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MALSÆTNINGSPROBLEMER I SKOVBRUGET 

Af professor NIELS K. HERMANSEN 

Indledning 

I de daglige, årlige eller periodiske beslutninger, der skal 
træffes i forbindelse med driften af en skovejendom - såvel 
som ved driften af enhver anden økonomisk virksomhed -
bør målsætningen indgå som et betydningsfuldt led. For at 
kunne træffe valget mellem de forskellige handlingsmulig
heder i en given situation må man nødvendigvis vide, hvad 
målet for de pågældende handlinger er. Det er nødvendigt 
at have en klar målsætning for at kunne handle rationelt, 
eftersom rationel handlemåde netop betyder beslutninger, 
der fører til de resultater, som er fordelagtigst i relation 
til det tilstræbte mål. 

Ikke mindst i virksomheder, hvor det ikke er ejeren selv, 
der forestår den egentlige driftsledelse, er det nødvendigt, at 
driftslederen er helt klar over, hvad ejerens mål for virk
somheden er. I mods'at fald vil det kunne forekomme, at 
driftslederen - uden at der er tale om nogen bevidst diver
gens - træffer beslutninger, som ikke svarer til ejerens 
hensigter. - Forholdet mellem ejer og driftsleder kan vel 
skematiseres således, at det er ejeren, der fastsætter målet 
for virksomheden, medens driftslederens opgave er at finde 
de metoder og træffe de beslutninger, der med hensyn til det 
fastsatte mål fører til det bedste resultat. Denne sondring 
mellem ejerens og driftslederens funktioner i beslutnings
processen er dog som sagt rent skematisk. I praksis vil det 
- alt efter ejendommens og andre forholds karakter - være 
naturligt, at ejeren rådfører sig med driftslederen også med 
hensyn til målsætningen, ligesom det vil være en selvfølge, 
at driftslederen forhandler med ejeren, når beslutninger af 
mere vidtrækkende betydning skal træffes. 
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Det er værd at gøre sig klart, at man i overensstemmelse 
med daglig sprogbrug kan sondre mellem forskellige trin af 
mål. Det, som er et mål i en bestemt situation, eT' et middel 
til at nå et andet mål, som igen er et middel til at nå et 
tredie mål o.s .v. Som eksempel: Målet med plantningsarbej
det m.v. er at skabe en kultur, målet med kulturen er at 
producere træ; med træprodu ktion en har man et fremtidigt 
salg for øje, og formålet med salget er at opnå en indtægt 
af en vis størrelse eller i et vist {orhold til omkostningerne 
o.s.v. Det er i dette eksempel det sidste, opnåelsen af en 
indtægt, der er det endelige mål fo.r virksomheden, og i for
hold til dette mål er alle de foregående mål kun midler. -
Når man læser forstlig litteratur, vil man erfare, 'at ordet 
»mål« bruges i flæng i de her nævnte betydninger. For at 
undgå misforståelser er det derfor nødvendigt at skelne mel
lem virksomheds mål s'om det endelige mål for driften af en 
skovejendom, og handlingsmål som de mere umiddelbare 
- oftest teknisk prægede - mål for den enkelte handling, der 
til syvende og sidst er midler til opnåelsen af det endelige 
mål, virksomhedsmålet. 

Det er i hovedsagen virksomhedsmålene, der er emnet for 
nærværende afhandling, dog således at målbegrebet i mange 
af ræsonnementerne begrænses til selve skovdriften, selv 
om denne er knyttet som hoved- eller bivirl,somhed til en 
anden virksomhed. 

Virksomhedsmålene må nødvendigvis variere stærkt fra 
ejendom til ejendom. De afhænger af besiddelsens art; f.eks. 
må målet være fo'rskelligt, alt eftersom der er tale om stats
skovbrug eller privatskovbrug. Inden for de forskellige be
siddeIsesarter varierer målet ofte efter ejendommens karak
ter; f.eks. har staten ikke samme mål med driften af klit
plantagerne som med driften af de egentlige statsskove. 

For privatsk'ovenes vedkommende vil målsætningen og 
især den konkrete afvejning ,af forskellige målsætninger 
være påvirket af ejerens økonomiske forhold (formue, gæld, 
andre indtægtskilder o.s.v .), og de kan muligvis være påvir-
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ket af ejerens familieforhold, alder, temperament, hans for
nemmelse overfor skovbrug i det hele taget o.s.v. - Er skov
ejendommen integreret med anden virksomhed (f.eks. med 
et landbrug), vil dette påvirke målsætningen for dispositio
nerne vedrørende selve skovdriften. 

Når virksomhedsrnålene kan variere fra ejendom til ejen
dom, er det klart, at handlingsmålene også er vidt fOTskel
lige. Handlingsrnålene er nemlig bestemt 'af virksomheds
rnålene, og de er desuden bestemt af de naturlige betingelser 
for trævækst, arbejds- og markedsforhold o.s.v. i de forskel
lige egne af landet. Det kan derfor ikke undre, at dyrknings
metoderne og andre dispositioner er forskellige fra ejendom 
til ejendom. Det kan måske snarere undre, at skovbruget 
alligevel er så ensartet trods de mange <forskelligheder med 
hensyn til mål og muligheder. 

Det er ikke hensigten her at udrede, hvilke mål, der bør 
fastsættes for skovbruget under varierende forhold. Fast
sættelsen af målet tilkommer alene skovejeren. Det efterføl
gendeer derimod et forsøg på en beskrivelse af de forskellige 
mulige målsætninger og en diskussion af mulighe'derne for 
at kombinere flere målsætninger. En sådan beskrivelse og 
diskussion kan måske være til nytte for både skovejere og 
driftsledere indenfor skovbruget. Og i alle tilfælde vil en 
klarlæggelse af disse problemer være til nytte før den skov
økonomiske forskning og undervisning. Forskningen og 
undervisningen har jo nemlig til opgave at tjene det prak
tiske skovbrug, og det kan kun lykkes, hvis den koncentre
res om og baseres på de i praksis 'forekommende eller mulige 
målsætninger og målsætningskombinationer. 

En stor del 'af den økonomiske forskning - og det gælder 
også den skovøkonomiske - har hidindtil været baseret på 
en enkelt målsætning, nemlig den, som vi i det følgende be
tegner gevinsfmaksimeringen , d.v.s. opnåelsen af det størst 
mulige overskud ud over samtlige omkostninger. - Professor 
A. HOWARD GRØN'S lærebøger i skovøkonomi er ligeledes for 
størstedelen baseret på denne enkle målsætning, men Grøn 
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gør dog ofte udtrykkelig opmærksom på, at målsætningen 
kun i teorien er af 'så usammensat natur. I virkelighedens 
verden vil man kunne finde mange andre mål, som der må 
tages hensyn til. Delte kommer allerede til udtryk i »Skov
bl'Ugets teoretiske Driftsøkonomi« (1943) i indledningsaf
snittet (s. 7- 13) og i det afsluttende afsnit (s. 255- 260), men 
endnu klarere kommer det frem i »Skovbrugets Driftsregi
strering og -budgettering« (1945), hvor Grøn i afsnittet om 
driftsformålet (s. 217) skriver: 

»Det har imidlertid allerede længe været saaledes, at For
maalet med Driften af det enkelte Skovdistrikt har været 
af mere eller mindre kompleks Karakter, indebærende be
tydelige Interessekonflikter. Erhvervsøkonomiske Hensyn 
har i stigende Grad trængt sig paa, men har skullet forliges 
ikke blot med Vedvarighedskravet, men sine Steder ogsaa 
med Krav om Fastholdelse af nedarvede Traditioner, influ
erende paa Træartsvalget (Løvtrædyrkning contra Naale
trædyrkning) , andre Steder med Opnaaelsen af formue- og 
skattemæssige Fordele (skattefri Opsparing, Reserver, Arve
afgiftshensyn o.a.) eller med Fastholdelsen af visse im
ponderabile Nyttevirkninger (Værnskov, Lystskov). Ved 
Driftsbudgetteringen udkræves da en 'Omhyggelig Afvejning 
af Kravene indbyrdes med Indordning af det mindre vigtige 
under det væsentlige.« 

Også i »Skovvurdering« (1944) gør Grøn tilsvarende 
synspunkter gældende, især hvor fastsættelsen af de for 
vurderingen afgørende faktorer drøftes (se navnlig s. 38 om 
omdriftsalderen ) . 

Man kan nu stille sig to spørgsmål. For det .første: i hvil
ken udstrækning er gevinstmaksimeringen et mål, man har 
sat sig i praksis - i hvilken grad er det andre mål, man 
stiler mod. Gevinstmaksimeringen lyder jo som et rimeligt 
mål: størst muligt overskud - men stiler man i virkeligheden 
mod dette mål? - Det er ikke hensiglenat søge delte spørgs
mål besvaret i det følgende. Svaret ville man jo nemlig kun 
kunne få ved at drage rundt og spørge skovejerne - og det 
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har jeg ikke gjort. - Et fingerpeg får man ved at læse hof
jægermester CHR. SEHESTEDT JUUL'S artikel: En skovejers 
synspunkter (Dansk Skovforenings Tidsskrift 1960, side 
317) . Selvom der her kun er tale om et tænkt eksempel, får 
man dog indtrykket af, at det økonomiske resultat nu og i 
fremtiden spiller en vigtig, rolle i en skovejers tankegang. -
Blader man iøvrigt tidsskriftet igennem, finder man ret ofte 
udtalelser om målsætningen (se f.eks. BORNEBUSCH, D.S.T. 
1938, side 178, V. LARSEN, D.S.T. 1938, side 216, DALGAS, 
D.S.T. 1938, side 397, JAGD, D.S.T. 1960, side 1, BAVNGAARD, 
D.S.T. 1960, side 47, 66 m.fl., SABROE, Forst!. Budst. 1954, 
side 1 o.s.v.). Og man får et tydeligt indtryk af en rig nuan
cering i målsætningen. 

Det andet spørgsmål, der da trænger sig på, er, om de 
økonomiske modeller - d.v.s. beregnings- eller tankeskemaer 
- der bygger på gevinstmaksimeringen, overhovedet er brug
bare i praksis, når det må konstateres, at målsætningen be~ 
står af en række delmålsætninger, hvoraf kun den ene hed
der: maksimering af gevinsten. Det er dette spørgsmål, der 
skal undersøges nærmere i det efterfølgende. Først skal der 
gøres rede for, hvad gevinstmaksimeringen betyder, og der
efter omtales en række andre mål, der kan være gældende i 
praksis, og for hver enkelt af disse drøftes det, hvorvidt de
res eksistens i et konkret tilfælde lader plads tilbage for 
anvendelse af de nævnte teoretiske økonomiske modeller. 

Ved de fleste ræsonnementer har der været tænkt specielt 
på det større privatskovbrug i Danmark, men tankegangen 
og resultaterne vil dog ret let kunne anvendes ved problem
stillinger, der er typiske for andre ejerkategorier, både for 
skovbruget 'i offentlig eje og for de mindre privatskovejere. 

Gev i nstmaksi meri ng 
Gevinslmaksimering betyder som sagt bestræbelsen for at 

opnå størst mulig overskud udover samtlige omkostninger. 
For at klargøre dette lidt nærmere vil det være gavnligt at 
se på et par konkrete eksempler: 
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l) Lad os tænke os, at en bevoksning skal renafdrives . 
Hvi.s det er målet at opnå maksimal gevinst, må skovningen, 
sorteringen, transporten og salget tilrettelægges således, at 
nettoet 'lid over omkostningerne ved de nævnte arbejder 
bliver størst muligt. Der kan jo være tale om forskellige 
fremgangsmåder - især hvad sorteringen og transporten 
angår. Og fremgangsmåderne kan indebære forskellige om
kostninger og forskellige bruttoindtægter. Det gælder da 
hverken om at vælge den fremgangsmåde, der giver et mini
mum af omkostninger, eller den, der giver et maksimum af 
bruttosalgsindtægt. Men det gælder om at vælge den måde, 
der giver den største forskel mellem bruttoindtægter og 
omkostninger. - I dette eksempel lyder det måske nærmest 
som en selvfølgelighed, at målet må være maksimal gevinst. 
Men det kunne jo tænkes, at målet var et andet, f.eks. at for
syne eget savværk eller anden virksomhed med et bestemt 
sortiment, eller at beskæftige et bestemt antal arbejdere og 
dermed aflægge de sortimenter, der giver mest arbejde. 

Eksemplet med renafdriften kan generaliseres til alle de 
produktive arbejder, hvor indtægten følger næsten umiddel
bart efter afholdelsen af omkostningerne. Gevinstmaksi
meringen betyder her, at der tilstræbes størst mulig netto 
udover korttidsomkostningerne. 

2) Lad os som et andet eksempel tænke os, at et areal skal 
tilkultiveres med rødgran. Der er to metoder; ved den ene 
(A) vil kulturen koste 3.000 kr. pr. ha, medens den anden 
(B), der f.eks. forudsætter et større planteantal, koster 4.000 
kr . pr. ha. Lad os endvidere forenkle problemstillingen ved 
at se bort fra tyndingshugsterne og blot tage i regning, at 
der ved en omdriftsalder på 50 år i begge tilfælde forventes 
en hovedskovning på 300 m3 . Ved den billige kultur ventes 
hovedskovningen at kunne sælges for 80 kr. netto pr. m 3 i 
gennemsnit (d.v.s. efter fradrag af skovnings- og transport
omkostninger). Ved den dyrere kultur venter man, at det 
større plantetab vil bevirke, at kvaliteten 'bliver bedre, og 
gennemsnitsprisen ventes at blive netto 100 kr. pr. m3 . Hvil-
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ken af de to kulturmetoder skal man da vælge? Til afgørelse 
af dette problem har vi altså 

Kulturudgift 
Nettoindtægt 

A 
3.000 kr. 

