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VIRUSSYGDOMME HOS FORSTPLANTER 

Ved plantepatolog H. RONDE KRISTENSEN 

For blot 10 år siden kendte man kun yderst få virussyg
domme hos frugttræer her i landet: i dag kender man tæt op 
imod 30 frugttræ-viroser, hvoraf nogle er særdeles udbredte 
og til alvorlig gene for såvel frugtavlerne som for den pro
ducerende og eksporterende planteskole. 

Naturligvis har nogle af disse sygdomme eksisteret i læn
gere tid herhjemme, men har blot været henført under be
grebet »degeneration« etc. 

Imidlertid er der næppe tvivl om, at adskillige virussyg
domme først i de senere år har opnået en stærk udbredelse 
bl.a. takket være den stærkt forøgede samhandel landene 
imellem - et forhold de fleste landes sundhedsmyndigheder 
nu fuldt ud erkender og tager konsekvenserne af. 

Også b iandt forstplanterne findes adskillige, der er mod
tagelige for angreb af diverse virussygdomme, af hvilke 
nogle er særdeles alvorlige. 

Heldigvis har man her i landet hidtil været forskånet for 
de mere ondartede af disse sygdomme, men udbredte virus
angreb hos røn og poppel forekommer dog, ligesom mistæn
kelige symptomer er fundet hos bøg, ask og eg. Sidstnævnte 
angreb er nu genstand for nærmere undersøgelse. 

Fra andre lande, især USA, rapporteres om særdeles øde
læggende virusangreb i elm og birk, ligesom virussygdomme 
også er omtalt i udenlandske beretninger, forsåvidt angår 
poppel, røn, ahorn og ask, mens viruslignende angreb er om
talt hos bøg, lind og ædelgran. 

Til nærmere orientering skal i det følgende gives en kort 
oversigt over nogle vigtigere virussygdomme, der angriber 
forstplanterne. 
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Elm - Sivævsnekrose (Elm phloem necrosis) 

Sivævsnekrose hos amerikansk elm (Ulmus americana) 

blev i 1918 første gang rapporteret fra Ohio i USA, men det 
antages, at sygdommen har eksisteret i adskillIge ameri
kanske stater betydeligt længere tilbage. 

Nu er sygdommen meget udbredt mange steder i USA, og 
den breder sig stadig og er årsag til, at titusinder af elme
træer dør. 

Eksempelvis skal omtales en lokalitet i Ohio med 2000 
elmetræer, hvor en epidemi udbrød i 1935; i løbet af 1936 
og 1937 døde 1000 elmetræer på grund af sivævsnekrose (!). 

Fra andre lokaliteter nævnes op til 75 pct.s dødelighed hos 
elm på grund af denne ondartede sygdom. 

Uagtet sivævsnekrose har optrådt alvorligt i mange år, 
blev fænomenet først i 1937 identificeret som en virussyg
dom (R. U. SWINGLE, 1938). 

Symptomer og sygdomsuduikling. De første symptomer 
ses i de yderste grenspidser, hvor løvet bliver tyndere og de 
enkelte blade bliver hængende (nedadbøjede), .idet blad
stilkene bliver nedadbuede. 

Bladrandene på de påvirkede blade ruller opad og bliver 
grågrønne og tillige ofte stive og skøre. 

Senere bliver løvet gulliggrønt og tilsidst gult, hvorefter 
bladene begynder at falde af de angrebne træer (betydeligt 
tidligere end normalt løvfald). 

På et ret fremskredent sygdomsstadium dør først de mind
ste og derefter de større rødder på angrebne træer. 

Før de ældre rødder dør, forekommer i disses sivæv og 
kambium en typisk misfarvning, der hyppigt breder sig til 
stamme og grene. 

Til at begynde med bliver kam biet lysegult eller gyldent, 
og det tilstødende sivæv bliver gult og derefter brunt med 
små spredte sorte pletter. Snart herpå bliver sivævet mørke

brunt og nekrotisk. 
Et andet karakteristisk diagnostisk kendetegn på sivævs-
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nekrose er den specielle duft (minder om duUen hos Gaul

teria procumbens), som det angrebne sivæv afgiver. 
De første døde rødder er set så tidligt som 50 døgn efter 

infektionen, og 2-6 måneder efter de første rodsymptomers 
fremkomst går de angrebne træer sædvanligvis ud; helbre
delse af angrebne træer har aldrig været iagttaget. 

