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KEMISKE MIDLER TIL 

INSEKTBEKÆMPELSE I SKOVBRUGET 
Af amanuensis BRODER BEIER PETERSEN 

(Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles zoologiske laboratorium) 

Efter adskillige opfordringer bringes i det følgende en 
oversigt over kemiske insektbekæmpelsesmidler (insecti
eider). Udviklingen af insecticider er i de senere år foregået 
med rivende hast, og de bekæmpelsesmetoder, der står om
talt i BOAS' forstzoologi fra 1923 må i hovedsagen betragtes 
som helt forældede, både hvad angår de metoder, der base
rede sig på indsamling af dyrene (Hylobius, oldenborrer), 
og hvad angår de omtalte insektgiftel). 

De moderne bekæmpelsesmetoder har kun langsomt vun
det indpas i skovbruget; men i de senere år er der dog sket 
en betydelig ændring i dette forhold. Ændringen skyldes 
måske mest den voldsomme udvikling i skadedyrbekæm
pelsen, der er sket i have- og landbrug. En anden årsag er 
naturligvis, at fremkomsten af billigere og effektivere be
kæmpelsesmidler og af en forbedret teknik til udbringnin
gen, har øget de faktiske muligheder for kemisk insekt
bekæmpelse i skovbruget. Karakteristisk nok er det først 
og fremmest i planteskoledriften og i kulturplejen, insecti
ciderne er trængt frem; de steder, hvor man hurtigst kan 
mærke en gevinst i form af øget plantetal eller en besparelse 
ved mindre efterbedring. Man kunne tænke sig muligheder 
også ved behandling af stammer, der skal ligge længe i sko
ven, og iøvrigt må man vel stort set forudse, at jo mere inten
sivt et skovbrug drives, jo mindre tab, også tilvæksttab p .g.a. 
insektskade, vil man affinde sig med. 

1) Dr. P. Bavien, Statens plantepatologiske Forsøg, Lyngby, har været 
så venlig at gennemlæse manuskriptet til nærværende artikel. 

19 
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Det kan på dette sted være på sin plads at betone, at det 
ikke på nogen måde er hensigten at opfordre til overdreven 
brug af insecticider i skovbruget. Det er også her bedre at 
forebygge end at helbrede, og de mindste insektskader får 
man ved et skovdyrkningsmæssigt rigtigt skovbrug. Dermed 
være ikke sagt, at man på den måde kan undgå alle insekt
skader ; heller ikke, at man ikke kan opnå et udmærket øko
nomisk udbytte ved at dyrke f. eks. ædelgran på en mådelig 
lokalitet og sprøjte mod bladlus for at få pyntegrønt. 

Det vil føre for vidt her at komme nærmere ind på pro
blemet biologisk bekæmpelse - d. v. s. bekæmpelse ved 
hjælp af skadedyrenes naturlige fjender - men trods de 
tiltalende sider ved en sådan, må mulighederne i dansk 
skovbrug generelt betragtes som meget små og i hvert fald 
meget fjerntliggende. 

Om virkningen af kemisk bekæmpelse på faunaen i sko
ven kan man i øjeblikket med rimelighed resumere den nu
værende viden derhen, at der ved en større insektbekæm
peise sker et betydeligt indgreb i insektfaunaen, men dette 
indgreb udlignes ved til flyvning og formering ret hurtigt. 
Ved gentagne bekæmpelses-aktioner kan der blive tale om 
forskydninger mellem arterne indbyrdes, idet de ikke ram
mes lige hårdt. Fremkomst af resistens hos skovbrugets 
skadedyr - således som det kendes fra bekæmpelsen af 
fluer, malariamyg o. a. - er foreløbig usandsynlig; det ville 
kræve en hidtil ukendt hyppig bekæmpelse. Den højere 
fauna, fugle og pattedyr, bliver ved normal dosering ikke, 
eller i hvert fald kun meget lidt, berørt. 

Den hastige udvikling indenfor insecticiderne har umulig
gjort en omtale af de enkelte handelspræparater, hvoraf 
mange er indbyrdes beslægtet i kemisk henseende. Dette 
gælder således klorforbindelserne og fosforforbindelserne. 
En liste over anerkendte handelspræparater udgives hvert år 
af Statens plantepatologiske Forsøg, Lyngby. Oplysninger 
om særlige erfaringer fra skovbrugets side fås - hvis de 
haves - fra Zoologisk Laboratoriums forstzoologiske kon-
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sultation. Til gengæld er meddelelser om distrikternes erfa
ringer med bekæmpelse velkomne her. 

For den, der søger mere detailleret viden om insekt
bekæmpelse, kan der af nyere danske bøger henvises til: 
P. BOVlEN og MATH. THOMSEN: Haveplanternes skadedyr og 
deres bekæmpelse, Kbhvn. 1950 og til A.'VEBER, C. STAPEL 
og M. H. DAHL: Haveplanternes sygdomme, Kbhvn. 1957. 

Insecticidernes farlighed. 
I henseende til farlighed rangerer insecticiderne fra gan

ske uskadelige midler til nogle af de stærkeste gifte, der 
anvendes i tekniken, og uforsigtighed i anvendelsen af de 
sidstnævnte kan medføre livsfarlige forgi ftn inger. Ifølge den 
nyeste giftlov (1/11 1954) skal samtlige midler inddeles 
fareklasser, og denne skal stå anført på etiketterne. 

Fareklasserne : 
X: omfatter midler, som er så farlige i brug, at de kun må 

anvendes af personer med særlig autorisation fra land
brugsministeriet (fås ved deltagelse i ryge- eller jord
desinfektions kursus ) ; 

A: omfatter de midler, som ved almindelig brug kan med
føre alvorlig forgiftningsfare, men som dog ikke kræver 
særlig autorisation. Grupperne X og A er mærket »Stærk 
gift« ; 

B: omfatter midler, som er mindre farlige end de foregående 
grupper, men dog kan medføre en vis r isiko; de er mær
ket »Gift«; 

C: omfatter de øvrige bekæmpelsesmidler. 

Forbrugeren har pligt til at udvise »fornøden « forsigtig
hed i anvendelse og opbevaring af insecticiderne, og en ar
bejdsgiver har pligt til at overholde de på etiketterne anførte 
forsigtighedsregler samt til at stille foresk revne beskyttelses
midler (gummihandsker, giftmasker o. a.) til rådighed. Mid
ler, der er farlige, skal opbevares i originalpakning på steder, 

HJ * 
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som uvedkommende ikke har adgang til, og hvor forveksling 
ikke er mulig. Tomme beholdere skal tilintetgøres således, 
at der ingen fare opstår for mennesker og husdyr. Ved rens
ning af materiel må der ikke være risiko for forgiftning af 
brønde, vandingssteder, badesteder, og for forgiftning af fisk. 

Det er vigtigt at følge anvisningerne på etiketten og iøv
rigt erindre, at det særligt er ved giftenes påfyldning og 
fortynding, samt ved opbevaringen, at risiko kan opstå 
(omgang med koncentreret gift). Det er en selvfølge, at der 
ikke må pudres eller sprøjtes mod vindretningen, det kan 
være fristende at citere en sætning fra bogen »Plantesyg
domme og skadedyr« (RØNDE KRISTENSEN og M. DAHL, 1956) : 
»Som ledetråd ved omgangen med giftige midler kan man 
anføre, at det i Danmarks grundlov ikke er forbudt noget 
menneske at tænke sig om«. 

lnsecticiderne. 
I den følgende gennemgang af insektgiftene er disse så 

vidt muligt grupperet efter den måde, hvorpå de virker 
dræbende. Det kan dreje sig om mavegifie, der skal ædes af 
insekterne; de benyttes mod insekter med bidende mund
dele, f. eks. mod bladædende sommerfuglelarver, bladhvepse
larver m. fl. Antallet af rene mavegifte af interesse for skov
bruget er efterhånden stærkt begrænset. 

En anden gruppe udgøres af kontaktgiftene, der har virk
ning, når de blot kommer i berøring med insekternes hud. 
Visse kontaktgifte virker ved at forstyrre nervefunktionerne, 
men iøvrigt er giftenes virkemåde temmelig dårlig kendt. 
Netop på kontaktgiftenes område er der sket en rivende ud
vikling i årene efter den sidste verdenskrig. 

Som en sidste gruppe regner man åndedrætsgiftene, der i 
luftform trænger ind i respirationssystemet gennem ånde
hullerne (tracheerne). 

Mange insektgifte tilhører imidlertid ikke udelukkende 
een af de nævnte grupper, men kan samtidig eller efter 
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Det kan klares fra fly 

Tidligere er udført bekæmpelser ved pudring eller sprøjtning som følger: 

Lærkemøl Lus i Ædelgran Egeloppe 

Bladhvepselarver, nematus m. fl. Snudebiller i juletræer 

Meldug i egekulturer Urinstof til juletræer (gødskning) 

10 års erfaring 
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omstændighederne trænge ind på flere af de nævnte måder, 
ligesom der findes kombinerede midler. Hvor fareklassen 
er kendt, er den i det følgende anført i parentes. 

1. Mavegifte 
Al'senmidlel'. 

Disse er meget giftige for mennesker og højere dyr samt 
for bier. De har fremfor kontaktgiftene den fordel, at de 
kun rammer de gnavende insekter, ikke disses fjender. 

Schweinful'fel'gl'ønf er kobberacetoarsenit. Det anvendes 
nu kun til giftklid mod stankelbenlarver samt mod knop
orme. Giftklid tilberedes ved at blande 1 kg schweinfurter
grønt i 50 kg hvedeklid, hvorpå blandingen fugtes med 20-
25 l vand. U dstrøs om aftenen, mængden passer til 1 ha. 
(Mod knoporme er paration en bedre gift i kliddet end 
schweinfurtergrønt) . 

Blyarsenaf er den mest brugte arsenforbindelse her i lan
det både ved pudring og sprøjtning. Til sprøjtning benyttes 
en 0.4 % opslemning tilsat 0.8 % læsket kalk og 0.1 % 
snedkerlim (koldlim ). Kalktilsætningen sker for at give 
basisk reaktion, idet sure opløsninger ofte fremkalder svid
ninger på grønne plantedele. Virkningen af sprøjtevædsken 
holder sig længe på planterne. Blyarsenat opslemmet i svær 
motorolie til en konsistens som tynd maling kan påsmøres 
nyplantninger som beskyttelse mod Hylobius-gnav. Blyarse
natsprøjtning har været anvendt en del i skovbruget mod 
Hylobius, men er senere fortrængt af DDT-sprøjtning. 

Calciumarsenaf er billigere og giftige re end blyarsenat, 
men det giver tillige større svidningsfare. 

2. Kontaktgifte 
Olieemulsioner. 

De egentlige olieemulsioner (sprøjteolie og karbolineum) 
har næppe nogen giftvirkning og placeres derfor i fareklasse 
C. De virker fysisk, idet de danner en kvælende hinde om-

20" 
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kring de sprøjtede dyr. (Muligvis har tjæreolierne nogen 
giftvirkning ) . 

Spl'øjteoliel' fås i handelen dels som almindelig spl'øjte

olie, der kun indeholder lidt vand, og som hvide oliel', der er 
fremstillet af mere raffinerede mineralolier og emulgerings
midler, hvorfor de giver mindre fare for svidning. De inde
holder 20-35 % vand. Til vintersprøjtning mod luider, 
bladlus, skjoldlus m. m. (i skovbruget f. eks. mod Chel'mes 

nOJ'dmannianae og Cl'yptococcus fagi) benyttes sprøjteoli
erne i 5-10 % styrke. I bladbærende stadium kan hvid olie 
anvendes i 1- 2 %, men der er dog nogen risiko for svidning. 
Sprøjteolier kan blandes med andre kontaktgifte, og tilsat 
blyarsenat får dette en meget langvarig tilhæftning, hvad 
der i skovbruget kan være en fordel. 

Kal'bolineum fremstilles af tjæreolier fra stenkulsdestilla
tion ; ofte tilsættes jordolie. Man skelner mellem vinterkarbo
lineum, der indeholder lidt vand, og forårskarbolineum med 
20-30 % vand. Karbolineum er velegnet til at dræbe over
vintrende stadier af skadedyr (således æg af bladlus, spinde
rnider, frostmålere m. m.). Vinter karbolineum kan bruges 
til ca. 1. marts, forårskarbolineum indtil knopperne bryder; 
styrke 5-10 %. Anvendelse mod vinterstadierne af mange 
insekter, i skovbruget mod Chel'mes og Cl'yptococcus, evt. 
æg af frostmålere og spindemider. 