B 
4.000 kr . 

24.000 kr. 30.000 kr. 
(= 300 X 80) ( = 300 X l00) 

Umiddelbart synes B mest fordelagtig, da den gi,ver 30.000 
-;- 4.000 = 26.000 kr. netto ud over kulturudgiften, medens 
A kun gi'ver 21.000 kr. Skoven bliver altså betydeligt »for
bedret«, hvis man vælger B i stedet for A. 

Men hvis målet er at maksimere gevinsten, må alle om
kostninger tages i betragtning - altså også den omkostning, 
der opstår ved, at man skal vente i 50 år, inden indtægterne 
fremkommer. Vi må med andre ord tage renteomkostningen 
med i betragtning. Regnes der med en rentefod på 4 %, og 
føres kulturudgifterne frem med rentes rente i 50 år, bliver 
de samlede omkostninger for A: 3.000 X 1,0450 = 21.320 
kr. og for B: 4.000 X 1,0450 = 28.426 kr. - Nettooverskuddet 
for kulturen A bliver nu 24.000-;-21.320 = 2.780 kr. og for 
B på tilsvarende måde 1.574 kr. - Er målet at maksimere 
gevinsten, og skal der regnes med en rentefod på 4 % , bliver 
A altså den mest fordelagtige kultur, fordi den giver det 
største netto ud over samtlige omkostninger. 

Det er iøvrigt ikke uvæsentligt, hvilken rentefod, der 
regnes med. Havde vi valgt 3 %, var resuRatet for A blevet: 
24.000 -;- 3.000 X 1,0360 = 10.848 kr. og for B: 30.000-;-
4.000 X 1,0360 = 12.464 kr. I dette tilfælde skulle man altså 
vælge B som den fordelagtigste kulturmetode. 

Netop på grund. af rentefodens indflydelse på resultatet 
vil det ofte være sådan, at den fremgangsmåde, der er rigtig 
for den ene ejer, ikke er rigtig for den anden. Rentefoden 
kan ·dels opfattes som et udtryk for ejerens økonomiske 
situation (formue- og gældsforhold) , dels som et udtryk for 
den vægt, ejeren lægger på nutidige indtægter i forhold til 
fremtidige. Lav rentefod er karakteristisk for den velsitu-
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erede ejer og for den ejer, der lægger mindre vægt på øje
blikkelige indtægter i forhold til de fremtidige indtægts
muligheder. Omvendt er en høj rentefod karakteristisk for 
den ejer, der er nødsaget til at lægge vægt på den øjeblikke
lige likviditet. 

Man kan komme til samme resultat som ovenfor ved at 
anlægge en anden, og i mange tilfælde mere brugbar betragt
ningsmåde, nemlig følgende: I forhold til A betyder B en 
øjeblikkelig merudgift på 4.000 -7- 3.000 = 1.000 kr. samt en 
merindtægt på kr. 30'.000: -;- 24.0'00 = 6.000' kr. om 50 år, og 
spørgsmålet er da: hvad vil man helst have, 1.000 kr. nu 
eller 6.000 kr. om 50 år? Svaret afhænger som før af rente
fod"en. Hvis 1.000 kr. i løbet af 50 år vokser til 6.000 kr., har 
de forrentet sig med ca. 3,7%. Hvis man altså forlanger 4% 
af sine penge, skal man altså ikke ofre de 1.000 kr., men er 
man tilfreds med 3 %, er det en fornuftig disposition. Resul
tatet blev altså det samme som ved den første beregnings
metode. 

Dette var eksempel nr. 2 på, hvad gevinstmaksimeringen 
indebærer, og for mange lyder det måske igen nærmest som 
en selvfølgelighed, at valget mellem de to kulturrnetoder 
principielt må træffes på den viste måde. Men atter her 
kan det jo være, at målet ikke er at maksimere gevinsten, 
men at f.eks. en høj skovdyrkningsteknisk standard er sat 
som et mål i sig selv. I så tilfælde vil ethvert ekstraoffer på 
kulturerne være formålstjenligt, blot det medvirker til at 
forbedre kulturen og skoven - uanset om ekstraofret for
renter sig eller ej. 

3) Lad os som et tredie og sidste eksempel på gevinst
maksimeringsprincippet betragte det valg, der skal træffes 
i forbindelse med en planlægning for 10 år frem af hugsten 
og foryngelsen på en skovejendom. Maksimal gevinst i denne 
forbindelse er som i eksempel 2 ensbetydende med maksimal 
nutidsværdi af alle fremtidige indtægter minus udgifter. Lad" 
Os kalde denne nutidsværdi ~ eller værdien ved periodens 
begyndelse - Vb' 
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En af de muligheder, der i et konkret tilfælde foreligger, 
er måske en driftsplan, som i den første IO-årige periode 
giver årlige indtægter på 200.000 kr. og årlige udgifter på 
100.000 kr. Det årlige kasseoverskud bliver altså i dette til
fælde 100.000 kr., og nutidsværdien af 10 års kasseoverskud 
af denne størrelse bliver - hvis der f.eks. regnes med 5%: 

1 0510 - 1 
100.000' - ' - - = 100.000 · 7,72 = 772.000 kr. 

0,05 . 1,0510 

Men for at nå frem til Vb - nutidsværdien af alle frem
tidige indtægter minus udgifter - må de indtægter og udgif
ter, der kan forventes efter udløbet af de 10 år, tages med. 
Lad os tænke os, at alle disse senere indtægter og udgifter 
ved diskontering regnes sammen til et enkelt beløb opgjort 
ved periodens slutning. Vi kan kalde dette tal V s' fordi det 
er et udtryk for skovens værdi ved periodens slutning. Er 
denne værdi i vort eksempel opgjort til 2.000.000 kr., bliver 
den samlede værdi af alle disse senere indtægter minus ud
gifter 'Opgjort ved planperiodens begyndelse: 

2.000.000 : 1,0510 = 2.000.000 X 0,61 = 1.220.000 kr. 

Herefter bliver 

Vb = 772 .000 + 1.220.000 = 1.992.000 kr. 

Beregningen viser, at der ved dette planforslag kan forven
tes en beskeden opsparing i skoven på ialt 8.000 kr. - nemlig 
fra 1.992.000 til 2.000.000 kr. - samtidig med, at der hæves 
en nettoindtægt på 100.000 kr. om året. Spørgsmålet er så, 
om dette stemmer overens med det mål, ejeren har sat sig. 

Der er jo nemlig utallige muligheder for variationer i de 
pl'anlagte indtægter og udgifter - og ændrer man i dem, vil 
slutværdien, V s' også blive forskudt til den ene eller den 
anden side. Indtægterne vil især være påvirket af størrelsen 
af den planlagte hugst og af hugstens fordeling til aldre og 
træarter. Udgifterne vil også være påvirket af hugstens 
størrelse, men tillige af træartsvalget ve,d ·kulturerne m.v. 
Slutværdien er ligeledes påvirket af hugsten: en større hugst 
giver større indtægter, men mindre slutværdi og 'Omvendt. 

12 
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Også træartsvalget ved kulturerne og kulturintensiteten har 
indflydelse på størrelsen af Vs. 

Et generelt udtryk for alle mulighederne får vi, når stør
relserne i ovenstående taleksempel ændres til bogstavbeteg
nelser; kaldes den IO-årige periodes årlige indtægter og ud
gifter således henholdsvis I og U, fås som i eksemplet til 
bestemmeis'e af Vb: 

Vb = (I - U) 1,0510 - 1 + ~ 
0,05 . 1,0510 l 05 10 

Hvis målet er at maksimere gevinsten, må man altså søge 
den plan blandt alle mulighederne, som gør Vb størst mulig. 
Medens ovenstående beregning er velegnet til bedømmelse 
af de forskellige muligheder, når der i målsætningen indgår 
krav til den løbende indtægt og til opsparingen (herom se
nere), er den imidlertid mindre anvendelig til bedømmelse 
af de enkelte dispositioner i relation til kravet om maksimal 
gevinst. l\'hn kan ganske vist i forbindelse med en del pro
blemer med fordel gå den vej, at man først opstiller en fore
løbig plan og beregner, hvilken nutidsværdi, Vb' den giver; 
og dernæst kan man successivt undersøge, hvordan forskel
lige ændringer i den foreløbige plan påvirker Vb og på den 
måde nærme sig den løsning, der giver størst Vb. Men i for
bindelse med detailovervejelser - som f.eks. om en konkret 
bevoksning skal forynges eller ej - bliver denne fremgangs
måde for omstændelig. Man må i sådanne tilfælde anstille 
deta:ilundersøgelser over den pågældende bevoksnings for
rentningsevne i lighed med den undersøgelse, der blev nævnt 
i eksemplet med de to kulturmeioder. Det kan således vises, 
at Vb bliver størst, når man sætter alle de bevoksninger til 
foryngelse, hvis løbende forrentning 'af realiseringsværdien 
ligger under den rentefod, der er regnet med ved beregningen 
af Vb. J o større denne rentefod er, des flere bevoksninger er 
altså hugstmodne og omvendt. 

I forbindelse med sådanne detailundersøgelser må det 
imidlertid erindres, at målet ikke kan være at maksimere 
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gevinsten for hver enkelt bevoksning, men at maksimere 
gevinsten for skoven som helhed. Og når det drejer sig om 
helheden, må det tages i betragtning, at de enkelte bevoks
ninger i høj grad påvirker hinanden. Der må således tages 
hensyn til, at man ved at renafdrive en bevoksning kan 
påføre ejendommen et tab, fordi renafdriften medfører 
stormfald i nabobevoksninger, der endnu ikke er hugst
modne. På samme måde må der ved valg af kulturtræart ta
ges hensyn til, at løvtræerne ud over deres egen produktion 
medvirker til at optimere andre træarters produktion gen
nem lævirkningen o.s.v. 

Men bortset fra disse forhold, som det ved planlægningen 
i skovbruget er særdeles vigtigt at have i erindring, viser 
eksemplet os især tø karakteristiske ting ved gevinstmaksi
meringen : for det første viser det reniefodens afgørende 
betydning. Som før nævnt er den rentefod, der her tales om, 
en aldeles subjektiv størrelse, d.v.s. en størrelse, der er ka
rakteristisk for den enkelte ejers økonomiske situation -
muligvis også for hans temperament, hans dristighed o.s.v. 
- Eksemplet viser, at en lav rentefod medfører tilbage
holdenhed med hugsterne, d.v.s. forholdsvis små øjeblik
kelige indtægter, men til gengæld en stor slutværdi, altså 
store fremtidige indtægbsmuligheder. Dette stemmer overens 
med, at lav rentefod netop er udtryk for, at ejeren vurderer 
fremtidige indtægter relativt højt i forhold til nutidige. Man 
kan også sige, at han lægger stor vægt på at konsolidere sin 
skovejendom. - Ejeren med den høje rentefod er af omstæn
dighederne tvunget til at tænke mere på de nutidige indtæg
ter end på stabiliteten. Den høje rentefod fører da også til en 
forholdsvis stor hugst og en tilsvarende nedgang i slutvær
dien, d .v.s. i de fremtidige hugstmuligheder. 

Eksemplet viser for det andet, at tilstræbeisen af maksimal 
gevinst kan føre til en løsning af pl'anlægningsproblemet, 
som er ganske skematisk 'Og alt efter omstændighederne 
urealistisk . Thi vel vil forholdet mellem nutidige og frem
tidige indtægter - man kan også sige forholdet mellem 

12" 
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kravene til likviditet og til stabilitet - gennem valg af ren
tefod bliver reguleret i overensstemmelse med ejerens øko
nomiske forhold, men alt efter forholdene kan den skema
tiske løsning føre til stærkt svingende indtægter fra skoven. 
Og ofte vil forholdet vel netop være dette, at ejeren ønsker 
et jævnt indtægtsforløb - eller indtægter, der svinger på en 
anden måde end den, gevinstmaksimeringsprincippet med
fører. Men såfremt ejeren har sådanne ønsker, vil det i 
virkeligheden sige, at gevinstmaksimeringen ikke er hans 
mål - eller i hvert fald ikke hans eneste mål. Dette forhold 
vil blive nærmere omtalt i et senere afsnit. 

Om eksemplet med planlægningen skal det iøvrigt nævnes, 
at mange sikkert vil mene, at beregninger af den her nævnte 
karakter ikke lader sig gennemføre i praksis. Dette er imid
lertid næppe rigtigt. Det lader sig meget vel gennemføre at 
opgøre en driftsplans virkning på de løbende indtægter såvel 
som på skovens brugsværdi ved periodens begyndelse og 
ved dens slutning - og dermed dens virkning med hensyn 
til kapitalhævning eller -opsparing. Ganske vist siger de 
absolutte tal ikke så meget på grund af den store usikkerhed 
med hensyn til pris- og omkostningsniveau. Men dette hin
drer ikke, at man kan skaffe sig et ret klart billede af de be
vægeisestendenser, planen vil medføre - og dermed den for
mentlig ønskelige undersøgel'se af, om planen er i overens
stemmelse med det mål, der er sat for skovdriften. - Det er 
derimod rigtigt, at man har meget ringe erfaring fra praksis 
med hensyn til sådanne økonomiske opgørelser over en 
driftsplans virkninger. Hidtil er de nemlig så godt som aldrig 
blevet brugt ved planlægninger i praksis. 

Statsindgreb 

Inden vi går over til at se nærmere på virkningen af den 
enkelte skovejers eventuelle »ikke-økonomiske« mål, vil det 
være naturligt i korthed at omtale virkningen af indgreb fra 
statens side i den frie dispositionsret. Som det senere vil ses, 
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vil virkningen af statsindgrebene nemlig i mange henseender 
kunne sammenlignes med virkningen af en række målsæt
ninger, der kan ops<tilles af ejeren selv. 