Et af de mest iøjnefaldende histo-patologiske fænomener, 
der sædvanligvis forekommer i forbindse med angreb af si
vævsnekrose, er hypertrofi *) hos cel-Iekærne og celler i væ
vet, der -omgiver de fuldt udviklede si rør. 

Diagnostik. Ved biokemiske undersøgelser har det vist sig, 
at virusinfektion hos flere planter bevirker en ophobning af 
phenolforbindelser i det påvirkede plantevæv, og disse for
bindelser kan påvises ved en forholdsvis simpel farvereak
tionsprøve. - Da der også hos elm, angrebet af sivævsnekrose, 
ophobes sådanne phenolforbindelser, kan den nævnte farve
prøve anvendes til diagnosticering af elm-sivævsnekrose. 

Til prøverne anvendes først og fremmest blade eller blad
dele, men sektioner af bladstilke, grene eller rødder kan også 
bruges. 

Prøven anbringes i en blanding af 700 ml 95 pet. æthyl
alkohol, 20 ml 37 pct.s formaldehyd og 230 ml dest. vand. 

Derpå foretages opvarmning, indtil klorofyllet er fuld
stændig fjernet, og prøven overføres nu til normal NaOH, 
som opvarmes til 80-100 °C, indtil maksimumsfarvning er 
opnået (efter 2-10 minutter). 

En dyb blå farve indicerer, at der er foregået en reaktion 
mellem NaOH og polyphenoler. Forekommer sidstnævnte 
ikke i vævet hos den undersøgte plante, sker der ingen blå
farvning. 

Smitteoverføring. Sivævsnekrose hos elm kan let overføres 
ved podning - både hvor små barkstykker eller hele sek
tioner af rødder eller grene fra syge træer anvendes. 

$) Hyperstrofi = Overudvikling. 

17* 
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Specifikke sygdomssymptomer fremkommer tidligst seks 
måneder efter podningen, og der kan hengå op til to år, før 
symptomerne er åbenbare. 

Det forårsagende virus kan ikke overføres ved mekanisk 
saftsmitte, men derimod ved hjælp af cikader - først og 
fremmest Scapoideus luteolus. 

Kontrolforanstaltninger. Resistensundersøgelser har været 
udført med frøplanter og kloner af nogle få amerikanske 
elm, som havde undgået angreb i områder, hvor sivævs
nekrose havde forekomst i mange år. 

Disse undersøgelser er på ingen måde afsluttet, men fore
løbige resultater tyder på, at nogle af disse frøplanter er 
resistente. 

Visse krydsninger mellem Ulmus fulva og Ulmus pumila 

er måske også resistente. 
Cikaderne, som overfører sygdommen fra syge til sunde 

træer, kan bedst bekæmpes ved sprøjtninger med DDT. 

Elm - mosaiksyge (Elm mosaic) 

Allerede i 1865 omtales fra Belgien amerikansk elm (UI
mus americana) med mosaikspættede blade, og det antydes, 
at denne »degeneration« hænger sammen med visse pode
kombinationer. 

Fra USA beskrives i 1931 elm-mosaiksyge som en ny syg
dom, der nu forekommer i flere af USA's østlige stater. 

Symptomer og sygdomsudvikling. Adskillige (ikke alle) 
blade på angrebne træer bliver enten abnormt store eller 
abnormt små, og desuden stive og ofte forvredne. 

De små blade udviser en typisk gul og grøn spætning og 
bliver endvidere rynkede. 

Hos nogle træer er denne spætning mere udbredt, og end
videre kan svage til moderate heksekostdannelser fore
komme. 
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Hverken hos rødder eller grene på syge træer forekommer 
nogen misfarvning af bark eller ved, men sidstnævnte er hos 
angrebne træer ofte tørt og skørt. 

Syge træers vækstkraft går år for år tilbage, og træerne 
får et stadig mindre pænt udseende, idet de bliver tyndlø
vede og fyldt med døde grenpartier. 

Smitleouerføring og værtplanieområde. Viruset, der frem
kalder elm-mosaiksyge, kan som de fleste andre virussyg
domme overføres ved podning. Endvidere har det vist sig, 
at overføring kan ske både gennem pollen og gennem frø, 
der hidrører fra syge træer. - Ved udførte forsøg med frø 
fra mosaikangrebne elm var der tale om 1-3,5 pet.s angreb 
i afkommet, og hvor pollen for syge træer bliver anvendt til 
bestøvning af sunde træer var op til 48 pet. af planterne fra 
det frembragte frø mosaikangrebne. 