Dinitl'ool'fokl'esol 

(DNOC) er et gult krystallisk stof, der virker både som 
kontakt- og mavegift. Det svider grønne plantedele. Anven
des i frugtavlen til vintersprøjtning mod æg af bladlus, 
skjoldlus, frostmålere m. m. Blandet med sprøjteolie 
(DNOC-olier) har DNOC tillige virkning mod spindemider ; 
det er i udlandet anvendt mod bøgeskjoldlus. Styrke: DNOC
olier 5-8 %, ren DNOC ca. 0.1 %. Fareklasse A; meget 
farligt for bier. I stærke doseringer bruges DNOC-midler til 
ukrudtsbekæmpelse. 
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Organiske klorfol'bindelsel'. 
DDT (Diklordifenyltriklorætan) er et hvidt krystallinsk 

stof, der er uopløseligt i vand. Denne insektgift, der blev 
patenteret i 1940 fra firmaet Geigy i Schweiz, blev under 
krigen særlig anvendt mod moskitoer, fluer og lus. Efter
hånden har det fået en så udstrakt anvendelse, at det for
melig har revolutioneret insektbekæmpelsen. 

Kontaktvirkningen holder sig på den behandlede flade 
i lang tid, når klæbeevnen i præparaterne er god, mod Hylo
bius har DDT-præparater i udlandet vist virkning i mere 
end et år (residualvirkning). Der er også tale on1 en mave
giftvirkning. DDT kan benyttes mod et utal af dyr, men 
virkningen er dog specifik og er f. eks. kun ringe mod blad
lus, spindemider m. fl. Døden indtræder ikke øjeblikkelig, 
der kan tværtimod medgå indtil 3 uger, som det f. eks. var 
tilfældet i nogle forsøg foretaget her med jættebarkbillen 
(Hylesinus micans ). Inden døden indtræder, har insekterne 
for længst ophørt med at tage næring til sig og udviser 
usikre bevægelser o. a. tegn på lammelser. 

DDT er kun giftigt for stedsevarme dyr ved indtagelse af 
store doser, letaldosis ligger ved ca. 500 mg ren DDT pr. kg 
legemsvægt. Det må derfor betragtes som et ret ufarligt 
middel (fareklasse C). Den kolossale anvendelse, det har 
fået, har medført, at visse insekter er blevet resistente mod 
DDT. Det drejer sig dog om arter med flere generationer 
årlig, og som til stadighed er udsat for DDT-påvirkning 
(f. eks. stuefl nen) . 

Anvendelse i skovbruget: sommerfuglelarver, bladhvepse
larver, Hylobius, barkbiller og andet. 

Benyttes både som pudder og som sprøjtemiddel. Giftigt 
for bier, hvorfor behandling af åbne blomster må undgås . 

. Må ikke blandes med basiske midler og jernsalte (nedsat 
holdbarhed) . 

Hexaklorcyklohexan (6-6-6, hexaklor, HCH) er en anden 
klorholdig kulbrinte, ligesom DDT er den syntetiseret længe 
før man konstaterede dens insecticid-virkning. Anvendelsen 
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svarer i hovedsagen til DDT, men hexaklor virker ofte hur
tigere (»knock-down « virkning). Hexaklor er ret flygtigt, 
hvad der giver det virkning som åndedrætsgift)· residual
virkningen er mindre end for DDT, dog er det i jord ligesom 
DDT særdeles bestandigt, og det anvendes derfor mod en del 
»rodgnavere« så som smelderlarver, oldenborrelarver o. a. 
torbistlarver m. fl. 

Hexaklor omfatter flere isomerer, hvoraf een, gamma
isomeren, er den mest virksomme, og efterhånden anvendes 
denne isomer, der i mindst 99 % renhed benævnes lindan, 
mere og mere på bekostning af teknisk hexaklor. Lindan 
har den fordel, at den praktisk taget mangler den karakte
ristiske og ubehagelige lugt, der kendetegner hexaklor. 

I jord er hexaklor som nævnt meget holdbart, forsøg har 
vist, at der efter 1 % år endnu var 90 % tilbage i jorden. Det 
kan til tider medføre nogen vækstforstyrrelse og rodbeska
digelse. Lindan kan give nogen afsmag på kartofler og evt. 
på andre spiselige rodfrugter. 

Anvendelsen er omtrent som DDT, men desuden mod 
forskellige bladlus. Ved behandling af frø til udsæd (bejds
ning) giver lindan beskyttelse mod smelderlarver o. lign. 
Det kan til denne brug også kombineres med afsvampnings
midler, kviksølvforbindelser og tiuram. Med bejdsning af 
skovtræfrø (mod insekter) foreligger ingen danske erfa
ringer. Ved vanding eller nedfræsning af henholdsvis fly
dende og pulverformet lindan mod oldenborrer bruges 1.4--' 
2 kg aktivt stof pr. ha. 

Anvendelse i skovbruget: som DDT samt mod oldenborrer 
o. a. rodskadedyr. Til bekæmpelse af jættebarkbillen (Hyle
sinus micans) er fremstillet et præparat (»Mobe T « fra fa. 
MERcK, Darmstadt) indeholdende hexaklor i et flygtigt op
løsningsmiddel. I denne form kan giften trænge ind under 
barken uden at genere træets fortsatte vækst. 

Benyttes både SOIn pudder-, sprøjte- og bejdsemiddel. Me
get farligt for bier. Det uskadeligt for mennesker (fare
klasse C). 



; 

b 

( Rotorkultivator) 

Giver bedre jordbehand
ling - større udbytte. 
Blander overflademateria
let ensartet i hele ar
bejdsdybden. Lille kraft
forbrug, meget robust, 
garanti paa knivene, sik
kerhedskobling . 

VELEGNET TIL: 
Opdyrkning af gamle 
arealer med græs, frø, 
krat, mose og lignende. 
Terrænudjævning, byg
geområder og udryd
delse af kvikgræs. 
Alt landbrugsjordarbej 
de. 

Leveres til 3-punktophæng og bugseret. Udvid Deres 
landbrugsareal med HOWARD ROTAVATOR. 
Priser og brochurer sendes gerne på forlangende. 

Langreuters, GI. Kongevej 3, KØbenhavn V, *Hilda 1090. 

~'- bf&. ,"!"f 
FABRIKEN TALPEX, NAKSKOV. 

N. Børge Ludwigsen cand. pharm . 

TLF. 124 

Spec. : Bekæmpelsesmidler mod skadedyr. 

Fabrikation eller handel med midler mod insekter. 

Mod olden borrelarver : H EXATERR ti I pud ri ng og 
ALDREX 30 til sprøjtning. 
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Fra lager kan vi omgående levere: 

BLYARSENAT 

HEXATERR (20% Hexaklor) 

LIRO-ALDRIN (2,5% Aldrin) 

LIRO-DDT (55% DDT) 

LI ROTH ION (25 og 35% Paration) 

VERINDAL ULTRA (80% Lindan) 

M I C H A E L S E N & H E I N E M A N N A/SI 

Samt en række 
andre bekæm
pelsesmidler. 

Rekvirer special

brochurer og pris

liste. 

Aarhus afdeling: København: Odense afdeling: 
Rosensgade 22 

Tlf. 32168 
Hejrevej 43, NV 
Tlf. Ægir 4343 

Kochsgade 29 
Tlf. 130011 

Til eksport til Tyskland købes fra 15.-10. 1958: 

o. 150 ton Abies Grandis Klip i I. kvalitet 
ca. 300 ton Abies Pectinata Klip i I. kvalitet 
ca. 50 ton Abies Nordmann iana Kl ip i I. kvalitet 

ca. 50 ton Abies Nordmanniana Klip i II. kvalitet 
ca. 10 ton Abies Nobilis i I. & II. & III. kvalitet 

samt juletræer fra 1 m. til 2,5 m. højde, udelukkende i I. kvalitet. 

Afhentes overalt af egne transportvogne . Forudbetaling 

ydes, referance til tidligere leverandører kan oplyses. 

TILBUD MED PRIS BEDES SENDT TIL 

G. JENSE N 
Stampevej 351 • Mø/ho/m . Vej/e. 
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Toxafen er en mere sammensat organisk klorforbindelse 
end hexaklor. Det har herhjemme endnu ikke fundet ud
bredelse som insektgift, men er dog med godt resultat prøvet 
til sprøjtning mod knoporme (3 kg/ ha), og det kan anvendes 
til giftklid mod samme (2 kg toxafen pr. ha). I tyske forsøg 
har det vist sig velegnet til at dræbe gnavere, specielt mark
mus, når græsset om efteråret sprøjtes med 4-6 kg 50 % 
emulsion pr. ha, alt efter græsvækstens mægtighed. Virk
ningen er fuldstændig efter en uges forløb. 

Endrin har lignende egenskaber, også det virker i over
dosering som musegift og er i Danmark anerkendt hertil af 
Statens Skadedyrlaboratorium. Dosering: efter danske erfa
ringer 1.2 og 2 kg pr. ha til henholdsvis markmus og mose
grise, efter tyske angivelser 1-1.2 kg 30 % emulsion. Begge 
midler udbringes i 400-600 l vand pr. ha. Pudring var væ
sentligt dyrere end sprøjtning. Virkningen på rødmus og 
sandsynligvis også på skovmus er ringe. 

Endrin, der er meget giftigt, må i Danmark kun bruges på 
arealer, der ikke er tilgængelige for uvedkommende. Endrin 
anses for at have virkning i ca. 4 uger, toxafen noget læn
gere (begge som mavegift) . 

Aldrin er en kraftigt virkende gift, farlig for mennesker 
og bier. Anvendes mod jordboende skadedyr (smelderlar
ver, knoporme, Otiorrhynchus) med 2-3 kg aktivt aldrin 
pr. ha. Vandes ud eller nedfræses efter udstrøning. Bejdse
middel til frø, f. eks. m. 20 g aktivt aldrin pr. kg frø. 

Fosfor-forbindelser. 
Denne gruppe insecticider består hovedsagelig af stærke 

og alsidigt virkende gifte, der må omgås med megen varsom
hed, men som dog finder stor anvendelse i praksis. 

Parationmidlel' (ætyl- og metylparation, herunder bladan) 
er den undergruppe, der for tiden har flest handelspræpa
rater. Virkningen er på grønne plantedele ret kortvarig, idet 
paration, der er optaget i plantevævet, angives at være ned
brudt på 4-14 dage, og spiselige afgrøder må sprøjtes indtil 
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14 dage, før de høstes. Parationmidlerne hører til fareklasse 
A, de kan absorberes gennem den menneskelige hud, og man 
bør kun anvende dem, når andre, mindre giftige incekticider 
har væsentlig svagere virkning. Paration har en vis » dyhde
virkning«, idet midlet er i stand til at trænge ind i blad
vævet, på det sted, der er ramt. Det opnår derved forøgede 
virkemuligheder f. eks. overfor bladlus. 

Anvendelse: alsidig, også som giftklid mod stankelben
larver (Tipula), hvor 200-400 g 35 % paration opløses i ca. 
25 l vand, og denne vædske sættes under omskovling til 50 kg 
hvedeklid (til 1 ha). 

Parationmidler er meget farlige for bier. 
Malathionmidler. Disse er meget nær beslægtet med para

tionmidlerne og udmærker sig ved at være mindre giftige 
overfor varmblodede dyr. Anvendelsesfeltet er imidlertid og
så mindre, de er særligt egnet til brug mod bladlus og 
spindemider. (Fareklasse B). 

Systemiske fosfor-forbindelser. (Fareklasse A). 
I nyere tid er der fremkommet nogle insecticider, der vir

ker systemisk, d. v. s. trænger ind i det levende væv gennem 
den sprøjtede overflade og lader sig transportere af vævs
safterne, særligt hen til de øverste, hurtigst voksende dele 
af planten. Den systemiske virkning beror væsentligt på 
giftens vandopløselighed. De systemiske midler virker mere 
som mavegifte end som kontaktgifte ; de nedbrydes først 
i løbet af nogle uger eller måneder, hvad der begrænser deres 
anvendelse på en del spiselige afgrøder, men i skovbruget 
er en fordel. De systemiske midler er endnu kun i ringe grad 
gennemprøvet i skovbruget, men de synes lovende til bekæm
pelse af insekter med sugende munddele. Virkningen på in
sekter med bidende munddele er varierende. 