Som bekendt er den frie dispositionsret over de fleste af 
de arealer, der er bevokset med skov i Danmark, begrænset 
på afgørende måde gennem skovloven af 1935 og tidligere 
skovlove. Det er forbudt at rydde skoven og overføre jorden 
til anden anrvendelse. Kreaturgræsning i skovene er forbudt, 
og der er visse - omend særdeles vage - bestemme"ser til sik
ring mod fOl'hugningaf skovene, nemlig gennem det 10-
årige tilsyn efter køb og gennem bestemmelserne om »god 
skovdrift« . 

Det ligger ikke ganske klart, hvilke mål, samfundet stiler 
mod med disse bestemmelser. Oprindelig - således i 1805 -
var der tale om at sikre landets forsyning med brænde, byg
ningstømmer og skibstræ. Dette kan næppe være afgørende 
mål i dag, i hvert fald ikke så længe handelsforbindelserne 
med udlandet forløber uhindret. Derimod kan der være tale 
om at sikre forsyningen med træ i tider, hvor forbindelserne 
er afbrudt eller vanskeliggjorte. Endvidere kan man tænke 
sig, at samfundet med skovlovgivningen tilstræber en gun
stig virkning på visse klimatiske faktorer, bevarelsen af re
kreative områder samt bevarelsen af landskabelige skøn
hedsrværdier. Kort sagt: Man har en ikke nærmere udtalt 
fornemmelse af, at det er godt for et land at have skov -
og da skov kan realiseres og forsvinde i løbet af kort tid, 
hvorimod det tager mange årtier at opbygge den igen, er det 
nødvendigt med lovgivningsmæssige bestemmelser, der sik
rer mod skovens forsvinden eller nedbrydning. 

Men skovene vil kun forsvinde eller blive behandlet på 
en fra et samfundsmæssigt (eller administrativt) synspunkt 
uhensigtsmæssig måde, hvis der er divergenser mellem sam
fundet'sog den private ejers mål. Hvis samfundet og hver 
enkelt borger altid har de samme mål, vil der ikke være 
nogen grund til at udstede love. 

Skov lovgivningen virker altså som en begrænsning, og 
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denne begrænsning vil uden tvivl føles stærkest, hvis det er 
ejerens mål at opnå maksimal personlig gevinst af sine pro
duktionsmidler. Dette mål vil nemlig i mange tilfælde som 
en logisk konsekvens medføre, at skoven bliver ryddet og 
jorden opdyrket eller anvendt på anden måde. Eksempler 
herpå kendes jo både fra Danmark - før 1805 - og fra andre 
lande den dag i dag. 

Er skov lovgivningen i Danmark (og i mange andre euro
pæiske lande) da ensbetydende med, at opnåelsen af mak
simal gevinst ved skovdriften er et mål, der ikke kan have 
bund i virkeligheden? Svaret er: nej. Ejeren kan stadig til
stræbe størst mulig netto, det er blot antallet af muligheder, 
han kan vælge imellem, der er blevet begrænset. Han kan 
kun stræbe mod at opnå maksimal gevinst inden for skov
lovgivningens rammer, d.v.s. under forudsætning af, at han 
stadig dyrker skov på sine arealer. 

Kalkuler, der viser, om skovbrug under denne eller hin 
form kan »betale sig« eller ej , har derfor ingen interesse for 
ejeren, fordi der ikke findes noget relevant alternativ til 
skovbrug. Derimod kan det have interesse for ejeren at vide, 
hvilke af de metoder, som står til rådighed inden for skov
bruget, der giver det største netto. 

I Danmark har vi ikke træartstvang; den vage bestem
mel se om, at løvtræ ikke må forsvind e, betyder vist ikke 
noget i praksis i de privatejede skove. Men hvis der var 
egentlig træartstvang, således at der f.eks . skulle dyrkes 
bøg på 50. % af skovarealet på øerne, så ville ej heller dette 
være ensbetydende med, at gevinstmaksimeringen var sat 
ud af spillet. Bøg kan nemlig dyrkes på mange måder; der 
kan altså stadig vælges mellem en række alternativer, og er 
målet at maksimere gevinsten, må man vælge den metode, 
der giver størst netto. 

Man kan godt forhindre en sten i at falde til jorden ved 
at binde en ballon til den - men dette betyder ikke, at man 
har afskaffet tyngdekraften. På samme måde kan man godt 
forhindre, at skovene forsvinder, men det er ikke nødvendig-
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vis ensbetydende med, at man ikke længere kan have mak
simal gevinst som mål. Gevinstmaksimeringen kan stadig 
være en relevant målsætning - men der kan kun blive tale 
om at tilstræbe et relativt maksimum for gevinsten, d .v.s. 
et maksimum under de givne betingelser . 

»Ikke-økonomiske« (imponderable) målsætninger 
At en målsætning er af »ikke-økonomisk« karakter bety

der ikke, at den er uden interesse for eller bliver skudt til 
side i den økonomiske forskning og undervisning. Dette har 
nok til en vis grad været tilfældet i den ældre økonomiske 
teori, men i de seneste årtier - og især efter anden verdens
krig - har økonomer beskæftiget sig mere og mere med disse 
målsætninger i bestræbelserne for at få viden om de virke
lige motiver bag menneskers handlinger. Der er herigennem 
åbnet vide perspektiver for en tilnærmelse af den økono
miske teori til praksis. 

Det må iøvrigt straks siges, at betegnelsen »ikke-økono
misk« for de mål, der her er tale om, er ukorrekt - derfor 
er udtrykket sat i gåseøjne. Økonomien er jo nemlig den 
videnskab, der behandler menneskers bestræbelser for at 
tilfredsstille deres behov, og der er i denne definition ikke 
tale om al udskille visse behov som værende økonomien 
uvedkommende. Derimod kan man f GT en produktiv virk
somhed som skovbruget inddele ejernes behov i behov, hvis 
tilfredsstillelse kan måles i penge, og behov, hvis tilfreds
stillelse ikke kan opgøres på denne måde. Det er de sidste, 
vi har kaldt »ikke-økonomiske«. Man kunne måske bedst 
betegne dem som imponderable, d .v.s. noget, der ikke kan 
måles eller vejes. 

Med henblik på en diskussion af disse mål er det hensigts
mæssigt at inddele dem i t,o grupper, nemlig mål, der har et 
socialt sigte over for andre end ejeren selv, og mål, der har 
relation til ejerens personlige behov for imponderable goder, 
der direkte flyder af skoven eller skovdriften . 

13 



102 

Den første gruppe omfatter i første række mål, der sættes 
af hensyn til de i den pågældende skovejendom beskæftigede 
funktionærer og arbejdere. Indenfor industri og handel ser 
man ofte, at arbej deres og funktionærers velbefindende i 
virksomheden er sat op som et mål for sig ved siden af 
andre mål - og det samme er sikkert ofte tilfældet i skov
bruget. Dette mål må medføre, at der træffes dispositioner, 
som tilsyneladende ikke kan »betale sig«, eller at foranstalt
ninger, der kan »betale sig«, undlades. Som et eksempel kan 
nævnes ønsket om at holde et vist traditionelt antal arbej
dere beskæftiget i skoven. Selvom der ikke i alle sæsoner 
er lønnende beskæftigelse (d.v.s. lønnende set fra ejerens 
synspunkt) for dette antal, kan der i skovbruget næsten 
altid findes en eller anden beskæftigelse for arbejderne, eller 
man kan lade de normale arbejdsopgaver - især kulturar
bejdet - udføre særlig intensivt. Det endelige mål for en 
sådan arbejderpolitik kan være at sikre tilgangen af god 
arbejdskraft - men det kan også være tilfredsstillelsen af en 
social ansvarsfølelse hos ejeren. - På samme måde kan det 
være et mål at byde de faste funktionærer liv'svilkår og be
kvemmeligheder, som ligger over det strengt nødvendige. 
Det vil vel i det enkelte tilfælde være vanskeligt at skelne, 
om der her er tale om en rationel handling, der tager sigte 
på at sikre sig særligt velkvalificerede folk, eller om der er 
tale om resultatet af en ideel indstilling overfor medmenne
sker. Men uanset, hvad det inderste motiv har været, bliver 
virkningen: større omkostninger for ejeren. Og da disse 
meromkostninger som regel er faste, d.v.s . uafhængige af de 
egentlige drifts dispositioner, øver de nok deres indflydelse 
på den samlede absolutte indtægt, der bliver tilbage til eje
ren, men de forhindrer ikke, at valget mellem driftsdispo
sitionerne sker med maksimal (relativ) gevinst som mål. 
De her omtalte mål kommer altså igen til at virke som en 
skranke for eller begrænsning af gevinsten, uden at de dog 
behøver at tilsidesætte gevinstmaksimeringen som mål. 

Foruden hensynet til de til ejendommen knyttede arbej-
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dere og funktionærer, kan man tænke sig, at ejeren sætter 
hensynet til offentligheden eller til nationen som et af må
lene for driften. Der kan med andre ord være tale om en 
slags frivillig båndlæggelse af skovdriften ud over de bånd, 
der er lagt gennem skovlovgivningen. Der kan således tages 
særlige æstetiske hensyn, og skoven kan holdes åben for 
offentlighedens adgang, og der kan være tale om at forfølge 
rent produktive mål af hensyn til befolkningens forsyning 
med skovens produkter. Altså en målsætning, der kan sam
menlignes med den, der ligger til grund for skovlovgivnin
gen, og som formentlig er yderligere accentueret i statens 
egen skovdrift. 

Man kan atter her stille sig det spørgsmål, hvad de grund
læggende bevæggrunde for en sådan målsætning vel kan 
være hos private ejere, og svaret må blive, at der både kan 
være tale om en ideelsamfundsmoralsk indstilling og det 
kølige overlæg, der siger, at man ved en frivillig båndlæg
gelse af skovdriften i overensstemmelse med samfundsmag
tens formentlige ønsker forebygger fremkomsten af lovgiv
ningsmæssige bånd, der bevirker, at ejeren ikke mere er frit 
stillet. Der kan formentlig tænkes endnu flere motiver. Men 
uanset, hvad motivet er, må resultatet af en nærmere over
vejelse blive, at den frivillige båndlæggelse af skovdriften 
ikke umuliggør, at der samtidig kan tilstræbes maksimal 
gevinst. De frivillige bånd virker nemlig på samme måde 
som de lovgivningsmæssige: der fastlægges visse rammer, 
inden for hvilke driftsdispositionerne må vælges - men dette 
hindrer ikke, at valget inden for disse rammer kan træffes 
under hensyn til opnåelsen af maksimal gevinst - der 
bliver blot ikke tale om et absolut, men om et relativt mak
simum, fordi en del alternativer, der er i uoverensstemmelse 
med de samfundsbetonede mål, på forhånd er udskudt af 
valget. 

Af det her anførte fremgår, at der heller ikke er noget 
til hinder for, at maksimal gevinst indgår 'Som en del af 
målsætningen for driften af statens skove - men blot gæl-

13* 
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dende inden for de rammer af lovgivningsmæssig og admi
nistrativ karakter, som er sat for statsskovdriften. 

Den anden gruppe »ikke-økonomiske« mål er de mål, 
der har relation til ejerens personlige behov for impon~ 
derable goder. Gruppen omfatter en lang række vidt forskel
lige begreber, men i alle tilfælde er der tale om behov, der 
kan tilfredsstilles - eller mål, der kan nås - direkte med 
skoven eller skovdriften som middel - uden at vejen skal 
lægges om ad skovens materielle produkter og indtægten 
ved salget af disse. 

Rækken er som sagt lang: naturglæde, skønhedsglæde, 
jagtglæde, familietraditioner o.S.V . - men de to vigtigste 
mål inden for denne gruppe er formentlig tilfredsstillelsen 
af hehovet for prestige og tilfredsstillelsen af hehovet for 
præstationer. 

Behovet for prestige kan vel nok undertiden udtrykkes 
i penge, f.eks. som behovet for at kunne fremvise et særligt 
fint kasseoverskud el. lign., men i regelen er dette behov 
knyttet til tekniske forhold. Den tekniske »fuldkommen
hed « - f.eks. ved udførelsen af kulturer eller udtrykt i 
størrelsen af vedforrådet o.s.v. - forlener et skovdistrikt med 
en vis glans, den bliver beundret og prestigebehovet hliver 
tilfredsstillet - selvom der måske er hlevetofret betydelige 
midler for opnåelsen af resultatet. - Behovet for prestige 
kan også blive tilfredsstillet gennem antallet af stykker 
jagtbart vildt, gennem vidtdrevet mekanisering, anvendelse 
af outrerede driftsformer o.S.V. 

Medens prestigebehovet er udadvendt, er præstations
behovet indadvendt. Det drejer ,sig nemlig om behovet for at 
præstere noget, overvinde vanskeligheder - ikke for at opnå 
anerkendelse hos andre, men for at opnå en indre tilfreds
hed ved at have opnået et synligt resul,tat eller at have over
vundet iøjnefaldende vanskeligheder. - Ifølge de nyeste 
forskningsresu Itater inden for psykologien er præstations
behovet en afgørende drivkraft for den menneskelige akti
vitet. Præstationsbehovet kan - ligesom prestigebehovet -
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undertiden iklædes rent pengernæssige udtryk, men oftest er 
der tale om tekniske præstationer, og i alle tilfælde er det 
ikke indtægten i sig selv, der har været målet, men blot 
dette, at man under de givne omstændigheder kunne præ
stere at opnå en s'ådan indtægt. 