Endelig kan det forårsagende virus overføres ved meka
nisk saftsmitte til tobaksplanter samt endvidere til agurk, 
ært, bønne, Vigna sinensis, Nepeia caiaria og Physalis hete
/'ophylla. De t·o sidstnævnte planter udviser ingen sympto
mer ved infektion med det pågældende virus. 

Ved podning (med små barkstykker) er elm-mosaiksyge
viruset overført til 17 arter og sorter af Prunus, hvoraf flere 
optræder som symptom løse smittebærere. 

Kontrolforanstaltninger. Endnu synes elm-mosaiksyge 
ikke at være sæ rlig udbredt og spiller langtfra den økonomi
ske rolle som elm-sivævsnekrose. Men for at hindre, at syg
dommen får større udbredelse, kan der dels væ re tale om at 
fjerne syge træer, eller dels i hvert fald undlade at tage frø 
fra disse. Endvidere bør man have opmærksomheden hen
vendt på Prunus-arterne, især de vildtvoksende, der måske 
kan optræ de som smittekilder og få betydning, såfremt elm
mosaiksyge-viruset, trods manglende påvisning heraf, skulle 
vise sig insektbåren. 
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Elm - zonekræft (Elm zonate cancer) 

Zonekræft hos elm blev første gang omtalt i 1941, nemlig 
fra New Jersey i USA. 

Siden er sygdommen ligeledes fundet i Ohio og Missouri, 
men udenfor USA foreligger ingen rapporter om zonekræft 
hos elm. 

Symptomer. Zonekræft viser sig i angrebne træer som 
ringe af dødt og levende væv i bark og sivæv. 

Senere vokser kræftsårene, og i disse opstår centre bestå
ende af lyse- og mørkebrune koncentriske ringe af dødt væv, 
der breder sig ind i vedvævet. Ved kræftsårenes rande fore
kommer ringe af både levende og dødt væv. Angrebne grene 
ringes ofte fuldstændigt, hvilket selvsagt resulterer i ned
visnen af disse. 

På nogle blade hos angrebne træer udvikles nekrotiske 
pletter i større eller mindre antal. 

Smitteoverføring. Sygdommen er hidtil kun overført ved 
podning. 

Birk - visnesyge (Birch dieback) 

I New York Forester skrives i 1948: 
»De sidste 10 år er hundrede tusinder af birketræer 

Canada og det nordøstlige USA svækket overordentlig me
get eller simpelthen døde på grund af visnesyge-angreb«. 

Det antages, at sygdommen startede i New Brunswick i Ca
nada i begyndelsen af 1930erne, og siden har den i visse om
råder nået en katastrofal udbredelse. I Maine regnede man 
allerede i 1948 med, at to trediedele af samtlige birketræer 
på grund af denne ondartede sygdom var døde eller døende. 

I mange år troede man, at pragtbillen, Agrilus anxius, 

var den primære årsag til birk-visnesyge, men nærmere un
dersøgelser har modbevist denne formodning, og iflg. de ny
este undersøgelser er der næppe tvivl om, at sygdommen må 
henregnes til virosernes efterhånden store gruppe. 

Symptomer og sygdomsforløb. Til at begynde med bliver 
bladene øverst i kronerne på angrebne træer små og indtør-
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rede, ligesom det, særligt i tørre perioder, vil ses, at bladene 
hænger slapt nedad. 

Sommetider fremkommer nøgne kviste i toppen af træ
erne, og bladene viser eventuelt viruslignende symptomer 
(krøllede eller kuplede blade med nervelysning ). 

Senere visner kvistene fra spidserne og helt ned til basis, 
indtil hele kronen er død. Den nederste del af træet fortsæt
ter derimod som regel med at frembringe frisk løv. 

Udover de allerede nævnte symptomer bliver grenene på 
angrebne træer oft.esnoede, og det samme gælder under
tiden blade og blomsterdele ; endvidere sker der en ret kraf
tig udvikling af adventivknopper, og endelig er heksekost
dannelser hyppige, især i frembrydende skud .fra stubbe på 
fældede træer. 

Træer med et svagt og højtgående rodnet går hurtigere 
til grunde end træer med dyberegående rødder, og ligeledes 
optræder visnesyge særlig ondartet i somre med lange tørke
perioder. 

s.mitteoverføring. Birk-visnesyge kan let overføres ved 
podning - både hvor rodpodning og gr·enpodning anvendes. 
- Hvor sundt materiale blev indpodet på sygt, fremkom 
symptomer på førstnævnte allerede i samme vækstsæson. 

I de tilfælde, hvor sygt materiale blev indpodet på sunde 
planter, viste mange af disse virussymptomer den følgende 
sæson. 