Systox (demeton-middel) har vist sig effektivt mod gran
bladhvepse (Lygaeonematus) samt mod bøge lus (Phylla
phis ), og mod fl,findarus på ædelgran, mens M etasystox 
(Metyl-demetonmiddel), der er noget mindre giftigt for men-
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nesker, foreløbig ved bandagering af lærkestammer har vist 
sig effektivt mod lærkesækmøl (Coleophora) og lærkethrips 
(Taeniothrips) og sikkert ville være anvendeligt også ved 
sprøjtning. Videre kan det med held bruges mod douglas
granlus (Chermes). Den tredie for tiden anerkendte systemi
ske gift, Ekatin (tiometon-middel), er endnu uprøvet i skov
bruget. 

Andre fosfor-forbindelser. 
Her kan nævnes EPN-midler (fareklasse A) egnet til 

spindemidebekæmpelse, Diazinon-midler, egnet til bladlus 
og spindemider (fareklasse B) og videre det i handelen gan
ske ny Dipterex (fosforsyreestermiddel), der i frugtavlen 
har vist udmærket virkning overfor frostmålere og Tortrix
larver. Det har videre vist sig brugbart til sprøjtning mod 
knoporme. Dipterex er ret ufarligt for varmblodede. (Fare
klasse B). 

Derris. 
Derris fås som ikke-vandige udtræk af rødder af bælg

planter der tilhører Derris- (Ostindien) eller Lonchocarpus
arter (Sydamerika). Knust derrisrod benyttes i hjem
landene til fiskefangst, den bedøver fiskene. Insecticidvirk
ningen beror på indholdet af rotenon, der på mange insekter 
virker som kontaktgift. Anvendes hovedsagelig i pudder
form, næsten ufarligt for mennesker. (Fareklasse C). (Mod 
mange billearter, bladhvepselarver (granbladhvepse) , my
rer o. a.) 

Pyrethrum 
fremstilles ved at knuse de tørrede blomster af Pyrethrum
slægten (= Chrysanthemum), kurveblomstrede planter, 
der dyrkes til dette formål i Orienten, Kenya o. a. 
steder. Pulveret anvendes med fyldstoffer til sprøjtning eller 
pudring. De virksomme bestanddele (Pyrethrin I og II) kan 
også ekstraheres og anvendes til fremstilling af standardi-
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serede koncentrater. Midlerne finder enorm anvendelse i 
U.S.A. mod insekter, der optræder indendørs. Er antagelig 
uden betydning for skovbruget. (Fareklasse C). Lidet be
standigt i sollys, ret ugiftigt for bier. 

Kvassia 
fremstilles i reglen i vædskeform ved at afkoge veddet 
af træer hørende til simarubaceerne (Picrasma exelsis 
og Quassia amara). Midler indeholdende kvassiaekstrakter 
findes i handelen. (Fareklasse C). Ufarligt for hvirveldyr, 
egnet mod bladlus og nogle bladhvepselarver (ikke overfor 
Lygaeonematus abietinus). 

Metaldehyd 
er et hvidt pulver, der virker både som kontakt- og mave
gift. (Fareklasse B). Det tiltrækker snegle, og ved udlæg
ning af småbunker med l g pr. m 2 kan man rense et areal 
for ager- og skovsnegle. Kan også udsprøjtes. Begrænset 
holdbarhed. 

3. Andedrætsgifte 
Nikotin 
(fareklasse A). Nikotin virker bedst som sprøjtemiddel 
og kan bruges i form af tobaksekstrakt eller nikotin
sulfat ; det er fortrinligt overfor insekter med sugende mund
dele (f. eks. Chermes o. a. bladlus) og kan også bruges mod 
mange insekter med bidende munddele. Nikotin fordamper 
hurtigt. 

Den mest anvendte handelsvare indeholder 80 % nikotin; 
heraf bruges 200-250 g til 100 l vand. Der bør tilsættes et 
spredemiddel, f. eks. 1 % blød sæbe, dersom der ikke iblan
des et svampedræbende middel. Også nikotin pudder findes 
i handelen; nikotin er ret dyrt. 

Foruden virkningen som åndedrætsgift er der en vis kon
taktvirkning, og mennesker kan blive forgiftet både gen
nem huden og ved indånding. 
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Svovlkulstof 
er en farveløs, lysbrydende vædske, der afgiver brand
farlige, giftige dampe, der er tungere end luften. Det har 
tidligere i stor udstrækning været brugt mod jordskadedyr 
(oldenborrelarver o. a.), idet der anvendtes 30-100 g pr. 
m 2 • Er nu ved at blive fortrængt af hexaklormidler. Virk
ningen afhængig af jordbundens tilstand og fugtighed; 
vædsken fordeles i småhuller, i nærheden af planter er der 
fare for rodbeskadigelse. 

4. Kombinerede midler 
En del insedicider kan blandes, også med f. eks. afsvarnp

ningsmidler, under hensyntagen til de på etiketterne anførte 
muligheder. Eventuelt må lnan rådspørge kemikaliefirmaet 
eller en konsulent. I handelen findes forskellige blandings
præparater, særlig af DDT- og lindanmidler m. m. Disse 
blandingspræparater har en bredere anvendelse end rene 
midler; de kan være velegnet til samtidig bekæmpelse af 
flere skadedyr eller som »husmiddel«, de er ofte dyrere end 
rene midler. I enkelte tilfælde kan det ene middel fremme 
virkningen af det andet, så der bliver tale om et bedre slut~ 
resultat end ved at bruge den bedst virkende gift alene 
(synergisme ) > Principielt må rene midler med snævrere 
virkefelt foretrækkes fremfor kombinerede af hensyn til den 
øvrige fauna; mest ønskeligt er det naturligvis at bruge 
specifikke gifte, der kun dræber den specielle art skadedyr, 
der skal bekæmpes. Sådanne specifikke insedicider er dog 
kun sjældent til rådighed. 

Udbredningsmetode - og tidspunkt 
1. Pudring. Pudring er en billig og hurtig udbringnings

metode, der kun kræver lidet apparatur. Pudder trænger 
godt igennem bevoksninger indtil en afstand af 30- 40 m, 
kun ved meget stor dosis og vind opnås en rækkevidde på 
ca. 100 m; vinden kan medføre uregelmæssig fordeling af 
giften. Ved pudring fra jorden kan man med motorblæser 
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nå ca. 15 m op. Normaldosis har ved den meste skovpudring 
ligget ved 50-70 kg pudder/ha, i landbruget i reglen på ca. 
20 kg/ha, hvilket også kan passe for forstlige nykulturer. 
Med håndblæser bliver forbruget endnu mindre. Vedhæft
ningen af pudder er mindre god. Pudderets opstigning i 
kronetaget er bedst tidlig morgen og om aftenen. 

2. Udstrøni.ng. Udstrøning forekommer i forbindelse med 
midler, der skal anvendes mod jordboende skadedyr (olden
borrelarver, smeldere o. a.). Derefter nedharves giften. Plan
tehuller kan behandles med 3-5 g lindan pr. hul. Til denne 
anvendelse kan evt. også benyttes aldrin. Videre forekommer 
udstrøning ved udbringning af giftklid (schweinfurtergrønt, 
paration) . 

3. Bejdsning. Til beskyttelse af frø og unge planter mod 
angreb af jordboende larver har man i de senere år i land
og havebrug i stigende grad anvendt »bejdsning« med 
insecticider. Frøene kan inden behandlingen fugtes med en 
5 % opløsning af arabisk gummi eller 3 % kartoffelstivelse 
(100- 200 g pr. kilo frø). 

Til arter med småt frø bruges større dosis insecticid pr. 
kilo end for stort frø. Metoden er ikke afprøvet i skovbruget, 
men forekommer lovende. 

4. Vanding. Vanding er i visse tilfælde anvendelig ved ud
bringeise af bekæmpelsesmidler mod jordboende skadedyr. 
Til vanding kan benyttes midler som lindan, aldrin, para
tion o. a. For at få en tilfredsstillende gennemtrængning 
kræves meget store vædskemængder. 

Der kan også vandes med systemiske midler, som derpå 
. opsuges gennem rødderne, men dette kræver uforholdsmæs
sig meget gift i forhold til sprøjtning af planterne (mod in
sekter med sugende munddele) . 

5. Sprøjtning. Sprøjtning er noget dyrere (apparatur, 
vandtilførsel m. m.) og kræver fortynding af giften til rette 
forhold. Sprøjtevædsken trænger selv ved god forstøvning 
vanskeligt gennem bevoksninger, maksimalrækkevidde ca. 
25 m. 
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Dosis afhænger af partikelstørrelse og koncentration. De 
på giftpakningerne angivne koncentrationer passer på almin
delig sprøjtning, d. v. s. gennemvædning af planten. Ved lille 
partikelstørrelse, altså god fordeling af giften (tågesprøjt
ning ), kan man nedsætte vædskemængden, men koncentra
tionen må forøges næsten proportionalt. Ved tågesprøjtning 
opnås den ringe partikelstørrelse gerne ved, at en kraftig 
luftstrøm findeler kemikaliestrålen, før den forlader blæ
seren. Der arbejdes i skovbruget med vædskemængder ned 
til 15 ljha (fra flyvemaskine). Ved sprøjtning af enkelt
planter (f. eks. mod Hglobius) med rygsprøjte stiger væd
skemængden til 100-200 l, og behandles hele græsvegeta
tionen i en kultur (f. eks. mod mus), når man op på 400-
600 ljha. I havebruget (frugttræer) er der til tider blevet an
vendt 4000 l (svag vædske ) pr. ha. 

6. Aerosol. Aerosol-tekniken er udviklet af krigens røg
dækketeknik; den baseres på anvendelsen af stærkt kon
centrerede insecticider og en lille (forøvrigt ofte regulerbar) 
partikelstørrelse, der f. eks. frembringes ved, at insecticidet 
opløses i olie, hvorefter vædsken ved hjælp af varme om
dannes til tåge. Der foreligger udmærkede resultater ikke 
mindst fra store bekæmpelsesaktioner i udenlandsk skov
brug. Rækkevidden af aerosol er stor, 60- 500 m efter be
voksningstætheden, og man er derfor uafhængig af et særligt 
~pornet, der kan blive påkrævet ved pudring og sprøjtning. 
Ringe giftforbrug. 

7. Redskaberne til udbringningen vil afhænge af areal
størrelsen, træhøjden m. m. Til alle de nævnte udbring
ningsmetoder er det muligt at anvende håndredskaber ( en 
rygsprøjte er vist for længst fast tilbehør på ethvert skov
distrikt). Desuden findes der til alle typer udbringning mo
toriseret apparatur, der kan transporteres på ryggen, disse 
redskaber har naturligvis særlig berettigelse i bevoksninger 
af få meters højde. Videre forekommer større eller mindre 
køretøjer med motorapparatur, og endelig er der mulighed 
for at anvende udbringning fra flyvemaskine. I mange til-
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fælde, hvor der er tale om insektangreb i trækronerne i 
egentlig skov, vil flyvemaskine være at foretrække, fordi 
man derved bliver uafhængig af sporsystem, træhøjde og 
lettere overkommer store arealer (med de danske, små ma
skiner ca. 1 O/ha/time). løvrigt er behandling fra flyve
maskine under danske forhold økonomisk konkurrencedyg
tig selv på ret små arealer. Under visse forhold er behandling 
fra helikopter at foretrække (kan lejes i Sverige). 

8. Bekæmpelsestidspunkt. Der må lægges megen vægt på 
valget af bekæmpelsestidspunkt. Ved at studere skadedyrets 
biologi, må man finde et tidspunkt, hvor man har udsigt til 
at træffe alle individer med giften, et punkt der ofte syndes 
imod, hvorved effektiviteten forringes stærkt. Giften må 
vælges i overensstemmelse med artens biologi, og i visse til
fælde kan man ved valget af bekæmpelsestidspunkt undgå 
at ramme skadedyrets fjender og endog opnå en stærkere 
parasitering end normalt, mens man ved at vælge et uhel
digt tidspunkt (ofte et sent), har særlig udsigt til at ramme 
parasitterne og derved modvirker et godt resultat af be
kæmpelsen. 



Vi er køber til BØG OG EG I KÆVLER 
Tømmer, bånd, lægter og stager samt LÆRK 

DETFYENSKETRÆLASTKOMPAGNI~ 
ODENSE. TELEFON 2222 

E.P.H. 
FORENINGEN 

I DANSKE STAVEFABRIKERS 
FÆLLESKONTOR 

Mølleharver, kævlevogne, kævlesakse, løv

blæsere, jordskubbere, muldsluffer, sne

plove og sneskrabere leveret til nordsjæl

landske, fynske og jydske skovdistrikter 

samt til de kongelige lysthaver. 