Med prestige- og præstationsbehovet og også de øvrige 
personligt- og karakterprægede behov er vi nået til den 
egentlige vanskelighed med at indpasse og indordne bestræ
belsen for maksimal gevinst i målsætningskomplekset. Den 
letteste - og helt korrekte - måde, hvorpå man kan få de 
økonomiske modeller, der er bygget over gevinstmaksime
ringen, til at passe i en målsætning, der indeholder prestige
og præstationsbehov m.v. er ved simpelthen at sige, at den 
umiddelbare tilfredsstillelse af ,disse behov må 'Opfattes som 
en del af den indtægt, der skal maksimeres. Dermed er pro~ 
biernet løst i teorien, men ikke i praksis, for de nævnte behov 
kan ikke kvantificeres; de kan derfor ikke indgå i konkrete 
beregninger som grundlag for valget mellem de alternativer, 
der står til rådighed. En sådan tilsyneladende uanvendelig
hed af modellerne til praktiske beregninger gør dem ganske 
vist ikke overflødige; de er stadig anvendelige og nyttige 
som modeller for en korrekt og konsekvent tankegang. Men 
det må alligevel indrømmes, at det er særdeles utilfredsstil
lende, hvis man må standse derved. 

I den praktiske anvendelse må vi derfor atter gribe til det 
før anvendte udelukkelsesprincip. Med andre ord: står man 
over for valget mellem en række alternativer, må man på 
forhånd udskyde dem, der ikke tilfredsstiller behovene for 
prestige, præstationer m.v., og kalkulerne må begrænses til 
de alternativer, der tilfredsstiller disse behov. 

Det er selvfølgelig meget vel muligt, at behovet for de 
imponderable goder kan være så dominerende - og gevinst
behovet så betydningsløst - at der slet ikke bliver plads for 
egentlige økonomiske kalkuler. Især hos meget velhavende 
ejer kan nytten af de sidste 1.000 kr., som tjenes, let tænkes 
at være så ringe, at den kan opvejes af et endog ret svagt 
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behov for et eller andet imponderabelt gode. Dette er dog 
ikke ensbetydende med et nederlag for ,den økonomiske teori, 
det vil blot sige, at tilfredsstillelsen af de imponderable behov 
ved indtægtsopgørelsen vurderes højere end den pengemæs
sige indtjening, og med det udvidede indtægtsbegreb er tan
kegangen bag modellerne stadig relevant. - Og hertil kom
mer så, at en så høj vurdering a.f de imponderable goder i 
forhold til pengeindtægten i det lange løb ikke vil kunne 
holde for et erhverv som helhed. For størstedelen af ejerne 
- og især for de mindre velsituerede - vil indtægtsbehovet 
som regel have en betydelig vægt i forhold til behovet for 
de imponderable goder. 

Alt i alt er selv en udstrakt eksistens af »ikke-økonomi
ske« målsætninger altså ikke ensbetydende med, at øko
nomien må opgive at arbejde med modeller, der forudsætter 
tilstræbeisen af maksimal gevinst. Dels er der for en abstrakt 
tankegang intet til hinder for, at tilfredsstillelsen af de im
ponderable behov indgår i den indtægt, der søges maksime
ret; dels kan man ved praktiske beregninger anvende ude
lukkeIsesprincippet således, at den maksimale gevinst kun 
søges blandt de muligheder, der samtidig tilfredsstiller de 
andre mål. 

Integration 

Vi har i de to foregående afsnit beskæftiget os med modi
fikationer til gevinstmaksimeringen, modifikationer, som 
skyldes andre mål for skovdriften. Vi skal i dette afsnit se 
på en anden art af modifikation, der er forårsaget af skov
brugets tilknytning til anden virksomhed. I økonomien kal
des en sådan sammenknytning af flere foretagender integra
tion. Der kan for det første være tale om vertikal integration, 
hvilket er en sammenkobling af foretagender, der repræ
senterer fors.kellige trin på vejen fra råvare til færdigvare. 
Vertikal integration forekommer f.eks., når der til en skov
ejendom er knyttet et savværk. Ved horisontal integration 
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derimod forstås en sammenkobling af foretagender, der i 
større eller mindre udstrækning gør brug af samme produk
tionsmiddel, som f.eks. en ejendom, der omfatter såvel skov
brug som landbrug . - Også inden for selve skovbruget kan 
man tale om integration. Der er således en art vertikal inte
gration mellem skovdyrkningen, hugsten og transporten -
og man kunne tage eventuel planteproduktion og frøindvin
ding til eget brug med i rækken. - Og der er tale om hori
sontal integration mellem træproduktionen, produktionen af 
biprodukter, »produktionen« af jagtmuligheder o.s.v. Inden 
for træproduktionen kan man tale om horisontal integra
tion, når der dyrkes flere træarter o.s .v. 

Når der således er tale om kombination af flere foretagen
der inden for samme virksomhed, og når virksomhedens mål 
er at opnå maksimal gevinst, må dette mål opfattes som 
gældende for virksomheden som en helhed og ikke f.or de 
enkelte dele af virksomheden. Denne kendsgerning kan 
medføre betydningsfulde modifikationer af driften af de 
enkelte dele, og det er værd at mærke sig dette, ikke mindst 
hvor den daglige ledelse af de enkelte dele er spaltet op på 
flere funktionærer, der hver for sig helst ser det bedste 
resultat af sit område. Men også inden for den enkelte 
hoved del - i nærværende forbindelse skovbruget - er det vig
tigt at have helheden for øje og ikke søge at maksimere 
gevinsten for en enkelt del til så stor skade for en anden del, 
at det samlede resultat kommer under det opnåelige maksi
mum. Målet er med andre ord at finde den bedste - d.v.s. 
mest formålstjenlige - kombination af virksomhedens enkel
te dele. 

Et par eksempler vil illustrere denne tankegang. Det be
mærkes, at der i alle eksemplerne tænkes på en situation, 
hvor målet er at maksimere gevinsten, hvilket jo er ud
gangspunktet for hele diskussionen i denne artikel. 

Når en skovejendom er integreret med en landejendom 
på en sådan måde, at en del af produktionsmidlerne er fæl
les, må disse produktionsmidler fordeles til skoven og land-

14 
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bruget, således at maksimal gevinst opnås for ejendommen 
som en helhed . De produktionsmidler, der er tale om, om
fatter både det samlede areal, den tilgængelige arbejds- og 
maskinkraft samt de til rådighed værende pengemidler. Det 
vil afhænge af ejendommens størrelse, hvorvidt arbejds- og 
maskinkraften kan siges at "ære fælles produktionsmidler; 
på de større ejendomme "il der ofte være tale om en 
fuldstændig deling på dette om råde - selvom dette dog ikke 
behøver at være det mest hensigtsmæssige. På mindre ejen
domme med mindre samlede mængder arbejds- og maskin
kraft vil det oftest være således, at samme midler anvendes 
i såvel skoven som i landbruget. 

For arealanvendelsens vedkommende kan helhedssyns
punktet medføre en ændring i den bestående fordeling mel
lem skov- og landbrug. På grund af skovlovgivningen er der 
dog kun begrænsede muligheder for at tage alternativer, der 
indebærer en skovrydning, i betragtning. Derimod kan en 
tilplantning af en del af landbrugsjorden overvejes. - En så
dan disposition indebærer imidlertid ikke alene konsek~en
ser for jordanvendeisen, men også for anvendelsen af kapital 
og arbejde. Det må inddrages i overvejelserne, om den ved 
tilplantningen bundne kapital kunne anvendes på bedre 
måde - ved opsparing eller intensivering af skovdriften eller 
ved investering i landbruget. På samme måde må det over
vejes, om den efter tilplantningen frig}orte arbejdskraft 
kan anvendes på lønnende måde i land- eller skovbruget. 

For kapitalanvendelsens vedkommende må det overvejes, 
om kapitalen er bedst anbragt i skoven, eller om en del af 
den bør frigøres til investering i landbruget. Heraf følger 
umiddelbart, at valget af driftsdispositioner i skoven kan 
falde fOTskelligt ud, alt eftersom der er tale om integration 
med et landbrug eller ej. Og det el' ligeledes klart, at valget 
i høj grad afhænger af målsætningen; lægges der f.eks. mere 
vægt på opsamlingen af reserver end på opnåe[.sen af maksi
mal gevinst, er det sandsynligt, at en intensivering af kapita-
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len i skoven vil være mere fordelagtig ene! oycrfl:ytningen 
af kapital til landbruget. 

Vedrørende anvendelsen af arbeje!s- og maskinkraft kan 
ganske tilsvarende synspunkter gøres gældende. A.lt i alt 
viser det sig altså, at en horisontal integration med landbl'l1-
get ,kan medføre, at valget af driftsdispositioner falder ander
ledes ud, end det ville gøre ved en isoleret betragtning at' 
skovbruget - også selvom der er tale om samme Dl:llsætning. 
Man kan også sige det sådan, at integrationen påvirker hand
lingsmålene i de enkelte delforetagender. 

Den vertikale integration - f.eks. mellem skovbrug og 
savværk - kan på samme måde medføre en modifikation af 
målsætningen for skovarealets vedkommende. For at opnå 
maksimal gevinst af virksomheden som helhed, må der i 
regelen slås af på kravet om maksimal gevinst for skoven 
isoleret betragtet. Hensynet til tilførselen af råtræ til sa\'-

netto
gevinst 

I 
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/fh: ~~~~;rk 
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værket kan - afhængig af savværkets størrelse - blive et 
primært mål for skovdriften, således at målsætningen sna
rere vil blive udtrykt i mængder og kvaliteter end i penge 
(salgsindtægter) . - Tankegangen kan illustreres \'ed oven
stående abstrakte figur, hvor netlogninsten af skoven, 

14 " 
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savværket og skoven + savværket er lagt op som funktioner 
af et eller andet udtryk for investeringsintensiteten i skov
bruget. Hvis skovbruget ikke var integreret med et 
savværk, ville man få maksimal gevinst ved investerings
intensiteten a; men da savvænkets nettogevinst kulminerer 
ved en højere investeringsintensiiet (fordi højere intensitet 
giver større masseproduktion eller bedre kvaliteter) vil ge
vinstmaksimum f Dr skov + savværk blive forskudt, således 
at det ud fra et helhedssynspunkt vil kunne betale sig at 
investere mere i skoven for at opnå en større Dg kvalitets
mæssigt bedre råtrætilførsel til savværket og dermed mak
simal gevinst for virksomheden som en helhed. - I lande 
SDm USA og Sverige, hvor denne vertikale integration er et 
ofte forekommende fænDmen, vil det på sådanne ejendomme 
være almindeligt, at -der investeres i skoven til en særlig 
lav rente f 'Od som udtryk for, at man gennem en høj investe
ringsintensitet i skovbruget vil sikre tilførselen af råtræ til 
træindustrien og dermed såvidt muligt gøre virksomheden 
uafhængig af tilførsel udefra. 

Når det gælder den »interne« integration indenfor skov
bruget kan ganske tilsvarende synspunkter gøres gæ ldende: 
hensynet til gevinstmaksimeringen i den enkelte del må vige 
for hensynet til helheden. Et typisk eksempel herpå har vi 
i træartsvalget, ved hvilket hensynet til gevinstmaksime
ringen i den enkelte afdeling må vige for hensynet til hel
heden, således at man tvinges til for visse afdelinger at 
vælge træarter, hvis betydning (d.v.s. samlede indtjening) 
ikke alene består i deres direkte pengeafkastning, men også 
i deres gavnlige virkning på nabobevoksningerne og skov
helheden. - Der kan nævnes mange flere eksempler på 
denne indbyrdes afhængighed, og overalt gælder det Dm 

gennem en rationel planlægning at sikre hensynet til helhed 
for derigennem at nå det tilstræbte mål for skoven som 
helhed. 

Resultatet af diskussionen Dm virkningen af de mange 
forskellige former for integration bliver altså, at integratio-
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nen ikke er ensbetydende med, at gevinstmaksimeringen må 
forkastes som et mål, der i givet fald kan tilstræbes, men 
integrationen påvirker målsætningen (handlingsmålene) 
for de enkelte delforetagender indenfor den integrerede 
virksomhed, idet gevinstma,ksimeringen kun kan have nogen 
mening, når den sættes so'm mål for virksomheden som en 
helhed. 

Den løbende indtægt 

I dette og det følgende afsnit skal vi beskæftige os med 
målsætninger, som adskiller sig fra gevinstmaksimeringen, 
men som alligevel er af økonomisk karakter i den fors-tand, 
at ,de kan udtrykkes i penge, og vi skal diskutere, 'Om der 
ved siden af sådanne målsætninger stadig kan være nogen 
plads .for gevinstmaksimeringssynspunkterne og de økono
miske modeller, der er bygget herpå . 

I praksis er det 'sikkert særdeles almindeligt, at den løben
de kassemæssige indtægt spiller en stor rolle i målsætnin
gen, i disposilionsvalget og i resultatbedømmelsen. Og dette 
er jo kun naturligt, fordi den løbende indtægt er det, man 
skal leve af, og fordi den er et håndgribeligt udtryk for drifts
resultatet - om end et særdeles ufuldkomment udtryk. 

For at få et indtryk af »kasseindtægtsmålenes« plads i 
forhold til gevinstmaksimeringen vil vi tænke O'S tre for
skellige indtægtsmål : i det ene tilfælde tænkes det at være 
målet at skaffe en stor øjeblikkelig indtægt, i det andet til
fælde er det målet at få en jævn årlig indtægt, og 'i det tredie 
tilfælde ønskes der en svingende indtægt af skoven. 