Insektoverføring er endnu ikke påvist, men må anses for 
sandsynlig, når man tager sygdommens hastige udbredelse i 
betragtning. 

Kontrolforanstaltninger. Indtil man kender mere til de 
naturlige spredningsforhold for birk-visnesyge, vil det være 
vanskeligt at opstille konkrete bekæmpelsesmetoder. 

Men hurtig udryddelse af syge træer vil utvivlsomt være 
medvirkende til at begræns·e smittespredningen ; dette gæl
der naturligvis især i områder, hvor sygdommen endnu ikke 
for alvor har vundet indpas . 

Endvidere vil der måske være muligheder for tiltrækning 
og anvendelse af resistente birk. 

18* 
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Poppel - mosaiksyge 

I Statens plantepatologiske Forsøgs årsoversigt over plan
tesygdomme i 1955 står ganske kort nævnt, at man har 
fundet viruslignende symptomer i popler. - Siden da er så
danne symptomer fundet på et stadigt stigende antal popler 
af mange forskellige arter. 

Første gang poppel-mosaiksyge omtaltes var i 1935 (P. 
ATANASOFF), hvor sygdommen beskrives fra Bulgarien på 
canadisk poppel. 

Senere er en tilsyneladende tilsvarende sygdom omtalt fra 
Serbien og Jugoslavien og endvidere fra Holland, hvor man 
ved hjælp af podningsforsøg (mundtlig meddelelse) har på
vist sygdommens infektiøse natur. 

Om poppelmosaiksyges udbredelse i Holland oplyses fra 
1955, at man ved planteskole-kontrollen konstaterede højst 
10 pct.s angreb for de fleste arters vedkommende. I to arter 
blev der dog fundet højere angrebsprocenter. 

Symptomer. På angrebne poplers blade fremkommer lyse
grønne pletter, der til at begynde med især viser sig langs 
bladnerverne. Disse pletter varierer stærkt i størreis'e og 
form og kan i nogle tilfælde være mere eller mindre ring
formede. - I tilfælde, hvor pletterne efterhånden dækker en 
væsentlig del af bladfladen fremtræder symptomerne som en 
regulær mosaikspætning. 

Høje sommertemperaturer virker i nogen grad hæmmende 
på symptomudviklingen, men sygdommen vil dog i de fleste 
tilfælde kunne erkendes ved tilstedeværelse af gule blade, 
fyldt med nekrotiske pletter. 

Hig. bulgarske beretninger vokser inficerede træer lang
sommere og er derfor mindre end sunde nabotræer af samme 
alder. 

Smitteoverføring. Poppe l mosaiksyge kan overføres ved 
podning, hvorimod insektoverføring hidtil ikke er påvist. 

En væsentlig årsag til sygdommens ret stærke udbredelse 
er utvivlsomt en kritikløs opformering fra syge moderplan
ter. 
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Kontrolforanstaltninger. Med vor nuværende viden må det 
først og fremmest kraftigt anbefales at foretage nøje ud
vælgelse af poppel-modertræer og kun anvende sådanne, der 
er absolut sunde. 

Røn - ringmosaik 

I 1881 omtales fra England en sygdom hos røn under 
navnet »Mountain Ash variegation «, og det nævnes, at man 
har praktiske erfaringer for, at sygdommen overføres ved 
podning. Denne antagelse blev i 1907 bekræftet ved regu
lære forsøg udført af E. BAUR, Tyskland. 

Fra Danmark omtales i Statens plantepatologiske Forsøgs 
årsoversigt over plantesygdomme i 1956 røn-ringmosaik, og 
fra Finland beskrives i 1957 en noget lignende (måske 
identisk) sygdom. 

Siden ringmosaik i 1956 første gang blev omtalt fra Dan
mark er sygdommen fundet talrige steder overalt i landet -
både i haver og i skove. 

Symptomer. Hos den sygdom, der i 1881 og 1907 omtales 
fra henholdsvis England og Tyskland, er følgende symp
tomer beskrevet: 

Til at begynde med får bladene hos angrebne træer gule 
og senere hvide randtakker. 

Denne misfarvning breder sig hos kraftigt angrebne blade 
længere ind på bladfladerne, der bliver gulspættede. Endvi
dere kan nervelysning og »nervebånd« fremkomme. 

Røn-ringmosaik, som er almindelig i Danmark, fremkal
der meget iøjnefaldende symptomer på angrebne træers 
blade. Disse bliver mere eller mindre fyldt med gulgrønne, 
ringformede, kantede pletter, der i nogle tilfælde smelter 
sammen, hvorved store, gulgrønne områder frembringes. 