22* 

AABOULEVARD 5 . KØBENHAVN V 

TELEF.: CENTRAL 14875 

TELEGRAM-ADR.: STAVKONTOR 

Godthaabsve} 3 . Hillerød. Telefon 733 

% KORINTH SAVVÆRK 

er Køber til alt i: 

Bøg 
Eg 
Ask 
Birk 
El 
Elm 
Ahorn 
Poppel 
Gran 

KORINTH - Telefon 9 & 159 

-Kævler og 

Snitgavn 



Kævler og snit gavn 

bøg, ask og eg 

købes af 

A/S ØRESØ FABRI K 
Svebølle • Telefon Viskinge SO 

SALLING PLANTESKOLE 
J E B J E R G • T E LE F O N 13 

Sunde Planter 

leveres til Skov, Have og Mark 

* 
Forlang Prisliste eller Tilbud 

zinkfosfid/antuhvede 
thalliumhvede 
warfarinhvede 
castrixhvede 
muldvarpegift 
bakteriekultur 
mosegrisegift 
thallium giftvand 

f MUS 
mod l MOSES RISE 

MULDVARPE 
HASLEV. Odense. Felsted. Hadsten. Snejbjerg. Nykøbing M .. Fjerritslev 

Tlf. 1066 Tlf. 8013 Tlf. 40638 Tlf. 213 Tlf. 42 Tlf. 215 Tlf. 158 

- ikke til at komme udenom! 

SKOVPLANTER _o Ile Arter -

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

HULKÆRHUS PLANTESKOLE 
TELEFON: ANS 25 RØDKÆRSBRO STATION 

Planteskolen staar under Kontrol af Dansk Skovforenings Frøudvalg 

»DANSK STAALGÆRDE« 

VAR' ~ MÆR,K' 

BEDSTE OG BILLlGSTE~HEGN 

TIL SKOVKULTU RER 

Akti eselskabet 

N O R D I S K E K A B E L - O G TiR:AiA D F A B R I K E R 



TRAMETES 

I EN SLANGEGRANBEVOKSNING 

Af kg!. skovrider K. MORVILLE 

I Tisvilde Hegn findes som i andre nordsjællandske Skove 
Angreb af Trametes i Rødgran, dog som Regel ikke i særlig 
stærk Grad, hvilket mange friske gamle Graner, selvom de 
bliver 100 Aar eller mere, vidner om. Det var derfor med 
nogen Undren, jeg i de seneste Aar har iagttaget et særligt 
ondartet Angreb i en nu 38 Aar gammel Rødgranbevoksning, 
beliggende i den sydlige Del af Afd. 200. Bevoksningen er i 
1923 plantet af Helms og er Afkom af en Slangegran, der 
stod i Hæsede Planteskole, og Kombinationen Slangegran
Trametes fik mig til at spekulere over, om der maaske her 
var en Løsning at finde paa et af de mange Trametespro
blemer, og jeg besluttede at sætte en Undersøgelse i Gang. 
Lad mig sige straks, det blev en stor Skuffelse. Slange
granen opfører sig over for Trametes akkurat som alminde
lig Rødgran, og her er altsaa ikke nogen Visdom at hente. 
Grunden til, at jeg alligevel ulejliger Læserne, er, at jeg 
finder, at den lille Bevoksning, hvis Start er saa omhyggelig 
heskrevet af Helms (Landbohøjskolens Aarsskrift 1930), 
fortjener en Nekrolog, og endelig fandt vi da ogsaa nogle 
Tal om Trametes, som maaske kan have Interesse. 

Slangegranerne. 

Som nævnt er Frøet taget fra en Slangegran i Hæsede 
Planteskole Vinteren 1918-19, og Planterne udplantedes 
som 4-aarige i 1923. I 1929 beskriver Helms Bevoksningen, 
der da bestaar af 1808 normale Graner, 52 Mellemformer, 
273 Slangegraner, 10 grenefri Graner (Søjlegraner) samt 
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2 Dværggraner. I det forløbne Tidsrum er det naturligvis 
gaaet ud over Slangegranerne, hvis Tilvækst er langt mindre 
end de normales, og selvom jeg ved Udvisningen har søgt 
at bevare et stort Antal Slangegraner, har det som oftest 
været umuligt at holde Liv i disse uden at rydde en stor 
Plads. Kun ved Udkanterne har det været lettere at bevare 
de udprægede Slangegraner. Søjlegraner og Dværggraner 
er forlængst døde. I Foraaret 1957 bestod Bevoksningen af 
400 normale Graner, 45 .Mellemformer og 32 Slangegraner. 
Mange af Mellemformerne nærmer sig dog stærkt til de 
normale. Paa Grund af det stærke Trametesangreb er Be
voksningen nu renafdrevet. Kun den mindste Slangegran, 
der stod ud mod Vejen, samt den største Slangegran, der 
stod op mod den tilgrænsende Ædelgranbevoksning, er be
varet, og vil forhaabentlig staa endnu i mange Aar til Minde 
om dette lille Afkomsforsøg. 

Tramctes. 

Angrebets Udbredelse. Bevoksningen er ca. 20 m bred og 
ca. 140 m lang, og Længderetningen gaar omtrent i 0st
Vest. Der var 3-4 tydelige Trameteshuller i Bevoksningen, 
og for at finde ud af, hvordan Angrebet satte ind, blev først 
alle Træer kortlagt, og ved Fældningen blev det derefter 
opnoteret, om Træet var friskt eller dødt, eller hvor mange 
Triller il 1 m, der blev skaaret fra. Paa Fig. 1 er alle Træer 

Fig. 1 
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markerede ved en Cirkel. Hvid Cirkel betyder sundt Træ, 
enkelt Skravering, at 1 Trille er fraskaaret, dobbelt Skra
vering 2 Triller, tredobbelt Skravering 3 Triller, firdobbelt 
Skravering 4 Triller. Har det været nødvendigt at bort
skære 5 Triller eller mere, eller hvor Træet er dødt, er Træet 
markeret med sort. Det fremgaar af Tegningen, at Angrebet 
er særdeles udbredt, mindst mod Vest og øst, kun godt Y± 
af Træerne var helt sunde. 

Arealet er i Planen angivet til 0,30 ha. Diameteren er 
15,7 cm, Højden 15,7 m, Grundfladen pr. ha 31,5 m 2 , Mas
sen 273 mS. Bonitet 2,0. Trods Trameteshullerne er Grund
fladen og Massen pr. ha lidt større end efter Bonitetstabel
lerne. Da Arealet ikke er særlig nøjagtigt opmålt, skal man 
ikke lægge for megen Vægt paa Tallene pr. ha, men de skal 
blot vise, at Bevoksningen ikke har været særlig stærkt 
udhugget. 

Randlræer. Da der langs Sydsiden af Bevoksningen gaar 
en Skovvej, og da der syd for denne er flere Lysninger, er 
Granerne langs Vejen samt i Vest- og Østsiden udprægede 
Randtræer, som oftest med grønne Grene helt til Jorden. 
Da det ved Forstkandidatforeningens Møde i Aarhus 1952 
efter ERIK JØRGENSENS Foredrag om Trametes af Skovrider 
H. H. BIILMANN blev nævnt, at det var en Kendsgerning, at 
U dkantstræer altid var stærkest angrebne, ligesom Forst
kandidat OKSBJERG omtalte ROHBAKS Iagttagelser i samme 
Retning, blev alle Træer, der havde Karakter af Randtræer, 
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bogført inden Fældningen. Det var nemlig mit Indtryk her 
fra Distriktet, at netop Randtræer var de sundeste. Denne 
Antagelse viste sig at holde Stik, idet 58 % af Randtræerne 
var friske, medens kun 23 % af »Indertræerne« var friske. 
Som det senere skal paavises, findes der procentvis flest 
friske Træer ved de største Diametre, og da Randtræernes 
Diametre er større end Indertræernes, ligger Forklaringen 
maaske heri. Det viser sig imidlertid, at sammenligner man 
Randtræer og Indertræer diametervis, er Randtræerne stadig 
de sundeste, først ved de aller største Diametre (fra 24 cm 
og op) er Indertræerne en Smule mindre angrebne end Rand
træerne. 
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Jordbund. Da Helms i 1923 foretog Tilplantningen, havde 
der været Planteskole paa Arealet, og her har vi naturligvis 
Grunden til det kraftige Trametesangreb. I Planen fra 1911 
omtales Planteskolen første Gang, og den maa altsaa være 
anlagt i Tidsrummet 1900-1911. Antager vi herefter, at den 
er anlagt 1905 (efter gI. Gran), har det Forhold, at der har 
været Planteskole i 18 Aar været tilstrækkeligt til at Tra
metesangrebet er langt kraftigere her, end paa de omliggende 
Arealer. Jordbunden bestaar af sandblandet Ler, hvorover 
der ligger et Flyvesandslag af vekslende Tykkelse. I den 
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vestlige Del er Sandlaget 40- 60 cm tykt, i den øvrige Del 
0--40 cm. Da der ogsaa i den vestlige Del findes flest sunde 
Træer, synes det at fremgaa, at jo tykkere Sandlag, jo sun
dere er Bevoksningen. N aar LØFTING (Forsøgsvæsenets Be
retning, Fjortende Bind, 2 Hæfte) siger, at Sitkagran, hvor 
der findes et tyndt Flyvesandlag, mindre end 40 cm, over 
Ler, vil blive til en hurtigvoksende, men tidligt angrebet 
Bevoksning, som snart vil blive totalt ødelagt, passer dette 
i høj Grad paa denne Bevoksning af Rødgran. 

Diameter. Da der er maalt saavel Højde som Diameter paa 
hvert Træ, er der foretaget en Undersøgelse af Angrebet i 
hver Diameterklasse. Paa Basis heraf er Kurven i Figur 2 
tegnet. Den fuldt optrukne Linie angiver Procenten af sunde 
Træer for hver Diameter, medens den stiplede Linie an
giver Procenten af stærkt angrebne Træer for hver Dia
meter. 

Det vil ses, at af Træer med Diameter 6- 8 cm er omkring 
40 % helt friske, medens Træer med Diameter 10-]6 cm 
kun har under 20 % friske. Derpaa stiger Sundhedspro
centen og af de største Dianletre paa 28-30 cm er op mod 
80 % friske. De stærkt angrebne Træer har Maksimum ved 
Diameterne 8-14 cm, og Træer over 24 cm er overhovedet 
ikke stærkt angrebne (4 Triller eller mere). Saafremt man 
oplægger Kurven efter Højde, faar man omtrent samme 
Billede med Minimum for friske Træer med 8-9 m's Højde 
og derpaa stigende Sundhedsgrad med stigende Højde. Ingen 
Træer over 17 m (77 stk.) har været stærkt angrebet. Det 
fremgaar saaledes tydeligt af disse Tal, at Sundhedsgraden 
i denne Bevoksning for de større og mellemstore Træers 
Vedkommende viser en ret tydelig Stigen for stigende Dia
meter, ligesom de ganske smaa Træer (6- 8 cm) ogsaa er 
forholdsvis sunde. Tidligere har jeg været af den Formening, 
at Træer med smalle Aarringe var mere modstandsdygtige 
mod Trametes end Træer med brede Aarringe, og satte Selv
saaningernes bedre Sundhedstilstand i Forbindelse hermed, 
men naar det nu 'Iiser sig, at de største Træer ogsaa hører 
til de sundeste, maa denne Forklaring formentlig opgives. 
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Er de smaa Træer saa lave og undertrykte, at Vinden ikke 
kan ruske i dem, saa Rødderne ikke hrydes, saaledes at de 
derved kan undgaa Infektion? 

Tidligere Undersøgelser af Angreh i Forhold til Diame
teren (H. A. HENRIKSEN og ERIK JØRGENSEN, F. F. Bd. 21, 
1953) har vist, at Middeld~ameteren af de sunde Træer er lidt 
større end Middeldiameteren af de syge, ligesom Variationen 
af Diameteren for de sunde Træer er langt større end for de 
syges Vedkommende, eller med andre Ord, at det er de 
mindste og de største, der er sundest. 