1) For at belyse, hvad ønsket om en stor øjeblikkelig ind
tægt indebærer i forhold tilgevinstmaksimeringen, kan vi 
vende tilbage til udtrykket på side 96 for kapitalværdien af 
en skov ved en 10-årig planperiodes begyndelse: 

Vb = (I _ U), 1 ,OplO - 1 + ~ 
O,O p ·l,OplO 1,OplO 
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Situationen er altså den, at ejeren ønsker at gøre I - U, 
d.v.s. den førstkommende periodes kasseindtægt særlig stor. 
Dette kan kun ske på bekostning af de følgende års ind
tægter, det vil med andre ord medføre en formindskelse af 
V s. Spørgsmålet er nu, om dette kan ske samtidig med, at 
Vb' der jo er et udtryk for den virkelige gevinst, gøres størst 
mulig. Svaret er ja. Ønsket om en stor indtægt i første peri
ode kan tilfredsstilles samtidig med ønsket om maksimal ge
vinst, når de forskellige alternativer bedømmes ved hjælp af 
ovenstående udtryk og ved regning med en høj rentefod. Det 
fremgår jo umiddelbart af udtrykket - og det indses også 
umiddelbart uden anvendelse af et formelmæssigt udtryk -
at regning med en høj rentefod medfører store realiseringer 
(kasseindtægter) i de første år, når valgene træffes ud fra 
kravet om maksimal gevinst. Den kapitalsvage ejer har en 
høj individuel rentefod, og han har brug for store indtægter 
straks. - Målsætningen: stor øjeblikkelig indtægt kan altså 
udmærket forliges med målsætningen: maksimal gevinst: 
de to mål er i indbyrdes harmoni, når der kalkuleres med 
ejerens individuelle rentefod. I virkeligheden er der i dette 
tilfælde slet ikke tale om nogen afvigelse fra gevinstmaksi
meringen, men kun om 'en individuel fortolkning af dette 
begreb. 

2) Ved en planlægning, der udelukkende er baseret på ge
vinstmaksimeringen - f. eks. ved anvendelse af ovenstående 
udtryk - tages der ikke hensyn til den løbende indtægts for
deling over tiden. Alt efter aldersklasseforholdene og træ
artsfordelingen kan der blive tale om store udsving fra år 
til år, eller i hvert fald fra periode til periode. I mange til
fælde vil sådanne svingninger være uønskelige, dels af skat
temæssige grunde, men også simpelthen fordi indtægts
behovet er jævnt - eller måske jævnt stigende. Spørgsmålet 
er så, om ønsket om en jævn indtægt kan forliges med øn
sket om maksimal gevinst i forhold til en eller anden rente
fod. Hvis der med maksimal gevinst menes absolut gevinst
maksimum, er svaret nej. Det absolutte gevin"stmaksimum 
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kan kun i ideelle tilfælde opnås samtidig med en jævn ind
tægt. Men der kan opnås et relativt gevinstmaksimum -
nemlig under anvendelse af det tidligere nævnte udelukkel
sesprincip : man udelukker på forhånd de alternativer, der 
ikke opfylder kravet om jævn indtægt - og blandt de reste
rende vælges det alternativ, der giver størst gevinst. 

Den praktiske anvendelse af denne tankegang kan illu
streres med udvælgelsen af foryngelsesbevoksninger. Ved en 
planlægning vil ønsket om en bestemt kasseindtægt medføre, 
at en nærmere bestemmelig del af denne indtægt skal tages 
ved hovedskovning, og opgaven er så at afgøre, hvilke be
voksninger der skal forynges for at give denne andel af ind
tægten . Der kan ikke være tale om at tage alle de og kun de 
bevoksninger, der er absolut hugstmodne i relation til ge
vinstmaksimeringskriteriet, for det vil føre til det uønskede, 
ujævne indtægtforløb. Derimod må man stille de ældste be
voksninger op i rækkefølge efter deres løbende forrentning 
af den stående vedkapital (som er massetilvækstens og kv a
litetstilvækstens nettoværdier i procent af den stående ved
masses værdi), og så udvælge til foryngelse de bevoksninger, 
der giver den laveste forrentning - og udvælge så mange -
uanset den absolutte hugstmodenhed - at den tilstræbte ho
vedskovningsindtægt er nået. Man opnår derved en relativ 
gevinstmaksimering. 

Metoden kan sammenlignes med den tankegang, der er 
gjort gældende f. eks . med hensyn til de »ikke økonomiske« 
målsætninger: der sættes visse skranker for det frie valg 
mellem alternativerne, men inden for disse skranker kan 
der godt tilstræbes maksimal gevinst. 

3) -Endelig vil det sikkert ofte være tilfældet, at der øn
skes en svingende indtægt - ikke mindst hvor ejeren har 
andre indtægter og derfor ønsker at anvende skoven til ud
jævning af sine samlede årlige indtægter. Skoven er et vel
egnet og ofte anvendt objekt for en sådan indkomstudjæv
ning. 

Vi behøver ikke at ofre mange ord på spørgsmålet om, 
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hvorvidt en sådan anvendelse af skoven kan forenes med 
ønsket om maksimal gevinst. Situationen svarer nemlig 
ganske til den under 2 nævnte, og svaret er det samme: 
kravet til den løbende indtægt sætter visse skranker for 
valget mellem alternativerne, men valget inden for disse 
skranker kan udmærket ske efter gevinstmaksimeringsprin
cippet. Der bliver blot ikke tale om et absolut, men et relativt 
maksimum. 

Sammenfattende kan det altså konstateres, at de i praksis 
ofte forekommende, særdeles velbegrundede ønsker med 
hensyn til de løbende indtægter ganske vist modificerer ge
vinstmaksimeringen, men de udelukker ikke, at der samti
dig kan tilstræbes et relativt gevinstmaksimum. Der er 
altså ikke tale om, at de økonomiske modeller, der bygger 
på gevinstmaksimeringen, er gjort overflødige på grund 
af en målsætning, der indebærer krav til indtægtsforløbet. 

Stabilitet og reserver 
Til sidst vender vi os til det meget ofte forekommende mål 

i såvel det private som i statens skovbrug: ønsket om stabili
tet, konsolidering og opbygning af reserver. Det er nok som 
oftest disse mål, der fremhæves som uforenelige med ge
vinstmaksimeringen; det er sikkert en almindelig anskuelse 
- eller fornemmelse - at en skovdrift, der stræber mod mak
simal gevinst i overensstemmelse med den teoretiske økono
mis modeller, står i et direkte modsætningsforhold til 
ønsket om konsolidering og opbygning af reserver. Dette be
høver imidlertid ikkevære tilfældet. 

Det her nævnte mål kan opfattes på forskellig måde. Der 
kan være tale om at tilstræbe biologisk stabilitet - d.v.s. 
stabilitet over for stormskade, brand, insektangreb, svampe
angreb O.S.v. En sådan stabilitet kan selvfølgelig aldrig være 
et mål i sig selv - det kan ikke alene være træerne og deres 
trivsel, det kommer an på, men derimod den sikring af det 
fremtidige udbytte, som den biologiske stabilitet giver. - Der 
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kan endvidere være tale om, at der generelt lægges større 
vægt på senere indtægter end på indtægter i de førstkom
mende år. - Og endelig kan målet være at opbygge en 
reserve af en vis størrelse med et bestemt formål for øje. 

Til illustration af disse måls relation til gevinstmaksime
ringen vil det være tilstrækkeligt at diskutere de to sidst
nævnte, idet bestræbelsen for at opnå biologisk stabilitet 
kun adskiller sig fra det andet mål, store fremtidige ind
tægter, ved de midler, der bringes i anvendelse i de to til
fælde; i første tilfælde søges målet nået ved hjælp af skov
dyrkningsmæssige dispositioner (træartsvalg, kulturintensi
tet m.v.), og i det andet tilfælde er hugstpolitiken det vig
tigste middel. 

l) Et generelt ønske om at sikre fremtidige løbende ind
tægter i forhold til de nutidige - og om fornødent på bekost
ning af de nutidige - svarer nøje til det i det foregående 
afsnit nævnte ønske om at forøge de øjeblikkelige indtægter, 
men altså blot med modsat fortegn. Vi kan med andre ord 
atter vende tilbage til udtrykket for kapitalværdien og her 
aflæse, at maksimum for kapitalværdien - d .v.s. maksimal 
gevinst - opnås samtidig med en forskydning af værdierne 
(indtægterne) fra de øjeblikkelige (I - U) til de fremtidige 
(Vs), når der regnes med en lav rentefod. Der kan altså igen 
her opnås fuld overensstemmelse mellem gevinstmaksime
ring og ønsket om at lægge vægt på fremtiden; de to mål er 
ikke uforenelige. Ja, i virkeligheden er der slet ikke tale om 
to mål, men blot om en individuel tolkning af gevinstmaksi
meringen. 

Der er også rent logisk overensstemmelse mellem på den 
ene side en lav individuel rentefod og på den anden side 
ønsket om at sikre indtægten i fremtiden. Kalkulations
rentefoden er jo nemlig netop et udtryk for, hvorledes frem
tidige og nutidige indtægter bedømmes i forhold til hin
anden. 

2) Hvis et af målene for skovdriften er at opbygge reser
ver med et bestemt formål for øje - arvedeling, arveafgift, 
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investeringer i integrerede foretagender o.s.\". - står der for
skellige muligheder til rådighed: een måde er - som under 
pkt. 1 - generelt at udskyde indtægterne til senere brug. En 
anden måde er at »hensætte« bestemte bevoksninger som 
reservefonds. Det vil afhænge af forholdene, hvilket alter
nativ der er bedst egnet, og det må blandt andet tages i be
tragtning, at reserverne må være »biologisk lik\'ide« , d.v.s. 
at man uden skadevirkninger på skovens fortsatte produk
tion kan udtage reservekapitalen, når det er ønskeligt. 

Man kan f. eks. tænke sig en situation, hvor der ønskes 
opsparet en vis kapital ved overholdelse af bøge- eller 
egebevoksninger til en høj alder. Den omdriftsalder, der da 
kommer på tale , vil i regelen ligge langt højere end sva
rende til maksimal gevinst. Er gevinstmaksimeringsprincip
pet da sat ud af spillet - og de økonomiske modeller (her: 
metodikken ved omdriftsberegning efter maksimal gevinst) 
uden interesse ? Ja, den absolutte, økonomisk fordelagtig
ste omdriftsalder er uden interesse - men ge\'instmaksime
ringsprincippet kan stadig finde sin plads som den afgøren
de faktor \"ed udvælgelsen af de bevoksninger, der skal 
overholdes. Situationen kan altså godt være den, at man som 
et primært mål ønsker en vis kapital opsparet og som et 
sekundært mål ønsker den erhvervsøkonomiske gevinst 
maksimeret. Det vil sige. at man som reserver må udvælge 
de bevoksninger, der yde r den største relative forrentning af 
den i bevoksningerne stående realiserings\ærdi. 

Sammenfattende kan det altså siges, at hensynet til op
bygning af reser\"er i skoven ikke udelukker en samtidig 
hensyntagen til opnåelsen af maksimal gevinst - den over
flødiggør altså ikke den økonomiske teoris sædvanlige mo
deller. De to mål: opsparing og geYinstmaksimering kan 
forenes enten den'ed, at opsparingshensynet kommer til ud
tryk ved en lav individuel kalkulationsrentefod i bereg
ningsudtrykkene for maksimal geYinst, eller ved at maksi
mal gevinst opfattes som et relativt mål, underordnet ønsket 
om opbygning af reserver. 
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Resume og konklusion 

Formålet med ovenstående analyse har været dels at be
skrive forskellige målsætninger i skovbruget, dels at under
søge, hvorvidt de forskellige målsætninger kan forenes med 
det klassiske økonomiske mål: opnåelsen af størst mulig 
gevinst, d.v.s. størst mulig netlooverskud ud over samtlige 
de omkostninger, der er forbundet med en vis disposition. 

Først omtales gevinstmaksimeringsprincippet, og det vises 
ved nogle eksempler, hvad dette princip indebærer. 

Derefter omtales statens indgreb i den frie dispositionsret 
over skovene og skovarealerne i Danmark, og det påvises, at 
disse indgreb ikke betyder, at private ejere ikke kan sætte 
opnåelsen af maksimal gevinst som mål. De betyder blot, at 
en række alternativer for dispositionsvalgene er blevet ude
lukket. Men valget blandt de resterende alternativer kan 
godt træffes ud fra gevinstmaksimeringsprincippet. 

Tankegangen om udelukkelse af visse alternativer kan 
gøres gældende også, hvor det er den private ejer selv, der 
sætter en række imponderable mål for skovdriften, såsom 
ønsket om at varetage visse sociale eller samfundsmæssige 
hensyn, eller ønsket om at få tilfredsstillet egne behov for 
prestige, præstationer, æstetik O.S.v. For en abstrakt tanke
gang er det selvfølgelig muligt at medregne tilfredsstillelsen 
af disse behov under den indtægt, der ønskes maksimeret, 
men dette giver 'ikke en praktisk anvendelig løsning på pro
blemet med kombinerede målsætninger. Den praktiske løs
ning må ligge i en udelukkelse af de alternativer, der ikke 
tilfredsstiller behovet for imponderable ydelser. 

Udelukkelsesprincippet kan på tilsvarende måde bringes i 
anvendelse, når der ved siden af gevinstmaksimeringen stil
les krav med hensyn til indtægternes forløb gennem arene 
- at indtægterne skal være jævne, jævnt stigende, svingende 
o.S .V. - eller hvis der stilles særlige krav om opbygning af 
reserver. Ved forekomsten af sådanne kra\' , må man ved 
planlægningen udskyde de alternativer, der ikke opfylder 
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kravene og træffe valget blandt de resterende efter gevinst
maksimeringsprincippet. 