Sygdommen er herhjemme hidtil kun fundet i Sorbus 
aucuparia. 

Smitteoverføring. Røn-ringmosaik er ved danske under
søgelser overført ved podning fra syge til sunde røn (Sorbus 
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aucuparia). - Det kan tilføjes, at æblemosaiksyge-virus, der 
fra æble er overført til røn, fremkaldte anderledes udseende 
symptomer. 

Insektoverføring er ikke påvist, men for tiden undersøges 
muligheden af frø- og jordsmitte. 

Kontrolforanstaltninger. Selvom frøsmitte endnu ikke 
er påvist for røn-ringmosaiks vedkommende, vil det antage
lig være hensigtsmæssigt at undlade brugen af frø fra an
grebne planter. 

Ahorn - mosaik (Maple-mosaic) 

Fra Tyskland omtales i 1870 en mosaiksygdom hos ahorn, 
der ved okulation kan overføres fra Acer colchicum til Acel' 

platanoides . 
I 1877 nævnes hos Acer negundo en tilsvarende sygdom, 

der ligeledes kan overføres ved podning, og det samme for
hold gælder for en sygdom, der i 1887 blev beskrevet hos 
Acer pseudoplatanus var. euchlol'O. 

Ahorn-mosaik er indtil nu rapporteret fra Belgien, Bul
garien, Czekoslovakiet, England, Frankrig, Japan, Italien 
og Tyskland. 

Symptomer. Bladene på angrebne træer udviser en tem
melig intens mosaikspætning, bestående af klorotiske om
råder, varierende fra prikformede til stjerneformede, ofte 
uregelmæssige pletter. På et fremskredent sygdomsstadium 
bliver bladene ofte krøllede og stærkt svækkede i væksten. 

Smitteouerføring. Den eneste kendte overføringsmåde er 
podning. 

Kontrolforanstaltninger. Formeringsmateriale bør kun ta
ges fra sunde træer. 
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Ask - heksekost (Ash Witch's Broom) 

Ask-heksekost blev første gang iagttaget i 1943 i et enkelt 
træ i Staten Louisiana i USA og er siden fundet i flere træer, 
men ikke uden for ovennævnte stat. 

Symptomer . Karakteristisk for syge træer er fremkomsten 
af gullige blade, der kun opnår en størrelse svarende til 1/ 4-

Ih af normale blades. Angrebne træer er endvidere kende
tegnet ved fremkomsten af talrige tenformede, trådede skud. 

Syge blade bliver hængende på træet indtil sent efterår 
og lang tid efter normalt løvfald. Og mens stiklinger fra 
sunde træer meget let slår rod, mislykkes dette i reglen 
med stiklinger fra syge træer. 

Sygdommen kan betragtes som letal, idet angrebne træer 
får mange døde partier eller eventuelt helt går ud. 

Smitteoverføring. Ask-hestekost kan overføres ved pod
ning, og hidtil er andre overføringsmetoder ikke påvist. 
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OM HEDEPLANTAGERNES VURDERING 

OG BESKATNING 

Af sekretær i Ligningsdirektoratet, forstkandidat P. KJØLLER 

Da der synes at herske nogen uklarhed med hensyn til 
hedeplantagernes skattesvareIse og grundlaget herfor, skal 
der her på opfordring gives en kortfattet fremstilling af de 
aktuelle forhold omkring denne ejendomsgruppe, som i 
mange henseender indtager en særstilling blandt landets 
faste ejendomme. 

For den, der i detailler ønsker at kende de nugældende 
regler for beskatning og vurdering, er det nødvendigt at 
være i besiddelse af finansministeriets bekendtgørelse af 9. 
juli 1958, eller som det retteligt hedder, »bekendtgørelse af 
lov om vurdering og beskatning til staten af faste ejen
domme« (i det følgende blot benævnt» loven«), der er trådt 
i stedet for de forskellige tidligere love og bekendtgørelser. 
De nye regler for selve vurderingen er enslydende med reg
lerne i vurderingsIoven af 23/6 1956, hvortil er knyttet lig
ningsdirektoratets cirkulære af 31/7 1956, som det er oply
sende at have ved hånden (aftrykt i Dansk Skovforenings 
Tidsskrift, 1956, s. 469 ff) . 

