udbytte af ved og penge for finansåret 
1958-59. 

Finansårets hoveddata . 

Totalareal ....... . .......... . 
Træbevokset areal .. . ........ . 
Hugst 2) iaH .................. . 
Samlet indtægt ... . ......... . . 
Nettoindtægt ............. .. . . 

uden fradrag for forrentning 
Ejendomsværdi .............. . 
Grundværdi ........... . . . ... . 

Areal/orhold. 

83 110 ha 
64821 » 

372524 m 3 

33084773 kr. 
6477 440 kr. 

92 186850 kr. 
40774650 kr. 

Farum distrikt er ved køb af jorder fra ejendommen Skovgård 
forøget med ca. 18 ha, medens Silkeborg distrikt ved salg af Bor
gerdalshuset er formindsket med ca. 6 ha. 

For Københavns distrikt har en a jourføring af arealfortegnel
sen medført en formindskelse af total arealet på 10 ha, medens en 
a jourføring på Ulborg distrikt har medført en forøgelse på 17 ha. 

De øvrige mindre ændringer i arealtaHene er en følge af areal
afståelser til vej anlæg o.l. samt mindre arealerhverveiser. 

Statsskovenes samlede areal er herefter forøget med ca. 17 ha 
til ialt 83110 ha eller ca. 1,9 % af Danmarks totalareal. Af de 
83110 ha er ca. 64821 ha bevokset, hvilket modsvarer ca. 17 0/0 
af landets samlede træbevoksede areal. 

l) Omfatter her og i det følgende kun de under direktoratet for 
statsskovbruget henhørende skove, medens statens øvrige skovarealer 
(Sorø Akademi, klitplantager, præstegårdsskove m.v.) er holdt udenfor. 

2) Omfatter her og i det følgende salgbar masse over 5 cm, for nåletræ 

stammeved. 
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Statsskovenes træbevoksede areal, incl. lyst- og værnskov, for
deler sig efter bevoksninger procentvis således: 

Bøg Eg Andet Nåletræ løvtræ 
pet. pet. pet. pet. 

Gruppe B ............... 39 9 9 43 
Gruppe C .. ............. 4 3 3 90 
Gruppe D ............... 56 22 12 10 
Gruppe B+C ........... 25 7 6 62 

laIt .. ... 25 7 6 62 

Grupperingen af distrikterne er den samme som tidligere, nem
lig B: de egentlige skovdistrikter, C: hedeskove og ikke fuldt pro
ducerende skovdistrikter og D: Jægersborg distrikt og planteavls
stationen. 

Fordelingen til for eg, bøg og a. løvtræ 30-årige og for nåletræ 
15-årige aldersklasser fremgår af tabel 1 i oversigten for 1956/57. 

Malerialudbylte. 

Den af statsskovvæsenet i 1958/59 skovede, salgbare vedmasse 
over 5 cm (planmæssige effekter) er opført træarts- og distrikts
klassevis i tabel 1, hvoraf fremgår, at summen for alle træarter på 
samtlige distrikter udgjorde 372.524 ma, hvilket er 33.033 ma eller 
8,1 % mindre end de pågældende distrikters planmæssige hugstetat. 
Den tilsvarende solgte veclmasse udgjorde 380.494 ma, hvilket er 
25.063 ma eller 6,2 % mindre end de pågældende distrikters plan
mæssige hugstetat. 

De træbevoksede arealer og de derpå sko'Vede vedmasser for
deler sig til de to distriktsgrupper B og C på følgen de måde: 

B: 57 pet. af det træbevoksede areal med 77 pet. af hele den 
skovede vedmasse. 

C: 43 pet. af det træbevoksecle areal med 23 pet. af hele den 
skovede vedmasse. 

Stødbrænde og tørv fremstilledes i lignende omfang som i 
forrige finansår, hovedsagelig oparbejdet for fremmed regning 
mod afgift til skovvæsenet. 
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DANSK OVERSØI'SK MOTOR INDUSTRI A/S 

G1.0STRUP 

slags vejr 

Alle NUFFIELD 
traktorer har: 

Enestående hydraulisk løft 

med to aftapningshuller 

for fjerncylindre og to 

uafhængige regulerings. 

håndtag * Hydraulisk tryk 

140 atm .. pumperne yder 

22 liter pr. min. * Løftear
mene kan fastlåses j øver

ste stilling til aflastning 

af det hydrauliske system 

under transport * 12 v 

batteri . let start også i 

frostvejr * Robust, 

forstærket fortØj. 