Mod udelukkelsesprincippet i den her nævnte form kan der 
indvendes, at det forudsætter, at opnåelsen af maksimal 
gevinst er absolut underordnet de øvrige mål. Det er jo 
meget vel muligt, at dette ikke er tilfældet - f. eks. at der er 
grænser for, hvor meget ejeren vil slå af på rentabiliteten for 
at opnå jævn indkomst, stabilitet, teknisk fuldkomne kul
turer O.S.v. Udelukkelsesprincippet kan derfor ikke betragtes 
som en generel løsning, hvor flere målsætninger er kombine
rede, men snarere som en model for en tankegang, der til
lader forekomsten af flere mål og heriblandt gevinst
maksimeringen. Er det ene mål ikke absolut overordnet det 
andet i den forstand, at det ene skal opfyldes fuldt ud , før 
man tænker på opfyldelsen af det andet, så må der finde en 
afvejning af alternativerne sted. En sådan afvejning er be
tinget af en omhyggelig beskrivelse af alternativerne, så de 
kan bedømmes i relation til alle de mål, der er sat. Medens 
udelukkelsesprincippet i sin yderste konsekvens indebærer 
en absolut opfyldelse af eet mål og kun en relativ opfyldelse 
af et andet (f.eks. kun et relativt maksimum for gevinsten), 
vil den lige omtalte afvejning bevirke, at der kun bliver tale 
om relative opfyldeiser af alle mål. - Med den viden og kun
nen, vi har i dag, kan en sådan afvejning kun ske skønsmæs
sigt, og det er tvivlsomt, om man nogensinde finder frem 
til en rationel beregningsmetode, der automatisk tager hen
syn til alle mål i det rette forhold . 

I et særligt afsnit behandles spørgsmålet om integrerede 
virksomheder, og det pointeres, at målet for den enkelte del 
her må være underordnet det mål, der er sat for helheden. 

Endelig er det i afsnittet om den løbende indtægt og i af
snittet om stabilitet og reserver gjort gældende, at visse 
ønsker med hensyn til indtægtsforløb og stabilitet automa
tisk opfyldes samtidig med opnåelsen af maksimal gevinst, 
når der regnes med en særlig høj eller en særlig lav rente
fod. Den høje rentefod svarer til ønsket om stor øjebliKkelig 
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indtægt, den lave rentefod modsvarer ønsket om at sikre 
indtægterne i en fjernere fremtid. Ved regning med en rente
fod, der stemmer overens med ejerens økonomiske situation, 
har man altså et middef, der i mange tilfælde umiddelbart 
fører frem til en skovdrift, der harmonerer med målsætnin
gen. I disse tilfælde er der altså slet ikke tale om nogen 
afvigelse fra eller modifikation af gevinstmaksimeringen , 
men blot om en individuel tolkning af delte mål. 

Alt i alt har analysen vist, at de økonomiske modelle r og 
tankesæt, der er bygget over gevinstmaksimeringens læst. 
meget vel kan indpasses i en mere kompliceret virkelighed, 
hvor der må regnes med eksistensen af flere og andre mål
sætninger - både målbare og ikke-målbare. 



DANSK LANDBRUGS REALKREDITFOND 

af kammerherre S. A. TIMM 

Det sidste årti har skabt et stærkt rationaliseringskrav i 
landbruget som i andre erhverv - og selvom noget er ud
rettet, påpeges det fra alle sider i stadig stigende takt, at 
en modernisering og udbygning af lana bruget er en nød
vendighed, - ikke mindst i bondebruget. 

Landbruget får formentlig sine kampe, protektionisme i 
aftagerlandene og hjemme en stigende pris på arbejdstimen 
og dermed faren for afvandring fra land til by. 

For at kunne møde alt dette og tillige stå rustet overfor 
ny muligheder i afsætning og produktion er en udbygning 
af både arbejdsbesparende og produktivitetsfremmende art 
uundgåelig. Hertil kræves imidlertid kapital, egen eller lånt. 

Man kan diskutere ønskeligheden af denne udvikling men 
den er sikkert en kendsgerning. 

Enhver der har kendskab til forholdene i landbruget vil 
ikke tro, at financieringen af et sådant behov kan ske over 
den løbende indkoms,t eller ved angreb på driftskapitalen., 
Ganske vist er dette sket for 70 % af investeringen i de sidste 
år, men ikke uden en iøjnefaldende forringelse af likvidite
ten, - og så er endda spørgsmålet, om disse investeringer 
har haft det fornødne omfang. 

Næppe noget andet erhverv end landbruget har i forhold 
til sin omsætning et så betydeligt kapitalbehov og derfor 
stadig brug for lån af kort eller længere varighed. 

Disse har hidtil kunnet dækkes af kredit- og hypotek
foreninger for de egentlig langfristede prioriteter og resten 
i sparekasser og banker. Men samtidig med at et nyt stort 
kapitalbehov opslår hos landbruget, stiller industri, byggeri 
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og fo,rbrugets biler, køleskabe m.m. sine store krav til penge
institutterne. Likviditeten i 1960 har da også været stram
mere end i noget tidligere år. 

Delte er baggrunden for de forhandlinger, der i foråret 
1960 optoges mellem landbrugsministeriet, banker og spare
kasser, Danmarks Nationalbank og Landbo- og Husmands
foreninger med sigte på en udlånsordning på bred basis 1'o.r 
at imødekomme landbrugets behov for ~;ekundære lån ud
o,ver de 50% af en ejendoms værdi, der opnås i egentlige 
prioriteter. 

Forhandlingerne resulterede i et forslag om et nyt fi
nancieringsinstitut fol' landbrug m.v., der af landbrugs
ministeren forelagdes Folketinget og her vedtoges i juni 
1960. 

DeTmed var rammel'ne skabt for et nyt realkreditinstitut 
og den videre udformning blev overladt tl1 et arbejdsudvalg 
bestående af fire fra bankerne, fire fra sparekasserne, en 
fra Nationalbanken, en fra Landboforeningerne og en fra 
Husmandsforeningerne. 

I november havde dette udvalg afsluttet sit arbejde og 
det nye institut kunne under navn »Dansk Landbrugs Real
kreditfond « begynde sin virksomhed med arbejdsudvalget 
som sin første bestyrelse. 

Fondens formål ifølge vedtægterne er at yde lån mod 
sekundær panteret i landbrugsejendomme, gartnerier, skov
og havebrugsejendomme med dertil hørende besætning o.g 
driftsmateriel fortrinsvis til fremme af nyopførelse o.g mo.
dernisering af bygninger eller andre pro.duktivitetsfrem
mende fo.TanstaJtninger samt til fo.rmidling af generatio.ns
skifte. 

Lånene skal sammen med foranstående lån have pante
sikkerhed indenfo.r 70% af hvad der efter fondens bedste 
skøn er pantets værdi. 

De anførte formål viser, at sko.venes interesser ogs.å er 
taget med o.g det rimeliggør formentlig en o.mtale i Dansk 
Skovfo.reninge Tidsskrift . 
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Da fonden er oprettet før et bestemt eksisterende fin an
cieringsbehov bliver lånene i hvert enkelt tilfælde formåls
bestemte og det er således ikke i sig selv nok, at god pante
sikkerhed er tilstede. 

Målet er, at fondens långivning anvendes til fornuftige 
produktionsfremmende formål og lånsøger må med planer 
og overslag kunne belyse de påtænkte dispositioners hen
sigtsmæssighed og udgifternes rimelighed. 

Brugenes arealstørrelse har ingen indflydelse på mulig
heden for lån, blot må der være en passende arbejdsplads 
for en familie. Alt for små øg afsides beliggende husmands
brug uden muligheder for en families eksistens kan vanske
ligere godtages. 

En ganske særlig plads får vedtægternes bestemmelser 
om lån til formidling af generationsskifte og der anlægges 
en ret vid fortolkriing af dette begreb. 

Således. vil enhver .yngre, der køber ejendom for første 
gang eller går fra mindre til større ejendom kunne opnå 
lån, hvis betingelserne for et sådant er tilstede herunder 
også personlige kvalifikationer. 

Med de senere års udvikling in mente må en lånemulig
hed fOT generationsskiftet have betydning for både større 
og mindre ejendomme og hvor talen er om store ejendomme 
kommer også skovene ind i billedet. 

For rene skovejendomme uden landbrug må dog forment
lig kræves, at der er en bolig. 

Det bør videre siges, at fonden i alle sager har sin op
mærksomhed henvendt på, at dens udlån ikke virker stimu
lerende på ejendomspriserne, og dermed på gældsbyrden. 
Denne linie støttes i nogen måde ved, at lånene rent formelt 
forfalder ved ejerskifte. 

Den rent praktiske side af lånsøgningen løses ved hen
vendelse til sparekasse eller bank, hvor låneønsker og pla
ner fremlægges. Pengeinstituttet står da, - hvis det efter 
behandling kan anbefale lånet - som formidler mellem lån
tager og realkreditfond. 
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nel' er således i den enkelte sag ikke nogen direkte for
handling mellem låntager og fond. 

Sagen går derefter videre til fondens egne vurderings
inspektører - aktive landmænd der hver har sit distrikt -
og denne vurderingsforrelning sammen med pengeinstitut~ 
tets oplysninger om ejendom og lånsøgers kvalifikationer 
danner grundlaget for en sidste kulegravning i fondens 
direktion eller bestyrelse. 

Hver sag får således en dybtgående behandling, der i den 
forløbne tid har vist sig særdeles værdifuld for lånudmå
lingen. 

Drejer det sig om egentlige godsejendomme med gI. ejen
domsværdi over 1 mill., står særlige vurderingsinspektører 
for de forskellige landsdele til rådighed, og drejer det sig til
lige om større skovværdier kan tilkaldes en sagkyndig. 

De bevilgede lån har en løbetid på 5 til 20. år, således at de 
mest værdibestemte formål f.eks. nybygninger får de læng
ste, 18-20 år og f.eks. maskiner de korteste 5-6 år. 

Når man nu ved, at lånenes renteydelse er fra 6 % for de 
korte over 6% % op til 7 % for de 18-20 årige, hvortil et ind
skud på 2-3 %, der ikke tilbagebetales, og lånene afdrages 
med lige store afdrag hver termin, er det vel naturligt al 
spørge, om sådanne lån ikke kan blive en for hård belast
ning for den enkelte låntager. 

Der er hertil kun at sige, at lånene for det første gives 
til kvalificerede, fortrinsvis yngre folk, men dernæst er låne
nes løbetid tilpasset afskrivningsreglerne for de aktiver, 
der financieres. 

Berigtigelsen af de bevilgede lån sker ved udlevering af de 
af fonden udstedte kasseobligationer og disse har siden nyt
år været optaget til daglig notering på Københavns børs. 

Det har ved tilrettelæggelsen af fondens funktioner været 
et ønske, at obligationerne skulle have markedets rente og 
samtidig sådanne løbetider i de forskellige serier, at kurs
værdien bliver så nær pari som muligt. 

Dette er tilsyneladende lykkedes og obligationerne er vur
deret efter fortjeneste. 
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For fondens bestyrelse har det været meget tilfredsstil
lende at se forløb et af virksomheden fra november] 960 til 
nu i marts 1961. 

Der er i dette tidsrum til 10. marts givet 10'36 lån til et 
samlet beløb af ca. 28 mil!. kr., og fonden har fået megen 
anerkendelse for den hurtige ekspeditio.n af sine lån. 

Med hensyn til sikkerheden for lånene skal til slut o.ply
ses., at der udover de i fonden deponerede pantebreve fra det 
formidlende pengeinstituts side afgives selvskyldnerkaution 
fo.r de yderst prioriterede 10 % af det enkelte låns restgæld. 
Desuden er der en kollektiv garantikapital på 5 % af låne
nes sum og endelig har Nationalbanken, banker og sparekas
ser tegnet en ansvarlig kapital, grundfonden, på 60 mill. kr. 
til støtte for den egenkapital der successivt opspares i fon
den gennem det af låntagerne betalte indskud . Fonden er en 
selvejende institution, og der er intet so1idarisk ansvar. 

I den række af realkreditfonds som er opslået i de sidste 
år: Landsbankernes, provinsbankernes og byggeriets - har 
landbrugets haft den største succes. Dette er formentlig ud
tryk for en rigtig vurdering af lånebehovet, som uden tvivl 
må betragtes som opsparet helt tilbage fra 1932-45, hvor 
landbrugets rytme for bygning og forbedring gik i stykker. 

Man har vist lov at tro, at landbrugets realkreditfond gen
nem en smidig långivning skaber et grundlag, der kan bliye 
af betydning for dansk landhrugs produktivitet og konkur
renceevne. 

For skove som isoleret pant får realkreditfonden sikkert 
størst væ rdi ved generationsskifte, men i de mange tilfælde, 
hvor skovene indgår sideordnet med landbrugsbedrifterne i 
pantesikkerheden uanset lånenes formål er det værdifuldt at 
skover med i fondens vedtægter. Hvor skovene er en væ
sentlig værdifaktor ved låneudmålingen må det formentlig 
kræves, at fonden får en årlig indberetning om hugstens 
størrelse og kulturareal til supplering af de ved lånets stif
telse afgivne oplysninger. 



25 AB.S SV AMPEUNDERS0GELSER 

af laboratorieleder, cand. mag. L. HARMSEN 

I begyndelsen af december 1935 oprettede bygningshånd
værkerkonsultationen ved Teknologisk Institut et laborato
rium for undersøgelse af angreb af træødelæggende svampe, 
særligt de i bygningstræ forekommende arter. Arbejdet be
stod dels i bestemmelse af svampearten eller -arterne, idet 
der hyppigt kan være flere arter medvirkende til skaden, 
og dels i rådgivning ved reparationen og ved de forebyggende 
foranstaltninger, der måtte træffes. 