I VURDERINGEN 

Om denne, der skal foretages på grundlag af værdien i 
handel og vandel (jvf. lovens § 6), kan herefter bemærkes 
følgende: 

a. Ejendomsværdien (tidligere ejendomsskyldværdien) . 

Ejendomsværdien for selve det bevoksede areal ansættes 
i overensstemmelse med praksis siden 9. alm. vurdering pr. 

19* 
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l. oktober 1945 med indstyring af særlige vurderingstabel
ler, således som de sidst foreligger offentliggjort i lignings
direktoratets nævnte cirkulære af 31. juli 1956 om vurde
ring af skove og plantager ved 11. al m. vurdering. 

Omfatter ejendommen foruden beplantning tillige tjene
stesteder, ubevoksede arealer 0.1., eller knytter der sig sær
lige indtægtskilder til den, må værdien heraf medregnes i 
den samlede ejendoms ansættelse. 

b. Grundværdien . 

Grundværdien for det bevoksede areal skal beregnes på 
grundlag af den såkaldte normalværdi (om undtagelse her
fra jvf. senere), hvorved forstås den værdi, skoven ville 
have, når der gås ud fra 

1) den foreliggende træartsfordeling under hensyn til 
muligheden for overgang til andre for lokaliteten eg
nede træarter, 

2) at aldersk!asseforholdet er regelmæssigt, 
3) at jorden er forsynet med de til almindelig god sko\'

drift fornødne hegn, veje og grøfter og endelig, 
4) at skoven er almindelig godt plejet og behandlet og har 

den træmasse, som de anførte forudsætninger betin
ger. 

Grundværdien ansættes ved hver almindelig vurdering os 
gældende til den følgende almindelige vurdering til en af 
ligningsrådet fastsat procent af normaloværdien. Ved 11. alm. 
vurdering pr. 1. september 1956 blev procenten ansat til 45. 
Ved den næste almindelige vurdering, ·der ifølge loven skal 
finde sted 1. september 1960, skal der altså af ligningsrådet 
tages stilling til , om denne sats skal ændres. Efter de tidli
gere gældende regler ansattes grundværdien til 60 procent af 
normalværdien. 

For en yngre hedeplantage kan det imidlertid forekomme, 
at ejendomsværdien er lavere end norm a lværdien . I sådant 
tilfæld e skal grundværdien heregnes som den gældende pro-
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cent af ejendomsværdien, indtil plantagens værdi har nået, 
eller ved normal drift kunne have nået, ll'ormal'Værdien. 

Hedeplantagernes grundværdi bliver altså, bortset fra 
denne undtagelse, nu ansat efter de samme retningslinier 
som de egentlige skovc. Tidligere benyttede man to forskel
lige fremgangsmåder til udfindeise af grundværdien, dels 
en for skove, nemlig 60 procent af normalværdien, og dels 
en for hedeplantager, nemlig den nøgne (»rå«) jords værdi, 
ansat som for tilsvarenae jord uden for den pågældende 
plantage. Denne værdi bliver det imidlertid stadig vanske
ligere at finde frem til, da tilstandene i. de ældste plantager 
mere og mere kommer til at ligne forholdene i de egentlige 
skove, samtidig med at der stadig bliver færre muligheder 
for sammenligning med tilsvarende arealer uden for plan
tagerne, efterhånden som opdyrkningen og beplantningen 
skrider frem. Det ville derfor i læng.den være både urigtigt 
og uholdbart at arbejde med to fors'kellige metoder. 

Ved ansættelsen af grundværdien kan der indrømmes he
depl1antager betydelige fradrag for forbedringer (jfr. følgende 
afsnit), der skyldes ejerens arbejde, udgifter til beplantning 
m.v. 

Hører -der til ejendommen tjenestejord, andre ubevoksede 
arealer, særlige indtægtskilder e.l., må man, for at få ejen
dommens samlede grundværdi, yderligere medtage værdien 
heraf. 

c. Fradrag i grundværdien for forbedringer . 