John Rolskov's Planteskole 
Sdr. Vissing Telf. 53 

Vi anbefaler os med alle Arter 

Skovplanter i gode Provenienser 

Skovplantekulturerne staar under 
Provenienskontrol af Dansk Skov

forenings Frøudvalg 

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

A/S K A G E R U P 

TRÆVAREFABRIK 
Kagerup 
Telefon: HeIsinie 9 

SALLING PLANTESKOLE 
JEBJERG • TELEFON 13 

Sunde Planter 

leveres til Skov, Have og Mark 

* 
Forlang Prisliste eller Tilbud 

Kævler og snitgavn 

bøg, ask og eg 

købes af 

A/S ØRESØ FABRI K 
Svebølle . Telefon Viskinge 50 

SKOVPLANTER _o Ile Arter -

_o Ile Arter - HAVEPLANTER 
* Vi sender Dem gerne Prisliste og Tilbud 

HULKÆRHUS PLANTESKOLE 
TELEFON: ANS 25 R0DKÆRSBRO STATION 

Planteskolen staar under Kontrol al Dansk Skovlorenings Frøudvalg 

Bøgekævler, 
Finer- og Plankekævler I og II 

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 



Tabel 1. Hugst > 5 cm i finansåret Hl58- 59. 

Andet løvtræ N åletræ lait Træ-

bevok- I - - -
set Gavn- Gavn-

areal l) mS I træ m3 træ 

ha I I % I % 

Bøg Eg 
1-----

1 

I Gavn- ! Gavn- . I Gavn-
træ m3 træ m3 træ 

% % I % 
m 3 

93 12780711 79 78 121000 
B. 

De egentlige skovdistrik ter ..... . 35921 110lf:i601 67 1:\0R.t01 16162 4f) 

I 
c. 

Hedeskove og ikke fuldt prod. 

skovdistrikter 27607 4384 46 l7!)7 e>8 160R 17 76lf:i0~ 77 83939 74 

I 
1104 1 42 78\) i 95 10014 6[> 

D. 

Jægersborg D. + Planteavlsstal. 1 1 ~3 1 7553 1 65 I 56tl
l 

oD 

lait B.-D ................... 1 64~~ I ~ 13497 1 66 1 18527 1 76 123712 1 43 12167881 88 13725241 78 

l) Efter budget 1960/61. 

pr. ha 
træ
bev. 
areal 
m!! 

7.R 

3.0 

7.7 

5.8 

...... 
~ 
<:.O 
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Afsælnings/'orhold. 

Ved overgangen til det nye hugstår i efteråret 1958 regnedes 
der fra finerfabrikkernes side un der indtryk af de vanskelige 
afsætningsforhold på finermarkedet i Storbritannien og U.S.A. 
med en kraftig nedskæring af råtræforbruget. Som følge heraf 
var det for de bøgekævler, som disse fabrikker køber, nødvendigt 
med en prissænkning, der for statsskovenes vedkommende effek
tueredes ved bortfald af de sædvanlige længdetillæg på henholds
vis 5 og 10 %, medens grundpriserne fra efterårsprislisten 1957 
fastholdtes. I vinterens løb bedredes afsætningsforholdene på det 
engelske marked og i den sidste ende af sæsonen var efterspørgse
len efter råtræ til finerindustrien stor. 

Fra de plankeskærende savværker var der sæsonen igennem 
god efterspørgsel efter bøgekævler. 

Statsbanernes behov for bøgesveller var lidt mindre end fore
gående år, hvorfor den i 1957/58 gældende præmieringsordning, 
som bundfældede sig i en merpris for plankekævler II til svelle
skæring nu ophævedes. 

Afsætningen af bøg til gulvtræ indskrænkedes noget efter re
kordåret 1957/58, og man kunne ejheller for denne vare opnå 
ekstrabetaling for tidlig levering, således som i 1957/58. 

For snitgavn af bøg forhøjedes priserne med 2 kr. pr. rm. 
Efterspørgselen på egeplankekævler, navnlig til skibsbygning, 

var året igennem særdeles god til uforan drede priser. Derimod 
var finerkæv)er af eg mindre efterspurgte. 

For askekævler af klasse I, 3 største dimensionsklasser, ned
sattes priserne ved sæsonens begyndelse med henholdsvis 35, 
5 og 5 kr. Efterspørgselen var iøvrigt god, og navnlig var de rin
gere askekævler stærkt efterspurgt til gulvbræddefabrikationen. 