Dette arbejde var for så vidt ikke noget nyt; det havde 
tværtimod været gennemført i en årrække baseret på hånd
værksmæssig erfaring, i de senere år dog suppleret med en 
videnskabelig undersøgelse foretaget på Københavns Uni
versitets Botaniske Laboratorium ved docent, dr. HENNING 
E. PETERSEN. Samarbejdet med universitetet var upåklage
ligt, men i afdelingen savnede man den umiddelbare kontakt 
med undersøgelsens gang, og under denne var man afskåret 
fra at kunne give rekvirenten ønskede oplysninger om et 
muligt resultat. 

Hensynet til at kunne blive holdt løbende orienteret om 
igangværende undersøgelser og et stigende antal forespørgs
ler begrundede derfor oprettelsen af et selvstændigt labo
ratorium for disse undersøgelser. Det stigende antal fore
spørgsler havde i betydelig grad sammenhæng med en force
ring af byggeriet og en udstrakt anvendelse af tømmer, der 
ikke var tilstrækkelig tørt, hvilket bevirkede hyppige og 
ofte meget store skader i nybygninger. Tillige havde afde-



126 

lingen aftale med forsikringsselskaber om at virke som kon
sulent ved tegning af forskring mod svampeskade. I denne 
forbindelse kan det også nævnes, at afdelingen foretog et 
betydeligt antal bestemmelser af tømmerets fugtighedsgrad 
i nybygninger for at kunne vejlede bygherre eller arkitekt 
med hensyn til det mest hensigtsmæssige tidspunkt for gul
vets lægning. Dette arbejde var en direkte følge af de tid
ligere konstaterede svampeskader, som skyldtes anvendelse 
af vådt tømmer i nybygninger, og af et krav fra låneinsti
tutionerne om, at der skulle træffes foranstaltninger til at 
undgå svampeangreb. 

Den laboratoriernæssige undersøgelse af svampeangrebet 
træ viste hurtigt, at den håndværksmæssige bedømmelse -
selv for en erfaren mand - ikke strakte til, men at den måtte 
suppleres med en mikroskopisk undersøgelse af det angreb
ne træ og af svampen. Det konstateredes, at der fandtes 3-4 
arter af Hussvamp, som lignede hinanden så meget, at f. eks. 
håndværkere ikke umiddelbart kunne se forskel, kun den 
ene af dem: Ægte Hussvamp (Merulius lacrymans) er vir
kelig farlig, mens de andre er mindre farlige på grund af 
større fugtighedsbehov og ringere udbredelsesevne. Kend
skabet til svampearten er en afgørende faktor ved valget af 
de nødvendige forholdsregler ved reparationen , som for den 
Ægte Hussvamps vedkommende m å være meget dybtgående, 
men som kan lempes i den ene eller anden retning ved repa
rationer efter angreb af andre arter. Et lignende forhold gør 
sig gældende for, hvad der kaldes »Hvid Tømmersvamp«, et 
navn som omfatter en række forskellige arter af Pore
svampe, der er forskellige med hensyn til fugtighedskrav, til 
modstandsdygtighed mod udtørring o. m. a. Artsgruppen er 
endnu kun delvis kendt og undersøgt. Sideløbende med den 
mikroskopiske undersøgelse foretages som regel dyrknings
forsøg med det modtagne materiale, idet det kan have inter
esse at vide, om angrebet er levende; tillige fremviser det fri
ske svampevæv oHe karakterer, som letter bestemmelsen af 
svampen. Ved dyrkningsforsøgene er det ofte muligt at 
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fremstille renkulturer af den pågældende svampeart, og så
danne kulturer er fremstillet i s tort antal og er indgået i en 
samling af renkulturer, som stadig vedligeholdes til brug 
ved bestemmelsesarbejdet og til brug for videnskabelige un
dersøgelser. Samlingen omfatter for tiden 710 numre. 

Undersøgelser foretages ikke alene på indsendt materiale, 
men også i forbindelse med besigtigelse af bygninger ved 
ejendomshandel, ved mistanke om svampeangreb eller ved 
konstateret angreb, hvor man ønsker klarhed over skadens 
omfang og betydning. Undersøgelser foretages tillige for 
forsikringsselskaber, evt. forsikringstager, når der opstår 
uenighed om angrebets karakter og de deraf flydende kOll
sekvenser. 

Undersøgelser af denne art udføres ikke alene i bygnin
ger på landjorden, men også i skibe, fiskefartøjer og andre 
både. Med de kraftige påvirkninger, trævæ rket kan blive ud
sat for under sejladsen, er det af afgørende betydning, at alt 
det anvendte træ er sundt og under brugen kan holdes 
sundt. Hyppige og grundige eftersyn er nødvendige, for at 
eventuelle angreb kan opdages i tide. 

Undersøgelser af indsendt materiale og besigtigelse af byg
ninger med henblik på angreb af træødelæggende insekter 
hører ligeledes til laboratoriets normale arbejdsopgaver. Det 
drejer sig her navnlig om angreb af Husbukke og Alminde
lige Borebiller. Rent forskningsmæssige opgaver henvises 
derimod til Statens Skadedyrlaboratorium, ligeledes fore
spørgsler vedrørende angreb af andre skadedyr. 

Da laboratoriet ved konsultationer vedrørende svampean
greb naturligt måtte føres til at beskæftige sig med foran
staltninger til at undgå angreb, blev på et tidligt tidspunkt 
også undersøgelser af midler til beskyttelse af træ mod 
svampeangreb taget op. De vigtigste af de i handelen væ
rende midler blev undersøgt, i det væsentlige efter samme 
metode som benyttedes af det af Handelsministeriet i 1928 
(1930) nedsatte» Udvalg til Undersøgelse af Midler mod træ
ødelæggende Organismer«. Disse undersøgelser blev supple-
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ret med undersøgelser rekvireret af fabrikanter eller im
portører af sådanne midler og er siden 1953 ligestillet med 
Statsprøveanstaltens som grundlag for Boligministeriets 
eventuelle godkendelse af midlet til brug i Statslåns
byggeri. 

Isolationsmaterialer i form af plader anbringes underti
den under sådanne forhold, at de kan blive udsat for svam
peangreb, og der er derfor foretaget orienterende under
søgelser over modsiandsdygtigheden mod angreb f.eks·. i pla
der af træuldbeton og af tørvesmuld; lignende forsøg er 
foretaget med tjære- og asfaltpap. Rådneforsøg, hvor mate
rialerne udsættes for en mere ubestemt påvirkning af bak
terier, skimmelsvampe og andre mikroorganismer i fugtig 
jord er gennemført for isolationsplader af træuldbeton og 
tørv, for plasticfolier og tekstilmaterialer, ligesom tekstil
materialer er prøvet overfor angreb af jordslåethed og an
dre tilsvarende svampearter, som angriber tekstilfibrene. 

En del af disse sidste undersøgelser er foretaget i samar
bejde med andre afdelinger på Teknologisk Institut, og 
under dette samarbejde bør også nævnes de, navnlig under 
krigen talrige, mikroskopiske undersøgelser af surrogater 
for tobak, kaffe , te , kakao og krydderier. Navnlig tobakun
dersøgelserne var vanskelige og omfattende, indtil frem
stillingen af erstatningerne blev ledet ind i faste baner. I 
samarbejde med Træteknisk Forsøgsafdeling er en om
fattende undersøgelse påbegyndt over lagringsskader i træ, 
især misfarvning af bøg, og med Imprægningsafdelingen en 
orienterende undersøgelse over svampeskader i lednings
master. 

U dadtil har laboratoriet haft nært samarbej de med forsik
ringsselskaberne, i begyndelsen som nævnt ved konsulent
virksomhed, senere løsere tilknyttet og mere svingende. Et 
betydeligt konsultationsarbejde består dog i forbindelse med 
angreb i fiskefartøjer. 

De ved konsultationsarbejdet vundne erfaringer og det 
modtagne materiale af de forskellige svampe samt renkul-
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turer heraf danner grundlag for det videnskabelige arbejde, 
som har til formål at skabe en klarere opfattelse af, hvilke 
svampearter der forekommer under givne forhold, og en 
klarere opfattelse af den enkelte art og dens udvikling. Til 
støUe for disse arbejder har laboratoriet fået materiale i 
form af herbariemateriale, renkulturer og speciallitteratur 
fra en række udenlandske institutter, og vi har til gengæld 
kunnet give disse tilsvarende materiale fra Danmark. Pro
blemerne med artsopfaUelse og beskrivelse viste sig tidligt 
med hensyn til de forskellige arter af Hussvamp, problemer 
som nu i det væsentlige synes løst, derimod er forsknings
arbejdet vedrørende de arter af Poresvampe, der sammen
fattes under betegnelsen Hvid Tømmersvamp, endnu kun i 
sin begyndelse. 

Laboratoriet har haft den glæde at modtage udstrakt øko
nomisk støtte til de videnskabelige undersøgelser fra for
skellig side: Laurits Andersens Fond (ialt 6.200 kr.) Dansk 
Botanisk Forening (4.740 kr.) og Statens almindelige Vi
denskabsfond (21.904 kr.) tillaboratorieassistance, studie
rejser, instrumenter og publikation. 

Endnu en vigtig side af laboratoriets arbejde må nævnes, 
nemlig undervisningen, hvor bygningshåndværkere (murere 
og tømrere) får kendskab til de vigtigste svampearter og de
res bekæmpelse samt forebyggende foranstaltninger mod 
angreb; tillige gennemgås de vigtigste træskadedyr. Det 
samme stof gennemgås for snedkere i faget materialelære. 
I årenes løb er der flere gange efter opfordring arrangeret 
lignende kursus for bl. a. konsulenter i forsikringsselskaber, 
ligesom undervisning er arrangeret for FN-studerende. I et 
enkelt tilfælde tilreUelagdes et længere kursus for en is
lænding med særligt sigte på skader i fiskefartøjer . 

Nogle resultater af svampeundersøgelserne. 

Der er foretaget ca. 4.800 mikroskopiske undersøgelser af 
svampe og svampeangrebet t ræ. Hertil kommer, at der er 
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ydet et meget betydeligt antal konsultationer, hvor mikro-
skopisk undersøgelse ikke er blevet foretaget. 

Bygninger. 
Af omstående opgøreis,e (skema 1) over, hvilke svampe-

arter der træffes i bygninger, ses det, at 6 arter eller arts-
grupper må regnes for at være almindelige, mens de øvrige 
er sjældnere, specielle i deres forekomst og kun set enkelte 
gange, eller må betragtes som »tilfældige gæster« uden 
betydning. 

Skema 1. Forekomst af 'svampearterne % af antal prøver. 
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1935 i 23,1% 1 53,9% 46,2% : O,R% I 1 13 
36 24,3 0,7% 1 69,3 7,1 0,7 I 3.6% 13 4 140 
37 37,8 1,1 46,1 8,9 10,6 5,0 21 11 180 
38 27,6 3,7 31,4 10,4 12,7 5,2 24 12 134 
39 13,3 10,2 42,2 15,6 12,5 7,8 22 3 128 
40 11,8 8,2 49,0 23.6 11,8 4,5 10 2 110 
41 16,7 11,1 48,8 12,3 6,8 6,2 18 5 162 
42 20,9 9,3 46,0 10,1 5,8 5,0 19 4 139 
43 31,1 7,8 42,5 15,0 6,0 6,0 13 4 167 
44 27,2 6,8 49,2 15,7 3,1 8,4 15 6 191 
45 30,8 7,1 44,0 13,3 4,7 4,3 16 9 211 
46 24,4 11,8 48,3 21,1 6,5 4,1 13 11 246 
47 18,6 8,6 53,2 20,5 4,1 3,6 16 14 220 
48 16,4 9,4 56,2 20,0 4,1 2,1 12 14 244 
49 19,3 10,4 49,5 20,4 3,6 3,1 12 13 192 
50 22,1 7,2 48,6 25,2 3,1 1,4 17 9 222 
51 18,3 10,5 51,3 24,1 3,1 2,6 24 9 191 
52 26,4 10,7 42,0 19,1 3,4 2,8 18 11 178 
53 15,0 5,5 45,0 25,5 I 4,5 2,5 23 15 200 
54 15,2 9,0 41,6 34,8 2,2 2,8 17 8 178 
55 26,2 11,3 47,7 22,6 2,1 2,1 31 5 195 
56 17,0 10,3 47,3 20,6 3,6 3,0 

1

24 
g 165 

57 13,6 7,1 49,5 20,1 6,0 2,2 21 12 184 
58 17,7 5,9 42,2 20,3 2,1 1,6 28 15 187 
59 15,5 6,2 47,3 11,9 0,9 1,8 

1
63 

20 226 
60 20,7 6,1 42,1 10,4 2,4 1,8 29 12 164 (lO mdr) 
----
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Forekomst af svampearterne i 0/0 af antal prøver. 

C. c. : Coniophora cerebella ; M.I.: Merulius lacrymans; Pol. : Polyporus-arter; 
M. t.: Merulius tignicola ; Pax .: Paxillus acheruntius; Lenz. : Lenzites-arter. 

Gul Tømmersvamp (Coniophora eerebella) er langt den 
hyppigste, lidt svingende fra år til år, men som regel imel
lem 40 og 50 pet. af de undersøgte prøver. Dens betydning 
som træødelæggende svamp er meget skiftende, hvilket ikke 
umiddelbart fremgår . af dens talmæssige forekomst. Der har 
været perioder i byggeriet, f. eks. fra midten af trediverne til 
begyndelsen af fyrrerne, hvor den forårsagede meget ud-

f t" . 
L8111. 
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bredte og dybtgående skader, især i nybyggeriet på grund af 
anvendelse af vådt tømmer og uhensigtsmæssige byggeme
toder i forbindelse med en forcering af byggeriet, hvor huset 
blev afleveret »færdigt«, længe før tømmeret kunne være 
tørt; det hændte da ofte, at etageadskillelser måtte udskiftes 
i løbet af 1-2 år, altså angreb, som man sjældent træf(er på 
nu. De i nybygninger således konstaterede kraftige svam
peangreb fremkaldte reaktioner fra banker og andre låne
institutioner samt forsikringsselskaber, der ikke ville tegne 
s'v-ampeskadeforsikringer i nybygninger, og bevirkede igen 
en sundere byggeskik, idet skader fremkaldt af de stærkt 
fugtighedskrævende svampearter - formindskedes til trods 
for, at tømmersituationen i krigsårene var yderst vanskelig. 