Forholdet træder tydeligst frem for Prøveflade MB (ca. 
45-aarig Sitkagran) og knap saa fremtrædende for Prøve
flade IS (60-aarig Rødgran) . Jeg har undersøgt 4 andre 
Rødgranbevoksninger i denne Henseende, 2 i Tisvilde Hegn 
paa 80 og 85 Aar og en i Aggebo Hegn paa Maarum 
lJistrikt paa 40 Aar og en paa 24 Aar i Ullerup Skov. 
Medens den 80-aarige Rødgran havde et ndpræget Sund
hedsminimum for Middeldiameterne, var der for den 85-
aarige Bevoksning ikke nogen væsentlig Forskel. For den 
40-aarige Bevoksning paa Maarum Distrikt samt for den 
24-aarige Bevoksning i Ullerup Skov var der igen en 
udpræget Forskel, saaledes at de mindste og største 
var de sundeste. OKSBJERG og WEST-NIELSEN (Hedeselskabets 
Tidsskrift 1953) finder ikke nogen Forskel paa Sundheds
graden i en 70-aarig Rødgranbevoksning i Guldborgland 
Plantage. Samme Steds omtales, at den stærke Hugst frem
mer Trametesangreb, »men det er sandsynligt, at dette ikke 
er ensbetydende med, at Træer med stor Diameter er særligt 
disponerede for Angreb«. Jeg tror endda, at man kan sige, 
at Træer med stor Diameter er mindre disponerede for An
greb og at dette navnlig gælder for yngre Bevoksninger, idet 
Forholdet sikkert udjævnes naar Træerne bliver ældre. 

Man vil maaske indvende, at de store Træer er blevet 
store, fordi deres Vækst ikke har været hæmmet af Svam
pens Angreb. Jeg har derfor i Talmaterialet foretaget en 
Prøve kun blandt de Træer, hvis Tilvækst endnu ikke er 
paavirket af Angrebet (sunde samt 1 og 2 Trillers Træer, 
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Hr. nedenfor om Tilvækst) og del viser sig ogsaa her, at de 
.største og de mindste er forholdsvis de sundeste. Det maa 
derfor være sandsynligt, at de store og de smaa Træer ikke 
alene er de sundeste, men ogsaa er mere modstandsdygtige 
mod Svampens Angreh end Træer med Middeldiameter. 

Betragter man Kurven, faar man den Tanke, at det med 
Hensyn til Snndhedsgraden ikke kan være ligegyldigt, i 
hvilken Diamctergruppe man sætter ind med Udhugningen. 
Tænkte man sig udelukkende at hugge Træer med Dia
meter 10-16 cm, er der ikke Tvivl om, at Bevoksningen 
efter Hugst procentvis maa have mange flere friske Træer, 
medens en stærk selektiv Hugst, hvor store kraftige og smaa 
undertrykte Træer fortrinsvis hugges, vil nedsætte Sund
hedsgraden betydeligt. Hvis dette Resultat kan bekræftes 
andet Steds fra, Materialet er jo ikke saa stort, kan det jo 
give Anledning til visse Overvejelser, bl. a. overfor de for 
den stærke Hugst saa sørgelige Resultater fra Forsøgene i 
Gludsted Plantage, thi det er jo ikke underligt, at man ved 
den stærke Hugst finder store Trametesprocenter, hvis man 
ved tidligere Hugster fortrinsvis har fjernet de sunde Træer. 

At give nogen Forklaring paa Forholdet er vanskeligt. 
Man kunde tænke sig, at de smaa Træer, som tidligere 
nævnt, staar saa beskyttede, at Vinden ikke kan bryde Rød
derne, og at de kraftige store Træer staar saa fast forank
rede, at de heller ikke er særlig udsatte for Rodbrud, men 
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at de mellemstore Træer har svage Rødder i Forhold til 
Højden og derfor er de mest udsatte. 

Tilvækst. Paa Figur 3 er Højden oplagt for forskellige 
Diametre, delt efter Sundhedsgrad. Det ses, at Højden prak
tisk talt er den samme for friske Træer og helt op til 5 Tril
lers Træer. Herefter viser Højden et brat Fald. 

Herudfra kan man formentlig slutte, at Højdetilvækst og 
Diametertilvækst i det store og hele med Undtagelse af de 
kraftigst angrebne Træer aftager i samme Tempo. Paa 
Figur 4. er efter Topskudsmaalinger paa et Antal Træer op
lagt de sidste 2 Aars Højdevækst, ogsaa delt efter Sundheds
grad. Det viser sig, at Højdetilvæksten kun aftager ganske 
lidt saa længe Angrebet kun gaar 1-2 m op i Stammen. 
Derefter gaar det rask ned ad Bakke, og ved et Angreb, hvor 
der skal skæres mere end 5 Triller fra, er Høj detilvæksten 
helt gaaet i Staa. Diametertilvæksten følger altsaa Højde
tilvæksten, men ved et 5 Trillers Angreb, hvor Højdetil
væksten er gaaet i Staa, finder der stadig nogen Diameter
tilvækst Sted, jfr. det bratte Fald i Højderne paa Fig. 3, 
formentlig Træets naturlige Reaktion overfor den sig nær
mende Katastrofe. Det af HENRIKSEN og JØRGENSEN fundne 
Resultat, at Tilvækstnedsættelsen for Diameteren kommer 
et Aar tidligere end for Højden, synes saaledes ikke at passe 
i dette Tilfælde. 
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Saafremt man paa Basis af Kurven i Fig. 4 og Masse
tallene for de angrebne Træer udregner Tilvækstnedgangen, 
viser det sig, at Bevoksningen med den øjeblikkelige An
grebsstyrke producerer ca.2m3 mindre pr. ha end en sund 
Bevoksning. Hertil kommer det Tab, der foraarsages af Hul-
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lerne i Bevoksningen, og jeg vil tro, at man kommer op paa 
3-4 m 3 aarlig i Tilvækstnedgang eller op mod 20 %. Tabet 
varierer naturligvis stærkt efter Angrebets Styrke, men der 
er et Tab og dette maa lægges til de af HOLMSGAARD i D.S.T. 
1957 nævnte øvrige Tabsstørrelser. Aarringsmaaling blev 
desværre ikke foretaget. 

Stødfladen og Angrebets Styrke. Alle Stødflader blev inden 
Stammen blev skaaret op karakteriseret paa flg. Maade: 
1 sunde, 2 svagt angrehne, 3 middel angrebne, 4 stærkt an
grebne, 5 udgaaede. Hensigten var at undersøge, om Beskri
velsen af Stødfladen svarer til Angrebets Højde. l 01l1-

staaende Tabel er dels angivet, hvor meget der gennemsnit
lig er fraskaaret, dels Tal for hvordan Karakteren af Rod
snittet passer med Højden af Angrebet i Stammen, idet »2 
svagt angrebne« svarer til 1--2 Triller, »3 middel angrebne« 
til 2-3 Triller og »4 stærkt angrebne« til 4-5 Triller. 

Det ses, at de svagt angrebne er lettest at bedømme, idet 
93 % af Beskrivelserne svarer til Angrebets Højde, men af 
de som »stærkt angrebne« beskrevne, var kun 37 % rigtige, 
Resten maatte kun fraskæres 3 eller 2 Triller, ja endog 
8 % af Antallet var det nok at fraskære 1 Trille. Der er 
altsaa en betydelig Usikkerhed med Hensyn til udfra en 
stærkt angreben Stødflade, at slutte sig til Angrebets Højde 
i Stammen. 

Svagt -angrebne ......... . 
Middel» ......... . 
Stærkt» ......... . 
Døde .................. . 

Gennemsnitlig 

fraskaaren, ill. 

1,34 
2,14 
3,14 
4,66 

Rigtig 

Stødbeskrivelse % 
93 
70 
37 

N aar der optræder frønnet Ved i Stød fladen, der iøvrigt 
beskrives som »Middel angrebet«, gaar Angrebet højere op 
i Stammen, end hvor der ikke forekommer frønnet Ved. 
Hvor Stødfladen er beskrevet som »Stærkt angrebet«, synes 
der ikke at være Forskel i Angrebets Højde, hvad enten der 
forekommer frønnet Ved eller ej. 

Undersøgelsen af Angrebets Styrke i Forhold til Beskri-
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velse af Stødfladen er sket efter Opfordring af Dr. HOLMs
GAARD, idet Forsøgsvæsnet vist andre Steder foretager lig
nende Undersøgelser. 

Vi har set, at Sandlagets Tykkelse spiller en vis Rolle med 
Hensyn til Sundhedstilstanden. J eg vil ikke anbefale at grave 
dybe Huller og fylde dem med Flyvesand, men maaske kan 
Jordbearbejdningen spille en Rolle i denne Henseende. End
videre kunde vi ved at forøge Planteafstanden maaske frem
bringe Træer, der mere havde Karakter af Randtræer og 
derfor maaske holdt sig sunde i længere Tid. Det samme 
er maaske Tilfældet, hvis vi foretager tidlige Udhugninger, 
og vi har set, at vi ved Udvisningen bør tage Hensyn til Træ
ernes Diameter og holde os omkring Middeldiameteren og 
saaledes undgaa at fjerne for mange af de friske Træer. Vi 
benytter jo allerede de ydre Tegn paa angrebne Træer, saa
som Harpiksflod, Fortykkelse af Stammens nedre Del, afta
gende Højdetilvækst, naar vi foretager Udvisning. Om Viden
skaben kunde opfinde en Slags Geigertæller, der gav Udslag, 
naar Træet var sygt, var jo meget naaet. 

Det er efter min Mening paa ovennævnte Felter, at Prak
tikerne kan sætte ind, om man vil forsøge at mindske de 
Tab, Svampens Angreb forvolder, thi det varer nok længe, 
før man finder effektive Bekæmpelsesmidler mod denne Sot. 

Det lille Areal, der har været undersøgt, skal naturligvis 
tilplantes igen med Rødgran, og forskellig Jordbearbejdning 
og Planteafstand vil blive forsøgt. 

Trametesproblemet er jo, som Dr. Holmsgaard har paa
vist, af overordentlig stor økonomisk Betydning. Naar jeg 
fremkommer med ovenstaaende spredte Oplysninger, ind
samlet og udregnet paa amatøragtig Maade, som vi Prak
tikere nu engang maa nøjes med, er det ikke fordi jeg tror, 
at der er udredet noget af større Betydning, men jeg haaber, 
at de Videnskabsmænd, der arbejder med Problemet, maa
ske sammenstillet med Resultater andet Steds fra, kan ud
lede et og andet, som kan bidrage til Forstaaelse af Svam
pens Optræden. 



KRONIK 
A /S Junckers Savværk 

Udskrift af Højesterets Dombog 

sagen nr. 62 / 1957. Godsejer Flemming Juneker 

mod 

Del adelige stifl Vallø i Sjælland. 

I tidligere instans er afsagt dom af østre Landsret den 21. februar 
1957 (III. afd.). 

I denne sag blev af HØJESTERET fredag den 20. december 
1957 afsagt sådan 

dom: 

Den indankede dom er afsagt af østre Landsret. 
I pådømmelsen har tolv dommere deltaget. 
For Højesteret har appellanten gentaget sin for landsretten 

nedlagte påstand. Han har derhos nedlagt følgende subsidiære 
påstand: 

De indstævnte tilpligtes i egenskab af præferenceaktionær i 
A/ S Junckers Savværk at anerkende, at en med fornøden stem
meflerhed af selskabets A-aktionærer truffet beslutning om 
fuldstændig indløsning af selskabets præferenceaktiekapital er 
lovlig og forbindende for de indstævnte, forsåvidt selskabets 
aktivbeholdning på tidspunktet for indløsningen, opgjort på 
sædvanlig og forsvarlig måde, overstiger de selskabet påhvilende 
gældsforpligtelser med tillæg af aktiekapitalen med mere end 
840.000 kr., og forsåvidt selskabet gennemfører indløsningen 
uden forøgelse af dets gældsforpligtelser. 

De indstævnte har påstået stadfæstelse. 
Det bemærkes, at præferenceaktiekapitalen nu udgør 840.000 kr. 
Til brug for Højesteret er der afgivet nye parts- og vidne-

forklaringer og fremskaffet yderligere oplysninger. 
Civilingeniør Otto Rostrup har bl. a. forklaret, at han deltog 

i det den 25. januar 1938 afholdte møde og blev valgt til medlem 
af det nedsatte 4-mands udvalg. Der var i udvalget, hvilket efter 
hans opfattelse også fremgår af den afgivne betænkning, enighed 
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om, at man ville følge den hidtidige linie, idet man ville bevare 
den ret for A-aktionærerne til at indfri præferencekapitalen, 
som han regnede med, A-aktionærerne allerede havde. 