Ifølge lovens § 18, stk. 3, kan der ved vurderingen af skove 
og plantager med påhvilende fredskovspligt gives fradrag 
i grundværdien for forbedringer, der ikke er foretaget læn
gere tilbage end 60 år før vurderingen (for andre ejendomme 
kun 30 år) . Det principielle ved et sådant fradrag er, at den 
af ejeren investerede kapital, som har virket værdiforøgende 
på grunden, fradr-ages i den ansatte grundværdi, inden skat
terne beregnes. Fradragets størrelse skulle i realiteten højst 
fastsættes til et beløb, der var lig med de ved en sådan f'oran
staltning afholdte udgifter, herunder værdien af ejers ar-
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bejde, men disse er imidlertid for et overvældende antal 
plantager mere eller mindre ukendte størrelser, der kun 
vanskeligt lader sig efterforske, men i hvert fald er meget 
store. Man har derfor valgt at gå en omvej, idet man siger: 
Plantagens grundværdi med de tilførte forbedringer er 45 
procent af pl?ntagens normalværdi (evt. ejendomsværdi). 
Plantagens grundværdi uden forbedringer er lig med den 
nøgne jords værdi, oftest den rå hedejord . Forskellen mellem 
disse to 'værdier kan da tages som udtryk for den værdifor
øgelse, tilkultiveringen har forårsaget. Et par eksempler vil 
vise, hvorledes reglen tænkes praktiseret: 

Ved 1 1. a I m. v u r d e r i n g p r. 1/ 9 1 9 5 6. 

Der foreligger en plantage, der er under 60 år. 
Dens ejendomsværdi er 50.000 kr. Normalværdien er end

n u ikke nået. 
Grundværdien med de tilførte forbedringer ansæt-

tes da som 45 % af 50.000 kr ..... ... .. . .... 22.500 kr. 
Den samme plantages nøgne (»rå«) jords værdi 

er pr. 1/ 9 1956 . .. . . . ..... ..... .... ... ... .. 10.000 » 

Fradraget for forbedringer er da . . . . . . . . . . . . . . 12.500 kr. 

Dette beløb fradrages i grundværdien, inden grundskylden 
og grundstigningsskylden beregnes . 

Ved 1 2. a I m. v u r d e r i n g p r. 1/9 1 9 6 O. 

Den samme plantage som ovenfor {)g stadig under 60 år. 
Ejendomsvær,dien er nu f.eks. 70.000 kr. Normalværdien er 

stadig ikke nået. Den nøgne jords konjunkturstigningspro
cent er f.eks. 40 %. Grundværdien er fastholdt til at udgøre 
45 % af normalværdien (ejendomsværdien). 

Man har da: 
Grundværdien med tilførte forbedringer e r 45 % 

af 70.000 kr. . .... .. ..... .... .......... . . 3l.500 h. 
Den nøgne jords værdi med 40 % 's konjunktur-

stigning i perioden 1956-60 . .. .. ... .. . .... . 14.000 » 

Fradraget for forbedringer er da .. . .. ... . . ... . 17.500 kr. 
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Eksemplel'ne viser, at vi befinder os i en periode, hvor der 
er mulighed for en forøgelse af fradraget for forbedringer. 
Først når man ad åre - og inden for 60 år ,fra anlægget - når, 
eller ved normal drift kunne have nået normalværdien, vil 
forøgelse af fradraget for forbedringer som regel være ude
lukket. Efter at de 60 år er forløbet, vil der bl1ve tale om en 
aftrapning nedad af fradraget, idet der ikke mere kan ind
rømmes fradrag for de udgifter ved skovopbygningen, der 
ligger længere tilbage end 60 år. Såfremt der ikke fmeligger 
tilstrækkel'ige oplysninger om de relevante tidspunkter for 
og størrelsen af bekostningerne ved de fradragsberettigede 
foranstaltninger (kultivering, efterbedning og forrentning), 
vil aftrapningen i praksis kunne gennemføres med 1/10 ved 
hver almindelig vurdering. 

Såfremt plantagen er beplantet på forskellig tid, må de 
forskellige arealer med samme anlægsår egentlig behandles 
hver for sig i denne relation. Det må dog nok i praksis ske 
ved at regne med gennemsnitsaldre for rimelige områder. 
Hvis plantagen som helhed ved 11. alm. vurdering var over 
60 år, men ,dog ikke ældre, end at der inden ,for de sidste 60 
år er 'afholdt udgifter i forbindelse med opbygningen (f.eks. 
efterbedringer ), må man ansætte et fradrag for forbedrin
ger efter den udgift til skovopbygning, der skønsvis ligger 
inden for de 60 år. 

II BESKATNINGEN 

Beskatningen deles i grundbeskatningen, der omfatter 
grundskyld og grundstigningsskyld, og ejendomsskyld. 

a. Grundskyld. 

Af grundværdien efter fradrag for forbedringer svares 
som den ejendommen påhvilende grunds'kyld en afgift til 
staten på 6 promille årlig (tidligere for skovenes vedkom
mende 4,5 promille). 

Den kommunale grundskyld såvel til sognene som til am
terne udredes efter de hidtil gældende regler. 