For nåletrætømmer holdtes året igennem uforandrede priser 
bortset Jra, at skrælletræpriserne hævedes med 5 kr. for største 
og mindste dimensionsklasses vedkommende. Mod finansårets 
slutning mærkedes en stagnation i efterspørgselen, navnlig for 
de nordsjællandske distrikters vedkommende. Leverancen af 
afbarket slibetræ fortsattes, men prisen måtte pr. J./7 1958 reduce
res fra 113 kr. pr. rm. til 99 kr. pr. rm. 

Eksporten fra Bornholms distrikt til det sydlige udland af 
rundtræ fortsattes og omfattede i finansåret 1958/59 ca. følgende 
mængder: 6500 m 3 tømmer, piloteringspæle m.v., 7000 rm snit
gavn og 4000 rm brænde. 

De opnåede priser for dette rundtræ lå mod årets slutning 
væsentlig lavere end året .forud, men var dog stadig højere end 
tilsvarende danske priser. 
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Lageret af opskåret træ fra statsskovenes lager på Almindingen 
savværk afvikledes i det store og hele i løbet af finansåret. 

Som i forrige finansår eksporteredes fra det øvrige Danmark 
store piloteringspæle sam~ grubetræ til Vesttyskland, men i min
dre mængder og til vigende priser. 

Brændesalget vanskeliggjordes ved de dalende kokspriser og 
konkurrencen fra oliefyr, el-komfurer og flaskegasanlæg og ved 
årets udgang henstod der væsentlig større mængder brænde end 
normalt usolgt tilbage. 

Tabel 2. Bruttomiddelpriser kr. pr. m 3 salgbar masse, 1958-59 

Bøg Eg Andet 
I løvtræ 

Nåletræ Alle 
træarter 

Gruppe B. .. 70.4 109.2 I 63.2 81.4 77.6 
Gruppe C . . . 56.7 70.9 38.6 62.6 62.0 

_G_ru_p_p_e_ D_ .. _._ 1 __ 5_7_.3 _____ 8_1._3_

1

_ 53.9 __ 
1 
__ 6_9_.3 ____ 6_0_.5 _ _ 

lalt. . . . . 69.1 104.2 61.1 74.6 73.6 

Kulillrarbejder. 

l finansåret er der anlagt kultur på ialt ca. 1099 ha, hvilket 
svarer til ca. 1.3 pct. af totalarealet. lalt er arealet ca. 12 pct. 
større end det planmæssige årlige nykulturareal. 

Af kulturarealet indtager nålietræerne ca. 63 og 92 pct. for hen
holdsvis gruppe B og C. 

Kulturarealets fordeling til træarter fremgår iøvrigt af neden
stående skema. 

Tabel 3. Nykulturareal. 

GruppJ 

ha nykultur I Plan- ha 

I I 
Andet 

I Nåletræ I I mæssigt for-

I 
Bøg Eg løvtræ 

laIt ialt kultur 

B .... 138 38 28 351 555 461 23 

C .... 13 23 8 491 535 509 3 

D .... 4 4 1 - 9 11 -
---
B+C 151 61 36 842 1090 970 26 

lalt. .. I 155 65 37 842 1099 981 26 
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Beskæftigelses- og lønforhold. 

Tilgangen af arbejdskraft i finansåret var de fleste steder til
fredsstillende. 

Ved arbejde med skovning, kultur og skovforbedringsarbejder 
m.v. for skovvæsenets egen regning var ialt i {inansåret beskæfti
.get 2085 arbejdere med tilsammen 2 313 482 mandsarbejdstimer, 
hvilket svarer til en gennemsnitlig beskæftigelsestid på 139 dage. 

Arbejdere fra arbejdslejre m.v. har været beskæftiget i ca . 
.315000 mandsarbejdstimer. 

Omregnet til helårsbeskæftigelse svarer det samlede timetal til 
fuld beskæftigelse af ca. 1 200 arbejdere. Dette tal omfatter også 
'kørsel med skovvæsenets egne køretøjer, men derimod ikke al 
anden kørsel udført af vognmænd eller af omboende småkørere 0.1. 

Arbejdskraftforbruget i timer pr. ha bevokset areal har tilsva
rende andraget: 

Antal timer pr. ha træbevokset i finansåret. 
Skov- Andre 

arbejdere arbejdere 
for gruppe B ....... . 43 1 
» » C ....... . 24 9 

laIt 

44 
33 

Indtil 30. september 1958 var arbejdsoverenskomst af 18. okto
,ber 1956 gældende, derefter arbejdsoverenskomst af 23. oktober 
1958, ved hvilken grundtimelønnen forhøjedes med 10 øre for 
,mandlige og 7 øre for kvindelige arbejdere, medens akkordsat
serne for skovning forhøjedes med gennemsnitligt 1,6 % . Denne 
10rhøjelse gennemførtes efter aftale med Dansk Arbejdsmands
forbund, således, at akkordsatserne for de relativt bedst betalte 
sortimenter forblev uændrede, hvorved akkordsatserne for de 
relativt ringest betalte effekter fik en væsentlig forhøjelse. 