Direktør Torner har om bestyrelsesmødet den 16. februar 
1938 forklaret, at han gjorde gældende, at det ville være vanske
ligt at få gennemført det af appellanten og professor Møller 
stillede forslag overfor godserne på en ordinær generalforsam
ling, idet forslaget af godserne muligvis kunne opfattes som en 
udvidelse af A-aktionærernes rettigheder, hvad enten det i 
realiteten måtte være det eller ej. Han og landsretssagfører 
Brammer gav appellanten og professor Møller det råd, at de 
skulle rette en direkte henvendelse til de godser, som mentes 
at være dem venligt stemt. Med hensyn til udsigterne for en 
tilslutning fra godsernes side var vidnet noget usikker, idet 
atmosfæren j det hel,e efter mødet den 25. januar måske ikke 
var synderlig gunstig. 

Det er for Højesteret oplyst, at de interesserede godser afholdt 
møde, den 28. februar 1938 forud for generalfors,amlingen, og 
at man, ifølge et foreliggende referat, på dette møde bl. a. drøf
tede »et af professor Møller stillet ønske om, at A-aktierne eller 
disses indehavere skulle have adgang til at indløse B-aktier og 
C-aktier«. På mødet vedtoges - eller var der i hvert fald over
vejende stemning for - ,at afvise dette ønske. Det tilføjes i 
mødereferatet: »Anden indløsning end den i den nye § 3 i ved
tægten foreslåede, ville man ikke godkende«. Der blev ikke 
meddelt appellanten eller professor Møller noget herom. 

Seks dommere bemærker: 

Vedtægternes § 3, jfr. § 7, findes at give klart udtryk for, at 
præferenceaktionærerne har ret til uden begrænsning at deltage 
i afstemninger om, hvorvidt præferenceaktierne skal indløses. 
I tilslutning til det i dommen anførte findes det dernæst at 
henstå som ganske uvist, om de indstævnte og de øvrige godser, 
hvis spørgsmålet om præferenceaktiernes indløsning i 1934 var 
blevet rejst, vine være indgået på at lade dette spørgsmål afgøre 
alene af A-aktionærerne. Det fremgår endvidere af det på og 
efter bestyrelsesmødet den 16. februar 1938 passerede, at appel
lanten var klar over, at vedtægterne måtte forstås som foran 
anført, og at han, uden at have fået sit ønske om ændring af 
vedtægterne imødekommet, er indgået på rekonstruktion af 
selskabet. Der findes endelig ikke i det iøvrigt oplyste at være 
grundlag for at anlægge en indskrænkende fortolkning af ved
tægterne, hvorved bemærkes, at præferenceaktionærerne som 
leverandører af træ har haft og stadig har en selvstændig in ter-
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esse i selskabets uforstyrrede drift. Disse dommere stemmer 
herefter for at stadfæste dommen og for at pålægge appellanten 
at betale i sagsomkostninger for Højesteret 12.000 kr. til de 
indstævnte. 

Seks dommere bemærker: 

Den mellem godserne og aktieselskabet i 1934 stiftede over
enskomst om konvertering af selskabets gæld til godserne til en 
præferenceaktiekapital findes efter det oplyste, herunder sel
skabets skrivelse af 7. juli 1934 til de indstævnte, at måtte for
stås således, at der herved tillagdes de oprindelige aktionærer 
(A-aktionærerne) en egentlig ret til indløsning af præference
aktierne. Denne forståelse findes bestyrket derved, at præfe
renceaktionærernes økonomiske rettigheder i selskabet ifølge 
overenskomsten i det væsentlige var begrænset til forlods ud
betaling af et fast, kumulativt udbytte på 5 % og til ved eventuel 
likvidation at få dækning forud for A-aktionærerne og til den i 
dommen nævnte faste kurs, således at den af godserne indskudte 
kapital trods den skete konvertering stadig havde karakter af 
et lån eller en kredit ydet selskabet, som der også er givet 
udtryk for i den i dommen nævnte skrivelse af 10. juli 1934 
fra lensgreve Moltkes godsforvalter. Herefter findes § 3 i den 
af appellanten og professor Møller i 1934 udarbejdede vedtægt 
at måtte forstås således, at den her omhandl,ede indløsningsret 
tilkom A-aktionærerne. 

Med hensyn til det i 1938 passerede bemærkes, at der -
som i dommen anført - ikke i forbindelse med den nye kon
vertering blev foretaget nogen ændring -af indløsningsreglerne, 
og at det såvel i direktør Torners saneringsforslag af 15. januar 
1938 som i betænkningen af 9. februar s. å., afgivet af det af 
godserne nedsatte udvalg, udtales, at man har villet bevare 
A-aktionærernes adgang til eller mulighed for, hvis fabrikkens 
driftsresultat tillod det, efter foretagen indløsning af den øvrige 
aktiekapital at blive eneejer af f.abrikken, udtalelser, der ganske 
falder sammen med civilingeniør Rostrups foran gengivne vidne
forklaring. Det af appellanten og professor Møller i bestyrelses
mødet den 16. februar 1938 stillede ændringsforslag må herefter 
og under hensyn til det på mødet den 25. januar 1938 passerede 
antages at have tilsigtet enten at klargøre vedtægterne over
ensstemmende med den forståelse, som også godsernes repræ
sentanter havde givet udtryk for, eller at give appellanten og 
professor Møller en personlig ret til indløsning af præference
aktierne. Der findes herefter og efter det af direktør Torner 
om grunden til, at man frarådede forslaget, forklarede, ikke 
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grundlag for at antage, at der i 1938 er sket nogen ændring på 
dette punkt i A-aktionærernes retsstilling. 

Den præferenceaktionærerne ved vedtægternes § 7 tillagte 
stemmeret må herefter anses begrænset af den A-aktionærerne 
ved vedtægternes § 3 tillagte indløsningsret, således at de ikke 
kan deltage i afstemning om A-aktionærernes udøvelse af denne 
ret og derved eventuelt gøre den illusorisk. 

Det bemærkes herved, at den ·af de indstævnte hævdede for
ståelse af § 3 - som af appellanten for Højesteret anført -
ville føre til det ikke rimelige resultat, at præferenceaktionæ
rerne, uanset at de aldrig kan få mere end deres indskud tilbage, 
og at A-aktionærerne - bortset fra det til præferenceaktionæ
rernes indskud svarende beløb - ejer hele selskabets nu meget 
betydelige formue og først bærer selskabets tab, vil kunne 
håndhæve fuld og stedsevarende rådighed over selskabet c,g 
dets udbyttepolitik. 

Disse dommere stemmer herefter for at tage appellantens 
principale påstand til følge. 

I medfør af retsplejelovens § 216, 1. stk., 2. punktum, vil der 
være at give dom som nedenfor anført. 

Thi kendes for ret: 

Landsrettens dom bør ved magt at stande. 
I sagsomkostninger for Højesteret betaler appellanten, gods

ejer Flemming Juncker, 12.000 kr. til de indstævnte, Det adelige 
stift Vallø i Sjælland. 

Det idømte at udrede inden 15 dage efter denne højesterets
doms afsigelse. 

LITTERATUR 

Nogle forstzoologiske bøger. 

I de senere år er der kommet to nye lære- eller håndbøger på 
forstzoologiens område. I betragtning af, at den danske håndbog, 
J. E. V. BOAS' Dansk Forstzoologi (1923), nødvendigvis efterhån
den på nogle felter er forældet, kunne det være rimeligt at omtale 
disse nye bøger lidt nærmere. 

H. GXBLER: Forslschulz gegen Tiere, Neumann Verlag 1955, 368 
pp., i forlagsindbinding, 46.80 d. kr. 
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Forfatteren er professor på det forstzoologiske institut i Ebers
walde, beliggende i den østlige zone af Tyskland, hvilket giver 
sig følgende udtryk: »Satz und Druck VEB Officin Andersen Nexø 
in Leipzig«. 

Bogen er inddelt i tre hovedafsnit. Det første behandler be
kæmpeisesmetoder og de dertil knyttede prognose- og kontrol
metoder. Afsnittet er på ca. 40 sider og det giver en grundig, men 
temmelig koncen tre ret gennemgang af de for tiden foreliggende 
bekæmpelsesmuligheder. Det indledende stykke om forudsigelse 
af insektangreb og om forstzoologisk meldetjeneste viser, hvor 
grundigt man går til værks på dette felt i Tyskland, hvor man 
allerede i årene før sidste verdenskrig hvert år indsamlede et 
talmateriale om de vigtigste skadeinsekter på alle større skov
distrikter. For mange arter lod det sig gøre på grundlag af et 
sådant materiale at forudsige, om der ville indtræffe større in
sektangreb i det kommende år. Dette beredskab hænger vel sam
men med, at der i Tyskland faktisk var et større behov end i Dan
mark for en varslingstjeneste, især p. g. a. de store ensartede 
fyrreskovsarealer, som altid har været særligt udsat for store 
insektangreb. 

Det næste hovedafsnit på godt 20 sider giver en ganske om
fattende redegørelse for insekternes bygning og levevis, atter 
i stærkt sammentrængt form. Afsnittet er rigt illustreret med in
struktive stregtegninger og giver dermed en betydelig del af den 
grundviden om insekterne, som man ved skovbrugsundervisnin
gen på Landbohøjskolen får på studiets 1. del. 

Den tredie og største del af bogen omfatter de enkelte arter, 
disses biologi og eventuelle specielle bekæmpelsesmuligheder. 
50 sider omhandler nyttige dyr, de resterende godt 200 sider de 
skadelige arter. Begge grupper gennemgås systematisk, fra lavere
til højerestående arter. I det hele omtales der flere arter end i den 
danske forstzoologi. Det følger naturligt deraf, at der ikke bliver 
så megen plads til den enkelte art som i Dansk Forstzoologi, hvor 
der er 750 sider til rådighed. Resultatet af dette bliver da også, at 
stoffet i den tyske bog er så sammentrængt, at det bliver mindre 
let læseligt, mens den danske bog i betydelig grad har sån force 
i den brede fremstilling, der lader forfatterens personlige opfat
telse og hans særlige stil få fri udfoldelse. Man kan dog ikke sige, 
at »Forstschutz gegen Tiere« ikke får det væsentlige med, og de 
enkelte arter bliver mere jævn t og »retfærdigt« behandlet. Der 
ofres således kun 4 sider på »typografen« og 5 på »nonnen «, 
skønt disse arter er vigtige for tysk skovbrug. I »Dansk Forst
zoologi« har de to arter 10 og 12 sider (ganske vist mindre tæt 
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trykt), selvom de ikke her har spillet nogen større rolle. Endnu 
grelle re er modsætningen i bredde, når man sammenligner om
talen af f. eks. oldenborren og Milldarus i de to bøger ; de får hos 
BOAS henholdsvis 32 og 12 sider, hos GAB LER kun 4 og 1h side. 
Forskellen er dels begrundet i en ændret betydning af de pågæl
dende arter i 1923 og 1955, og tillige må det regnes BOAS tilgode, 
at hans fremstilling nærmest har karakter af originalafhandlinger 
over emnet. Sammenligner man omtalen af hjortearterne, finder 
man, at de hos BOAS får 50, hos GAnLER 5 sider. I dette tilfælde 
er indskrænkningen hos GABLER opnået ved at undlade at gå ind 
på aldersbestemmelse ved hjælp af tandsættet og på nærmere 
omtale af sårhelingen efter skrælleskade m. v. 

Det fremgår af ovenstående, at denne bog måske nærmere 
dækker behovet for en håndbog end for en lærebog, selvom den 
også er tænkt som en sådan. Dens anvendelse både som håndbog 
og som lærebog fremmes af det store antal figurer (281), hvor
imellem der er mange udmærkede fotografier, som letter gen
kendelsen af insekterne. Ikke mindst er fire tavler med farve
fotografier, der særlig omfatter forskellige sommerfugle en stor 
hjælp i så henseende, de sparer mange beskrivelser. 

For den danske læser er arternes navne noget af et problem. 
De tyske navne kan vel i nogle tilfælde lede over til danske, ikke 
mindst fordi en del danske navne er direkte oversættelse fra 
tysk (f. eks. grosser, brauner Riisselkafer for Hylobius),. men 
oftest må man støtte sig til de latinske, der er anført i nyeste 
udgave, d. v. s. gerne med ændret slægtsnavn. li mange tilfælde 
er det gamle navn vedføjet, men det gør ikke identificeringen 
lettere, at BOAS konsekvent har undladt at tilføje autornavnet. 