Den næsthyppigste art, men den farligste , er Ægte Hus
svamp (Merulius lacrymans) med 15-20 pct. af undersøgel
serne, noget mere svingende end Gul Tømmersvamp. Årsa
gerne til disse svingninger kan næppe påvises, men de kan i 
nogen grad være klimatisk betinget, således at særligt fug
tige somre begunstiger udviklingen af svamp, hvilket dog 
eventuelt først giver sig til kende det følgende år. Konjunk
turerne kan også have en betydelig indflydelse, idet større 
reparationer så vidt muligt udskydes til økonomisk gunstige 
perioder. I forbindelse med Ægte Hussvamp vil det være 
rimeligt at omtale den nærstående art Tyndkødet Hussvamp 
(Merulius himantioides), som i løbet af de sidste 10 år er 
fundet 16 gange i bygninger og derfor må betragtes som en 
sjælden svamp. Dens frugtlegeme er altid helt tiltrykt un
derlaget, meget tyndere end hos Ægte Hussvamp og under
tiden næsten hindeagtigt. Dens overflademycelium er ret 
svagt, og den formår ikke at brede sig så langt omkring som 
Ægte Hussvamp. Da den behøver større fugtighedstilgang, 
bliver den ikke så farlig som denne. Den er dog meget varia
bel, og visse former af den er ligeså stærkt træødelæggende 
som Ægte Hussvamp. Den er mere modstandsdygtig overfor 
imprægneringsmidler og tåler en højere temperatur og må 
derfor ikke negligeres. 
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Lille Hussvamp (Merulius tignicola) synes i de senere år 
at være blevet mindre hyppig, hvilket måske kan skyldes, 
at de ejendomme, hvor gulvet er anbragt mere eller mindre 
direkte på jorden bliver færre. 

De øvrige Hussvamp-arter er meget sjældne og derfor af 
mindre praktisk betydning; det drejer sig om Pigget Hus
svamp (Merulius pinastri) og Blød Hussvamp eller Blød 
Åresvamp (Merulius molluscus); den sidste har dog lige
som Tyndkødet Hussvamp forårsaget betydelige skader i 
væksthuses planteborde og i plantekasser. 

Poresvampene, hvortil hører arlsgruppen Hvid Tømmer
svamp (Poria vaillantii, Trametes serialis m. fl.) er talmæs
sigt lige så hyppige som Hussvamp-arterne. Der er i mate
rialet meget stærke svingninger i forekomsten, svingninger. 
som næppe kan forklares, selvom noget skyldes et forøget 
kendskab til gruppen. Der forestår endnu et betydeligt og 
vanskeligt arbejde med at klarlægge disse svampes betyd
ning som tømmer- og bygningssvampe. Nogle er stærkt 
fugtighedskrævende og dør ud, når fugtigheden forsvinder, 
mens andre tåler periodisk (og måske langvarig) udtørring, 
og modstandsevnen overfor svampemidler er meget varie
rende. 

Forekomsten af Viftesvamp (Grubesvamp, PaxiLJus ache
runtius) viser et udpræget maksimum i årene 1937-40, der
efter et ret pludseligt fald for senere at holde sig på nogle få 
procent. Dette hænger sammen med den under Gul Tømmer
svamp nævnte anvendelse af meget fugtigt tømmer og mang
lende hensyntagen hertil. Viftesvampen er vel den bygnings
svamp, som behøver den største fugtighedsgrad i træet for 
at udvikles, og den er derfor nu oftest ganske lokalt fore
kommende, knyttet til steder med stor vandtilgang, og an
grebet er således ret let at imødegå. 

Et lignende sammenspil mellem mere eller mindre fugtigt 
træ og uhensigtsmæssig byggernåde kan også ses i forekom-
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sten af Korkhattene (arter af Lenzites, især L. saepiaria). Et 
stigende antal angreb af disse arter konstateredes samtidig 
med det stigende antal af »bungalows« med flade tage, tæk
ket med Icopal eller lignende; rigtigt udført er disse tage ab
solut tætte, men til at begynde med forsømte man at venti
lere tagrummet, hvorfor der opstod kraftige angreb i spær 
og tagbrædder hidrørende fra kondensation på tagets under
side; tillige var man heller ikke klar over den store fare, 
som selv mindre utætheder rummede for tagkonstruktionen. 
De kraftige skader, og en deraf følgende indsats fra for
sikringsselskabernes side, bevirkede en væsentlig nedgang i 
disse angreb i ellers træbesparende tagkontruktioner. De for 
øjeblikket moderne »built-up«-tage 1) rummer også en bety
delig risiko for svampeangreb, hvis de ikke er konstrueret 
med fornødent hensyn til effektiv ventilation og undgåelse 
af kondensation. »Built-up«-tagenes tilstand er tillige meget 
vanskelige at kontrollere, når de er færdigbyggede. 

De her anførte relative forekomster af svampe i bygninger 
må ikke tillægges større betydning, end materialet tillader. 
Dette materiale hidrører væsentligst fra prøver tilsendt in
stituttet til undersøgelse, og der er derfor en vis sandsynlig
hed for. at f. eks. mange angreb af Hussvamp, der er kraftigt 
og typisk udviklede, og således let kendelige for en kyndig 
håndværker, slet ikke kommer til undersøgelse her, mens 
derimod mange angreb af Gul Tømmersvamp har en sådan 
karakter, at de er vanskelige at bestemme for lægmand og 
derfor bliver indsendt til undersøgelse. Det kan således an-

. tages, at Hussvampen er almindeligere, end det fremgår af 
ovennævnte angivelse og Gul Tømmersvamp forholdsvis 
mindre almindelig, 

Skibe. 
Inden for bådebyggeriet er billedet noget anderledes, selv 

om Gul Tømmersvamp også her er langt den hyppigste, da 

1 ) Flade tage med tagpap. 



P E N S ION S FORS I KRI NG 
i PENSIONSFORSIKRINGSANSTALTEN giver: 

:>f.. TRYG H E D 

gennem livsvarige alders- og enkepensio

ner, pension til mindreårige børn og pen

sion j tilfælde af erhvervsudygtighed på grund 

af sygdom eller ulykke. 

:>f.. 25% F RA D RAG 

i pensionsindtægten ved beregning af fol

kepensionen. 

:>f.. S KATTE FRAD RAG 

for præmierne, uanset beløbets størrelse. 

:>f.. BONUS 

hvert år gennem opskrivning af policepen

sionen, lige til den træder i kraft. Derud

over ydes et særligt tillæg til alle pensio

nister. 

Ca. 

16 mill. kroner 

henlagdes 

til bonus 

j året 1959 

Ca. 

25 millo kroner 

er fordelt 

j bonus 

j de sidste 2 år 

P E N S IO N SFORS IKRING SANSTALTEN 
Aktieselskab 

Oprettet af DANSKE ERHVERVSORGANISATIONER med tilslutning fra 

danske funktionærforeninger og anbefalet af 

DANSKE FORSTKANDlDATERS FORENING. 

DA~SK SKOVFORENINGvælgeret medlem til Pensi ,onsforsikrings- . 

anstaltens repræsentantskab. 

HOVEDKONTOR: 

HAMMERENSGADE 6 • KøBeN HAVN K . CENTRAL 7809 



motor · rygsprlite 
Den helt rigtige rygsprøjte er den. der er t.~t. en-kel i konstruktion og med stor ydeevne. Saadan er 
SOLO mocor-rygsprøjten. ~ 
Vægten er kun 12,5 kg og tyngdepunktet ligger paa det rette sted. Dens 60 cem motor leverer 3 HK 
ved 6.000 omd./min. Det betyder rigelig rækkevidde til alle normale træer. Konstruktionens enkelthed 
er udviklet gennem de over 70.000 rygsprøjter, der har gjort SOLO til den mest solgte rygsprøjte i 
verden. 
Flammekaster kan paamonteres og anvendes til ukrudtbekaempelse og optøning. En paafyldning varer 
1 time og frigør 100.000 varmekalorier. 
Tal med vore forhandlere eller skriv efter brochure. 

Forhandlere: 
Hans Andersen, Sdr. Stenderup, tlf. 74. 
Sølvinl's Autoværksed, Bygade 4, Lille Værløse, pr. Værløse, tlf. Værløse 151. 

HOVEDFORHANDLER: 

KOLDING TELEFON: 3866 



135 

den forekommer i ca. 75 pet. af det undersøgte materiale, 
hvilket bl. a. skyldes, at den formår at angribe de fleste træ
sorter. I ca. 25 pct. af materialet er fundet angreb af for
skellige Poresvampe (arter af Polyporus), hvoraf nogle for
trinsvis findes i bestemte træsorter, Svovlgul Poresvamp 
(Polyporus sulphureus) er således næsten udelukkende 
knyttet til egetræ, en anden (Poria monticola) forekommer 
fortrinsvis i Oregon pine, men går herfra let over på fyr og 

gran. 
Den næste større gruppe er Lædersvampene (Stereum-ar

ter, især S. hirsutum), som fortrinsvis findes i eg. 
De øvrige konstaterede arter er kun set få gange. 
Om de forefundne svampe skal det bemærkes, at angreb i 

egetræ af Svovlgul Poresvamp og Lædersvampe som regel 
må antages at have været til stede i træet ved dets tildan
nelse og indsætning i båden; disse svampe angriber nemlig 
træet, mens det står på roden og kan fortsætte deres udvik
ling, hvis træet anbringes under fugtige forhold. Traditionelt 
antages mindre misfarvninger, navnlig omkring gamle gren
brud, at være uden betydning; dette kan også være rigtigt, 
men kun under den forudsætning, at træet er lagret så 
længe, at det er helt tørt og svampeangrebet dermed uddødt. 
Hvis træet opskæres grønt og indsættes umiddelbart efter 
opskæringen, som tilfældet ofte er i vore dage, er risikoen 
til stede for en videre udvikling af et begyndende angreb. 
Noget lignende gør sig 'gældende for den nævnte Poresvamp, 
Poria monticola, der er en nordamerikansk art og ikke ellers 
kendes fra Danmark, men som må antages at have været til 
stede i levende tilstand i det importerede træ. En overflade
behandling af sådant angrebet træ med midler mod svamp 
kan ikke forventes. at være i stand til at standse angrebet. 
Derimod kan en overfladebehandling efter træets tildannel
se og inden dets indsætning i betydelig grad hindre udvikling 
af angreb ved smitte, f. eks. ved sporer, selvom det drejer 
sig om træsorter, der vanskeligt optager midlerne, bl. a . 
egetræ. ' 
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Ledningsmaster. 
De foreløbige resultater af undersøgelser af svampeskader 

i ledningsmaster viser angreb af Korkhalte (Lenzites abie
tina og L. trabea) i topenden . (topråd ), mens vi ved jord
overfladen træffer angreb af Sejghat (Lentinus squamosus) 
- kun i fyrremaster - og forskellige Poresvampe (Trametes 
serialis og ubestemte arter af Polyporus), Gul Tømmer
svamp (Coniophora cerebella) og nogle ret ukendte svampe, 
som nærmest kan henføres til Barksvampenes Gruppe (Pe
niophora o. a.). 

Bøgestav. 
I forbindelse med misfarvning i bøgetræ er der i et min

dretal af prøverne ikke påvist svampehyfer i træet; det 
drejer sig som regel om ret skarpt afgrænsede brune striber 
med stærk tylledannelse. I det overvejende antal under
søgelser er der påvist svampehyfer i større eller mindre 
antal, oftest ledsaget af udskillelse af kærnestoffer ; tyller 
kan være til stede eller mangle. De hyppigst iagttagne 
svampe er den næsten alle steds nærværende »Skimmel
svamp« Pullularia pullulans og Kærnesvampen Hypoxylon 
coccineum. Dernæst er iagttaget en »Blåsplintsvamp« Cera
tocystis (Ceratostomella), som muligvis må henføres til en 
ny art; den er i nogle tilfælde iagttaget i tilknytning til an
greb af Barkborebiller, et forhold som er velkendt fra an
greb af Blåsplint i nåletræ. I nogle tilfælde må man antage, 
at der er en direkte sammenhæng mellem misfarvningen og 
svampens tilstedeværelse, i andre tilfælde må man for
mode, at fysiologiske forhold, f.eks. en enzymvirkning frem
kalder misfarvningen. 

Det fremtidige arbejde. 
Arbejdet vedrørende Hvid Tømmersvamp fortsættes, lige

ledes arbejderne over misfarvninger i bøgetræ og svampe
angreb i ledningsmaster. Undersøgelser er planlagt vedrø
rende modstandsevnen overfor svampemidler hos Merulius 
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himantioides og evt. M. molluscus med særligt henblik på 
angreb i væksthuse. Som hidtil må det videnskabelige ar
bejde dog udføres »lejlighedsvis«, d.v.s. efter det daglige 
rutinearbejde med bestemmelse af angreb i tilsendte prøver 
og prøver udtaget ved besigtigelse. 

Den æ ndrede byggeskik har som tidligere nævnt bevirket, 
at der lykkeligvis er en nedgang i visse former for svampe
angreb; men der kan være grund til at frygte, at den øgede 
anvendelse af træ til facadebeklædning m. v. kan skabe en 
ny blomstring af svampefloraen, hvis ikke træet behandles 
rigtigt, og det kan behandles, så det er lige så varigt S0111 

and re byggematerialer. 
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