Lønsatserne har herefter i ,finansåret udgjort: 

I Mandlige arbejdere Kvindelige arbejdere Dyrtids-
tillæg til 

Tidsrum Grund- ' Dyrtids- ialt Grund- Dyrtids- I iaH 
grund-

akkord-
timeløn tillæg I timeløn timeløn I tillæg timeløn satser øre øre øre øre øre øre 

1/4 -1958-1 
192 384 128 

I 
128 256 118 3°/9-1958: 192 

,1/10-1958-1 
28 / 2-1959! 202 192 394 135 

I 
128 263 118 

1/3-1959-1 
404 135 134 269 124 31i3-19591 202 202 

Feriegodtgørelse er for hele finansåret ydet med 6% pet. 



Tabel 4. Udbytte og forrentning. 1958/59 

N eUo (uden fradrag Forrent-
for forren tning) 

Forrent- ning af 

pr. ha ning af ejendoms-

Distrikt pr. ha bogført skyld-
Ialt total- træ- værdi værdi 

areal bevokset (lI. alm. 
areal vurd.) 

kr. kr. kr. pet. pet. 

Odsherred .... 

I 
175603 100.6 113.0 17.2 

I 
6.2 

Kronborg ..... 303592 144.8 171.4 23.5 
I 

9.1 
Gurre ........ 294796 155.4 209.1 30.3 8.8 
Mårum . ..... 242337 149.7 158.6 28.2 I 7.9 
Esrum ....... 615307 317.8 359.6 57.5 

I 
17.7 

Nødebo ...... 405859 139.6 157.6 22.1 8.2 
Frederiksborg. 653154 289.9 328.1 59.0 17.0 
Farum ....... 127871 70.7 76.8 12.5 3.8 
Hørsholm .... 63381 37.2 41.8 6.1 2.5 
Københa vns .. 84008 53.4 62.1 6.8 3.1 

Falsters . .. ... I --;.-20244 29.3 34.2 - -

Bornholms ... 439845 130.7 143.2 49.1 15.2 
Buderupholm. 453244 205.1 273.9 32.7 15.4 
Fussingø ..... 48840 41.6 64.9 4.0 2.4 
Silkeborg ..... 312887 94.4 122.9 48.8 11.1 

Boller ........ 85131 61.5 65.1 8.9 3.6 
Stenderup .... 370216 279.8 302.7 I 32.8 16.8 
Haderslev . ... 540852 256.2 292.5 40.1 16.1 
Åbenrå ....... 181888 91.5 100.5 16.6 6.8 
Sønderborg ... 481416 258.4 300.0 

! 
28.9 12.5 

Gråsten ...... 475986 168.3 195.6 i 39.7 12.0 

Gruppe B .... 6335969 I 151.6 I 176.4 -I 26.9 9.9 

Tisv.-Fredrksv. 15493 

I 
--;.-2.3 6.9 -

I 
-

Klosterhedens . --;.-323562 51.4 --;.- 59.5 - -
Ulborg ....... --;.-332570 --;.- 60.6 -:- 85.3 - -
Feldborg ..... 343464 101.0 125.7 121.6 18.3 

Viborg ....... --;.- 83669 18.9 21.7 - -

Palsgård ..... 344300 44.2 60.7 23.3 11.2 
Randbøl ..... 141071 83.3 97.0 23.6 8.6 
Lindet ....... 119446 34.0 52.2 15.2 5.4 

. -
GruppeC ..... 192987 I 4.9 I 7.0 I 3.1 1.2 

» B+C .. I 6528956 I 80.5 
--;--

Jægersborg. . . 358140 I 
Planteavlsst. . . --;.- 25092 

102.8 22.0 8.2 

6.3 3.0 

Gruppe D . . . . 333048 I 5.5 2.7 

laIt. . . . . . . . . . 686200~_ 19.2 7.4 
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Pengeudbytlet. 

I tabel 4 er der for de enkelte distrikter givet en oversigt over 
disses nettoudbytte, idet der også her er bortset fra renteudgiften. 
Endvidere er anført den til dette nettoudbytte svarende forrent
ning, først af den bogførte værdi og dernæst af ejendomsværdi 
efter 11. alm. vurdering. 

Vedrørende de specielle forhold, der influerer på statssko'Vvæ se
nets økonomi, f.eks. at a rbejdslønnen i statsskovene ligger højere 
end idet private skovbrug, henvises til oversigten for finansåret 
1949/50. 