Den opdeling af gamle slægter i flere nye, der er sket i årenes 
løb, er gennemført i denne bog. For at tage den værste gruppe, 
de bladlus, ·der hos BOAS er opført under slægten Chermes, finder 
man hos GABLER følgende slægter: Pineus, Aphraslasia, Dreyfusia, 
Adelges, Cnaphalodes og Gilelleella. Denne opdeling af slægten 
er et udtryk for den mere detaillerede rubricering, som moderne 
systematik anvender, og opdelingen er sikkert uundgåelig, selv 
om den er besværlig og efter lærebogsmæssige synspunkter 
upraktisk. De idelige ændringer, der sker i slægtsnavnene i ti
dens løb skærper behovet for danske navne for de veldefinerede 
arter. Værre end opdelingen i slægter er opspaltningen af de en
kelte arter, hvis denne ikke begrunder sig på sikkert afgrænsede 
morfologiske eller biologiske forskelle. Ædelgranlusen Chermes 
piceae (hos BOAs), der ved den forstzoologiske undervisning 
behandles som to arter (Ch. nordmannianae og Ch. pieeae) er hos 
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GXBLEn opstillet som tre arter: Dreyfusia nuesslini (den mest 
skadelige, »skudformen«), Dr. piceae (»stamme.formen«) og Dr. 
prelli (særlig på Abies nordmannianae; den eneste af de tre ar
ter, hvor gallen angives at være 'bekendt på Pic ea 'Ori enialis). 
Berettigelsen af denne stærke opdeling er diskutabel; den be
grundes i biologiske forhold (værtskiftet for Dr. prelli) og i visse 
morfologiske forskelle, men disse sidste er efter nyere under
søgelse så variable, at ·afgrænsningerne bliiver usikre, og man 
kunne i og for sig på samme grundlag opstille endnu flere arter, 
eller bedre: holde sig til en enkelt eller højst to foreløbig. 

En dansk læser kunne frygte, at bogen ikke tog de arter med, 
som er af interesse her i landet. Det viser sig dog, at der ikke 
mangler arter af væsentlig interesse for os, derimod er der na
turligvis enkelte arter af de mange omtalte, som ikke under vore 
forhold har nogen betydning. En betydelig litteraturliste efter 
de enkelte afsnit gør det muligt at søge mere detaillerede oplys
ninger. Alt i alt får man det indtryk, at »Forstschutz gegen Tiere« 
opfylder de krav, man kan stille til biologi og bekæmpelse i en 
moderne håndbog. 

S. A. GRAHAM: Forest E'nfomology, 3. udg. Forlag McGraw-Hill 
19.52. 351 + ,12 pp. shirt. 45 sh. 

Denne amerikanske bog er en fuldstændig omarbejdet udgave 
af det oprindelig i 1929 udkomne værk. Den er delt i to hoved
afsnit, en almindelig og en speciel del, hvoraf det første er om
trent dobbelt så stort som det sidste. Den almindelige del ud
mærker sig ved en grundig økologisk gennemgang af forudsæt
ningerne for insektangreb i det hele taget; der er kapitler om 
insekternes formeringsevne, om de faktorer i omgivelserne, der 
begrænser insekternes formering og om niveauet for insektpopu
lationerne ; herun der behandles den biologiske balance i naturen 
og årsagerne til, at der normalt hersker en sådan balance, samt 
muligheder for forstyrrelser i denne. 

Der følger så nogle kapitler om bekæmpelse med mekaniske og 
kemiske midler og en omtale af de vigtigste af insecticiderne, 
alt i en let overskuelig og flydende fremstilling. Videre omtales 
muligheder for indirekte bekæmpelse, f. eks. ved at unddrage 
insekterne yngleplads eller føde, men særligt indgående behand
les biologisk bekæmpelse ved hjælp af parasitter og andre fjen
der. Der ofres ca. 30 sider på emnet, og forfatteren konkluderer, 
at der på dette felt foreligger betydelige muligheder, men man må 
ikke vente mirakler, fordi disse fjender kun udgør en del af de 
faktorer, der hegrænser skadedyrenes formeringsmuligheder. Den 
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væsen tligste biologiske indsats, der for øjeblikket kan gøres m.h.t. 
bekæmpelse vil være at anvende kemisk bekæmpelse efter nøje 
vurdering af de implicerede arters biologi, så andre arter og 
nyttige arter rammes i mindst mulig grad. 

Det sidste kapitel af den alm. del handler om indirekte be
kæmpelse ved skovdyrkningsmæssige midler, hvorunder bland
skov, aldersfordeling og tynding i bevoksningerne, egnede vokse
steder, træfordeling og en række andre forhold omtales. For
fatteren sidder inde med en betydelig viden også om denne side 
af sagen; men problemstillingen for den danske læser må nød
vendigvis af og til være afvigende, da skovdyrkningens metoder 
og forudsætninger er så forskellige i U.S.A. og Danmark. 

Det specielle stof om de enkelte arter er grupperet i 6 kapitler, 
der omhandler bludædende insekter, saftsugende insekter, in
sekter på kviste og rødder, samt insekter eler lever i kambium, 
splint og ved. Beslægtede arter omtales under et, og i det hele 
taget baserer fremstillingen sig mere på de generelle træk i arter
nes levevis enel på eletaillereele beskrivelser af elen enkelte art. 
Det er klart, at ele omtalte arter kun ifå tilfælde også findes her 
i landet. Visse til Danmark indførte arter som Chermes cQloleyi 
er nævnt, så vel som fyrrevikleren (Torlrix buoliana) o. a. arter, 
eler er inelslæbt til Amerika fra Europa. Bogen er illustreret med 
85 figurer, de fleste i den specielle del; fotografierne er ikke alt 
for fremragende, mens mange stregtegninger og diagrammer er 
ins truk tive. 

»Forest Entomology« er særlig egnet som lærebog og til almen 
orientering, idet den lægger hovedvægten på fremstillingen af 
grundproblemer og generelle sider af forstentomologien, mens der 
ofres lielet plads på huske-eller håndbogsstof. Da der netop i de 
senere år er sket en stor forøgelse i viden om ele økologiske forud
sætninger for insektangreb, betegner denne bog et fremskridt 
fra »Dansk Forstzoologi«, hvor disse forudsætninger ikke er be
handlet generelt, men i en vis udstrækning indgår i omtalen af 
de enkelte arter. »Forest Entomology« har i denne henseende 
også et fortrin fremfor G.:(BLERS bog, eler nærmest forudsætter 
elette stof bekendt. Til gengæld ville man ikke med en lærebog 
som den her refererede kunne klare sig uden at anskaffe en hånd
bog tillige. 

Bogen er forsynet med en stor litteraturfortegnelse, væsentligst 
omfattende engelsksprogede afhandlinger. 

Foruden de to omtalte større bøger kan det være praktisk ved 
samme lejlighed at omtale et par mindre bøger indenfor samme 
område. 
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E. SCHIMlTSCHEK: Die Bestimmllng von lnseklenschiiden im Walde. 
P. Parey Verlag, 1955, 196 pp., i forlagsindbinding 19.80 Dm. 

Som navnet siger, er bogen en nøgle til bestemmelse af insekt
skader i skov. Den er beregnet for praktikeren og inddelt først 
efter planteskole, kultur og bevoksning (samt tørret og lagret 
træ), og dernæst efter træarter. Bogen er rigt illustreret (230 
figurer); figurerne giver en god hjælp ved anvendelsen, men det 
gælder denne nøgle, som de fleste, at først ved gentagen anven
delse bliver man fortrolig med den og får tillid til, at man kom
mer til det rette resultat. Indstillingen til de latinske navne er 
konservativ, og en 'stor del vil man kunne genkende helt tilbage 
fra BOAS. Nøglen kan være et nyttigt supplement til en forst
zoologisk håndbog og en hjælp for den særligt in teresserede. 

K-J. HEQVIST, B. LERANDER og T. PALM: Skogsinsekler. Larokurs 
fOr Statens Skogsskolor. 78 pp. I forlagsinclbinding 5 sv. kr. 
1954. 

Denne lille forstentomologi ·er beregnet som lærebog ved den 
lavere skovbrugsundervisning i Sverige, og den kan læses uden 
særlige forkundskaber. Den må vel nærmest sammenlignes med 
afsnittet om skadeinsekter i »Lærebog for skovfogedelever«, men 
er ca. fem gange så stor. Den omfatter da også adskilligt flere 
arter, der omtales i afsnit om skadelige, nyttige og indifferente 
insekter. Endelig er der til slut en bestemmelsesnøgle efter skade
billede og nogle meget nyttige sider om forudsætningerne for 
insektangreb samt forebyggelses- og bekæmpelsesmuligheder. Der 
omtales iaIt ca. 90 arter, hvoraf visse (f. eks. blandt barkbillerne) 
ikke spiller nogen rolle under danske forhold. I betragtning af 
den begrænsede plads efterlader denne bog et ret godt indtryk 
af den mest nødvendige viden om skovens insekter. Beskrivel
serne støttes af 67 figurer, hvorimellem mange udmærkede foto
grafier. Til bogens .fordel taler unægtelig også den meget billige 
pris. 

B. Beier Petersen. 

E. OKS BJERG : Rødgranens og nogle andre nåletræers jordbundsdan
neise på fattig jord. - Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, bd. 23, 
1957, s. 125-279. 

I en anmeldelses korte form er det ikke muligt at gennemgå en 
afhandling som den foreliggende i alle detailler, hvor 'fristende 
det end kan være. Jeg har .foretrukket først og fremmest ganske 
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kort at referere to af arbejdets hovedpunkter, som er af væsentlig 
betydning for forståelsen af hele afhandlingen, og som har bli
vende værdi for fremtidens jordbunds- og humus<forskning. Det 
drejer sig om OKSBJERGS klare beskrivelse af morlaget i vore rød
granplantager, og om hans stillingtagen til problemerne om 
organisk materiales iltning. 

Beskrivelsen af morlaget sker på rent morfologisk basis, og 
OKSBJERG fortsætter ,herved de anerkendte traditioner i jord
bundsforskningen, som P. E. ,MOLLER har skabt i sine klassiske 
arbejder om muld og mor. 

Fremstillingen kan refereres som følger: 
1. Morlaget består øverst af levende og døde mosgenerationer 

og nylig falden skovstrø. Dette lag kaldes S-laget. 
2. Under S-laget finder man et lag (F-laget), der består af en 

blan ding af strørester, der er sammenvævet til et -filt af 
utallige grandværgrødder. Ved en nærmere undersøgelse 
kan laget deles i 3 lag: 
a) et øvre, rod frit lag, som kun er få mm tykt. På græn

sen mellem dette lag og S-laget sker der en meget livlig 
omsætning. Over grænsezonen er nålene f. eks. endnu 
nogenlunde intakte, medens de under den er »tomme« 
nålehylstre. Det må dog fremhæves, at OKSBJERG også 
demonstrerer, at relativt tidligt efter at en nål er faldet 
på moren, fastbindes den til moroverfladen af svampe
hyfer. Omsætning, i den forstand at nålen er substrat for 
svampe, begynder altså hurtigt efter nålefaldet. Men 
hovedomsætningen sker i den nævnte grænsezone. 

b) Under det øvre, rodfri lag er der et lag, der er gennem
vævet af levende dværgrødder med opadrettet vækst. 

c) I F-lagets nedre del er dværgrodfiltet derimod dødt. 
3. Under F-laget kan man under gamle bevoksninger finde et 

tyndt, mørkfarvet lag, der har en mere amorf ka'rakter i 
modsætning til F-lagets fibrøse karakter. ,Laget kaldes 
H-laget. 

Med denne beskrivelse er vejen åben for Oksbjergs definition 
af moren som noget levende. Den er levende, fordi en væsen tlig 
bestanddel af den er det levende dværgrodfilt. Et fragment af 
den levende mor, som man tager hjem til laboratorieundersøgel
ser, er derimod dødt, og Oksbjerg kalder det konsekvent graniørv. 

Denne logiske definition er basis for Oksbjergs krHik af hoved
parten af de kemiske humusundersøgelser og lagringsforsøg, 
som er udført i tidens løb. De er foretaget på den døde gran
tørv, og de har derfor ikke meget at gøre med processerne i en 



COMPANION 
den transportable 1-mands kratrydningssav. 

Afprøvet og godkendt af myndighederne 

Forlang tilbud, prospekt og eventuelt demonstration 

Eneforhandling for Danmark: 

Als BRANDT & VIDSTRUP 
Amerikavej 10 . København Y . *YEster 7800 



I NOVOPANFABRIKEN bruger 100 rm nåletræbrænde daglig 

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S 
PINDSTRUP . TELEFON 39 (4 LINIER) 



ROTARY 
}:j> Stjernen hlandt jørdlræsere 

Der findes en ROTARY model til ethvert arbejde 
MODEL 

GEM 
MODEL 

BANTAM 
MODEL 

20" arbejdsbredde, 6 hk 4-takts 1-cyl. benzinmotor, 24" & 
30" arbejdsbredde, 9,8 hk 4-takts 2-cyl. benzinmotor, 3 
fremad- og 1 bakgear, friktionskobling ved fræsertromlen. 