Statsskovenes udbytte fremgår af følgende opstilling: 

Bruttoindtægten for gruppe B og C ialt ... . .... .... . . . 
De samlede udgifter inel. forrentning 

(kr. 1.502.180) .... .. ..... .. ........ ...... ...... . 

N ettoindtægt var således .......... . . ... . .. . . . .. ..... . 

kr. 30.087.756 

kr. 25.060.980 

kr. 5.026.776 

Specifikation over udgifternes fordeling i pct. og kr. pr. ha 
fremgår af følgende tabel. 

Gruppe B Gruppe C 
kr. pr. ha. kr. pr. ha. 

pet. bev. pet. bev. 

Administration ...... ... .. ... ... 15 78 15 36 
Vederlag til underbetj., sygehjælp 

og understøttelse ... ... .. ..... 4 20 3 7 
Deputater .. . . ... .... . .. .. ..... 1 4 O 1 
Ej endomsskatter .............. . 9 47 6 15 
Erhvervsskatter . . . ........ . ... . 2 11 1 1 
Skovforbedring .......... ... . .. 7 36 4 10 
Kultur og planteskole, pleje af 

ældre bevoksninger . .. ........ 18 93 22 53 
Skovningsudgifter . .. .... ........ 21 109 24 58 
Udkørsel, udslæbning, transport. .. 6 32 4 10 
Salgsudgifter . .. . .............. . 1 3 1 1 
Anden udnyttelse ......... . . .. .. 6 30 13 31 
Bygningsudgifter ...... . . .... . . . 3 14 2 6 
Forrentning og afskrivning . . .... . 7 35 5 12 

laIt udgifter . . .. ... ............ 100 512 100 241 

P.li. 



FORENINGEN 

DANSKE STAVEFABRIKERS 

FÆLLESKONTOR 

AABOULEVARD 5 • KØBENHAVN V 
TELEF.: CENTRAL 14875 

TELEGRAM-ADR.: STAVKONTOR 

Gulvtræ og Snitgavn 
af bøg købes 

C. C. HANSEN A/s 
FJEDERKLEMMEFABRIK 

RIngstedvej 20, Roskilde, tlf. 299 

E. Graven's Planteskole 
Hansted pr. Horsens 

Tlf. Hansted 46 

Skov-, u- og Hækplanter samt 
Planter til Vildtremiser 

SkovplantekuJturerne atu under Proveniens
kontrol af Daoak Skovforeninøl Frøudvalg 

FARSTRUP SAVVÆRK 
& STOLEFABRIK A/S 

Grundl. 1910 

FARSTRUP ST. 

Telefon Veflinge 28-48-128 

Er køber til kævler i eg og bøg 

5Q~- Skovplanter 
I bedste provenienser 

prima kvaliteter Rødekro TeleIoD 62933* Danmark 

Skovfrøet leveres af Statsskovenes Planteavlsstation. Plante
skolerne og salgskontoret står under kontrol af Dansk skov
forenings Frøudvalg • Vi giver Dem gerne tilbud på Deres 
forbrug skrifiigt eller ved besøg. 

VI ER KØBERE TIL: 

Kævler og snitgavn 

et righoldigt sortiment 

store og små partier. 

I BØG - EG OG ASK 

Hyllinge Træindustri A/S 

ru: Hyllinge 64 



Gennem mange år den foretrukne 
I skoven og planteskolen 

HOWARD GEM ROTAVATOR 
20·-24"-30" arbejdsbredde 

NU ()9-8ø. til ,ktwbt. tJf ~ 

FORLANG BROCHURER 

OG PRISER HOS 

HOWARD TRAKTOR ROTAVATOR 
Trepunktsophængt. SO" og 60" arbejdsbredde sikker
hedskobling beskytter overfor jordfaste genstande. 
S E LECT A TI L TH gearkassen giver variabel hastighed pi 
knivtromlen der på 2 min. ændres mellem 125 til 22S 
omdr./min. hvilket giver større alsidighed og bedre 
økonomi. Sideforsat eller midtmonteret. 

LANGREUTERS 
GL KONGEVEJ 3 • KØBENHAVN V • *HILDA 1090 

Lindenborg spadeharve 
for bearbejdning påskovbund ogi planterækker m.m. 

Så De den i Palstrup ved demonstrationen ellers 

demonstrerer vi den gerne for Dem efter aftale. 

CHR. CHRISTENSENS MASKINFABRIK 
Skorping St. - Tlf. 37 

Se venligst omtale. og billede side 535 