10" & 14" arbejdsbredde, 2,35 hk 4-takts 1 cYI. benzin
motor, 4 fremadgear, fræsertromlen er let aftagelig. 

BULLFINCH 
10" arbejdsbredde, 1 ,25 hk 4-takts 1-cyl. benzinmotor, 
2 fremadgear, fræsertromlen kan gøres 15" bred og er 
let aftagelig. 

ROT ARY jordfræsere er forsynet med de kendte selvskærpende knive 
af en meget fin kvalitet. ROTARY har dybderegulering. ROTARY kan 
forsynes med forskellige redskaber, hvilket giver større udnyttelse af 
maskinen . 

ROTARY er en gammel kending I De opnår en hurtig og økonomisk 
i gartnerier, frugtplantager, plan- kultivering og rensning med RO-
teskoler, land- og skovbrug . T ARY jordfræsere. 

ROTARY sælges på lempelige betalingsvilkår. 

Forhandlere og service overalt i landet. 

r---- KUPON - - - - -. 
1 

LANGREUTERS, GI. Kongevej 3, KØbenhavn V., telefon Hilda *1090 

De bedes uden forbindende sende mig brochurer, priser og betalinos
vi Ikår over ROTARY jordfræsere. 

NAVN : 

ADRESSE : 

1 

1 

1 

_I 



Bøgekævler, 
Finer- og Plankekævler I og II 

Egekævler og 

Askekævler 
samt alle øvrige Løvtræsorter 

J ø R G E ~ J ø R G E N S E N A/S 

Gulvtræ 
Smaakævler - Snitgavn og 

eventuelt godt Klov købes. 

C. C. HANSEN A/S 

FJEDERKLEMMEFABRIK 

Ringsted vej 20 . Roskilde 
Telefon 299 

FARSTRUP SAVVÆRK 

& STOLEFABRIK A/S 
Grund\. 1910 

FARSTRUP ST. 

Telefon Veflinge 28-48-128 

Er køber til kævler j eg og bøg 

Kævler 

Raadhuspladsen 3 . Aarhus . Telf. 28835 

Eg - Bøg - Ask - Gra.n 

og Elletræ 
købes af 

Borup Savværk 
og Trævarefabrik 

F . Nielsen, Borup St. 
Telf. Borup 30 

John Rolskov's Planteskole 
Sdr. Vissing Telf. 53 

Vi anbefaler os med alle Arier 

SJrovplanler i gode Provenienser 

Skovplantekulturerne staar under 
ProveDienskonlrol af Dansk Skov

forenings Frøudvalg 

I alle træsorter købes 

Thorvald Pedersen, Odense A/S TELEFON 3288 



241 

naturlig lejret mor i en bevoksning. Den afgørende forskel mellem 
granmor og grantørv kan demonstreres i rodisoleringsforsøg. 
Ved disse afskæres et morparti ved en ringgrøft fra sin forbin
delse via dværgrødderne med bevoksningens træer. Tørven får 
en helt anden struktur i løbet af kort tid. Den falder sammen og 
der sker en betydelig kvælstoffrigørelse, som indiceres af brand
bæger og andre kvælstofkrævende urter. Kort sagt, der er etable
ret et lagringsforsøg i naturen. Det bør tilføjes, at en betydelig 
del af reaktionen formentlig skyldes, at de døde dværgrødder 
virker som grøngødning. 

Lad mig endelig i denne forbindelse henvise til en meget 
instruktiv beregning, som OKSBJERG har skjult i et lille petit
stykke andetsteds i beretningen (side 214). I en 115-årig gran
bevoksning i Nr. Feldborg plantage, afd. 168, blev i 1950 skønnet, 
at den samlede strø + mosproduktion i 115 år er 13 kgjm2 • Morens 
tørvægt i bevoksningen var nøjagtig 13 kgjm2 • Heraf kan man 
forledes til at slutte, at moren er akkumulerede uomsatte plante
dele. Det er imidlertid ikke tilfældet. Som ovenfor nævnt er om
sætningen særdeles livlig. Med OKSBJERG må man konkludere, 
»at det samlede tørstof tab ved nedbrydning er af samme størrelse 
som stofproduktionen ved rodfiltets vækst«. 

U dover disse morfologiske iagttagelser har OKSBJERG foretaget 
en hel del kemiske laboratorieundersøgelser af gran tørv. I sin 
fig. 9, som gengives her, har han anskueliggjort sine tanker om 
resultaterne af disse undersøgelser. Figuren illustrerer sammen
hængen mellem iltning af organisk stof (ordinaten) og stigende 
temperaturer eller stigende hydroksylionkoncen tration (abscis
sen). Iltningen kan ske enzymatisk, d. v. s. ved at forskellige 
mikroorganismer udnytter det organiske stof som energikilde, 
idet de ilter det ved hjælp af deres enzymer. Ofte sker 
processen trinvis ved omdannelse af et givet organisk stof til et 
andet. Omsætningen a,f strøet i bevoksninger er for en stor del 
summen af en række sådanne processer. Iltningen kan også ske 
som en spon tan, kemisk iltning, som ligeledes kan resultere i en 
trinvis omdannelse af de organiske stoffer. Denne sidste iltning 
fremmes ved høje temperaturer og ved store hydroksylionkoncen
trationer. Begge disse faktorer kendes fra praksis. De høje tem
peraturer kan man få i moren på renafdrifter, og ved kalkning 
tilfører man store mængder hydroksylioner. Den fuldt optrukne 
kurve i fig. 9 er resultatet af den enzymatiske og den kemiske 
iltning. Det vil føre for vidt at forsøge at referere de indviklede 
kemiske processer, som kan tænkes at være baggrunden for 
figur 9. Heller ikke skal jeg forsøge at referere OKSBJERGS stilling-
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tagen til de rent praktiske problemer, som han begrunder med 
sine morfologiske og kemiske undersøgelser. Personlig synes jeg, 
at der mangler en stillingtagen til de moderne kemiske humus
undersøgelser. Ved disse foretager man en fraktionering af hu
musen f. eks. under anvendelse af natriumhydroksyd og ofte 
under opvarmning. Herved kan man bl. a. bestemme de »ægte 
humusstoffers« andel af en given humusprøve. Metoderne med
fører, at man arbejder med stoftab på grund af processer af 
samme art, som er baggrunden ,for OKSBJERGS fig. 9. Bestræbel
serne går da også efterhånden mere og mere ud på at undgå 
disse stof tab. Det synes bl. a. at være lykkedes i de seneste af 
WITTICHS arbejder. Det står imidlertid fast, at enhver kemisk 
humusundersøgelse endnu i dag er ensbetydende med, at man 
fjerner sig langt fra forholdene i naturen. OKSBJERGS arbejde 
understreger, hvor vigtigt det er, at man er forsigtig med sine 
konklusioner. 

I en efterskrift (s. 244-249) g.ennemgår OKSRJERG den nyeste 
litteratur ganske kort og påviser, hvorledes meningerne stadig 
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brydes. Lad mig herfra fremhæve, at medens mange, og med dem 
OKSBJERG, mener, at lignin er et af de væsentligste elementer i 
moren, så nndes der andre (HANDLEY m. fl.), som finder, at det 
væsentlige i moren er cellulose, som er overtrukket med fældede 
æggehvidestoffer og derfor ikke kan omsættes. Fældningen er 
analog med en garvning af læder. Så store meningsforskelle 
illustrerer hvor langt de lærde er fra enighed. De nærmest kom
mende årtier vil sikkert bringe os nærmere en fælles biologisk
kemisk løsning af humusproblemerne, men der vil sikkert også 
komme overraskende nyvurderinger af, hvad man i dag anser 
for givet. 

Jeg har i det .foregående trukket et par ting frem, som jeg 
mener er hovedpunkter i afhandlingen. Går man i detailler, 
støder man her og der på konklusioner, som får en til at spørge 
sig selv, om det nu kan være rigtigt. Dette skyldes først og frem
mest, at afhandlingen på mange punkter er dårligt underbygget 
med talmateriale. I intet tilfælde er det dog muligt at komme 
med en positiv kritik, hvorved jeg forstår, at der kan fremlæg
ges et talmateriale eller en iagttagelsesrække, som er mere fyldest
gørende. Det her sagte gælder f. eks. afsnittet om morprofilens 
varmeøkonomi. OKSBJERG konkluderer: »Morprofilen synes at 
være forårskold, men ikke høstlun«. Her kunne jeg have 
ønsket, at der havde været et stort talmateriale, der fyldestgø
rende viste, hvordan temperaturrelationerne er mellem mor- og 
muldprofiler under rødgran på vore breddegrader. Den nævnte 
konklusion har så meget slagordskarakter, at den bør være vel
begrun det, før den virkelig bliver ekskursionsslagord. 

Afhandlingens titel foregøgler, at andre nåletræers jordbunds
danneIse på fattig jord er behandlet nogenlunde fyldestgørende. 
Det er ikke tilfældet efter min mening, og heller ikke efter 
OKSBJERGS, idet han siger: »Det er derfor kun med stor usikker
hed, at følgende bemærkninger kan gøres« (om de øvrige træ
arters jordbundsdannelse) . Netop med hensyn til viden om de 
forskellige træarters påvirkning af jordbunden står vi i dag 
meget svagt. Den tilsyneladende gode lærebogsviden vi slæber 
rundt med, er baseret på sammenligninger af arterne (kompara
tivt), som gør denne viden meget lidt værdifast, og OKSBJERG har 
ikke bragt en hårdt tiltrængt fornyelse. Personlig tvivler jeg 
stærkt på mange iagttagelsers holdbarhed. F. eks. angives TSllga 
heierophylla som douglasgran at danne en muldlignende jord
bund uden podsolering i ungdommen. Heroverfor står en viden 
om, at den i sit hjemland anses for at være obligat mordanner 
i sit naturlige ,forekomstområde. 
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Det er blevet sagt, og med rette synes jeg, at det under læs
ningen er vanskeligt at finde OKSBJERGS egne iagttagelser mellem 
alle de forskere, han refererer til. I sit forord tager han selv 
brodden af en sådan kritik ved at sige: »Det nye i min situation 
var, at jeg i stedet for en refererende indstilling til emnets 
litteratur nu havde anledning til selv at foretage nogle af de 
undersøgelser og målinger, der lå til grund for andres arbejde, 
til selv at opleve deres baggrund«. Det bør i denne forbindelse 
yderligere fremhæves, at en del af OKSBJERGS kildedilernma skyl
des, at der efter afslutningen af hans egne undersøgelser, men 
før afslutningen af manuskriptet er fremkommet en del uden
landske afhandlinger, som behandler den samme emnekreds. 
Originaliteten i OKSBJERGS arbejde, f. eks. netop grundlaget for 
fig. 9, har desværre i praksis lidt herunder. 

Når det i forordet siges: »Fremstillingen er først og fremmest 
tiltænkt praktikere«, så tror jeg ikke, at målet er nået. Og dog 
må det anbefales de lidende praktikere, at de arbejder sig igen
nem afhandlingen og ikke lader den samle støv på sengebordet. 
Grundforbedring er tidens forstlige slagord, og jeg anser det for 
at være af stor betydning, at der på dansk foreligger en afhand
ling, som redegør for den teoretiske baggrund for dette slagord. 

Til slut et hjertesuk: 
OKSBJERGS arbejder på jordbundsområdet bliver vel desværre 

ikke fulgt op af ham selv. Det er beklageligt, fordi den forstlige 
jordbundsforskning er et centralt forskningsområde. Et flertal 
af de forstlige »ismer« er blevet begrundet helt eller delvis med 
slagord om jordbunden. Fra kanten af et jordbundshul har man 
hørt banbuller udslynget mod denne eller hin træart, og der er 
blevet indvarslet nye herlige tider, hvor mulden bredte sig i 
skovene. De forkætrede træarter har oftest været de, der har 
kunnet forrente de højeste jordværdier, og mulden er i alt for 
mange tilfælde udeblevet. Takket være gode traditioner fra 
P. E. MULLERS tid har vi været nogenlunde forskånet for disse 
»ismer«, men det er påkrævet, at P. E. MULLERS arbejde fort
sættes, og helst af så mange som muligt. Inspirerende menings
divergenser kan kun opstå mellem flere personer. Det er i denne 
forbindelse værd at erindre sig, at skovbrug er jorddyrkning 
som al anden planteavl og ikke naillrlyrik. 

H. H olsiener-J ørgensen. 
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