20 
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a a. F r i t a g e I s e f o ra t sv are grunds kyl d. 

Grundskyld svares ikke (jvf. lovens § 49) til staten af de 
denne tilhørende ejendomme. 

I § 50, stk. 3, siges, at hvor en skov som følge af brand, 
storm, svampeangreb e.l. har lidt skade på træbestanden, 
og dette har medført, at den på selve skoven faldende del af 
ejendomsværdien er væsentlig lavere end normalværdien, 
kan finansministeren fritage så stor en del af grundværdien, 
som forholdsmæssigt svarer til forskellen mellem normal
værdien og den ovennævnte del af ejendomsværdien, for 
grundskyld til staten i et sådant tidsrum, at skovens nor
maltilstand kan være genoprettet. 

Eksempel: 
Lad os sige, at ejendomsværdien som følge af stormfald er 

gået ned fm 130.000 kr. til 80 .000 kr. Normalværdien for 
skoven er 100.000 kr. Grundværdien følgelig 45.000 kr. 

Fritaget for grundskyld er da: 

45.000 . 20.000 

100.000 
= 9.000 kr. 

I § 50, stk. 4, hedder det: Er der inden denne lovs ikraft
træden i medfør af bestemmelserne i lov nr. 352 af 7. au
gust 1922, § 8, stk. 3, meddelt fritagelse for grundskyld til 
staten af udtørrede ferskvandsarealer, opdyrkede hedeare
aler eller hedebeplantninger, kan finansministeren forlænge 
denne fritagelse inden for de i nævnte bestemmelser angivne 
hdsrum. 

Ifølge vedkommende bestemmelse i lov nr. 352 af 7. august 
1922 kunne finansministeren for hedeplantager indrømme 
fritagelse for grundskyld til staten for et tidsrum af indtil 
40 år efter at beplantningen har taget sin begyndelse. Efter 
den nye lov kan man ikke fritages for at svare grundskyld 
af en hedeplantage, men en sådan efter den gamle lov be
vilget fritagelse kan forlænges, således at fritagelsen i alt 
kan blive af en 40-årig varighed. 



Med hensyn til fritagelse for at svare kommunal grund
skyld (til sogne- og amtskommuner) gælder den regel, at 
bl.a. de stat og kommune tilhørende ejendomme, der ikke 
anvendes til landbrug eller skovbrug eller til udleje, er fri
taget for grundskyld. 

b. Grundstigningsskyld. 

Denne afgift udredes til staten og udgør 4 procent årlig 
af den afgiftspligtige grundstigning. 

Normalt vil man ikke vente, at der skal betales grund
stigningsskyld af en plantage, men tilfæl-de kan forekomme, 
og derfor vil det være på sin plads at redegøre lidt for, hvad 
der forstås ved grundstigningsskyld. 

Hovedformålet med denne afgift er, at den grundværdi
stigning, der ikke skyldes den enkelte ejers -arbejde og kapi
taludlæg til forbedring af jorden, men må siges at være 
samfundsskabt, i overvejende grad skal komme samfundet 
og ikke den tilfældige private grundbesidder til gode. Dette 
søger man at opnå ved, at grundværdistigningen gennem 
grundstigningsskylden forrentes til det offentlige, idet den 
forbliver hvilende på ejendommen som en slags uopsigelig 
prioritet. Vanskeligheden består imidlertid i at få fastsat 
det rigtige grundlag for udmålingen af værdistigningen, altså 
i at få de r-igtige grundværdier med eventuelle fradrag for 
forbedringer frem. Her er det, at fejl vil kunne medføre, at 
ejendomme bliver behæftet med afgiftspligtig grundværdi
stigning, uden at betingelserne i øvrigt er tilstede herfor. 

Vedrørende selve metodikken ved udfindeIsen af grund
værdistigningen kan bemærkes følgende: 

Ved udmålingen af grundværdistigningen går man ud fra 
et grundbeløb, der er lig med grundværdien -;- eventuelle 
fradrag for forbedringer på et nøjere fastsat tidspunkt (den 
såkaldte nulpunktsvurdering) . Trækker man dette grund
beløb fra den til enhver tid sidst ansatte grundværdi -;
eventuelle fradrag for grundforbedringer, får man grund
væl'distigningen. For at finde den afgiftspligtige del af denne 
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må man imidlertid først til grundbeløbet lægge det såkaldte 
»tillæg 1« (konjunkturtillægget) beregnet af grundbeløbet 
og »tillæg II« (fejltillægget) beregnet af den gældende 
grundværdi og reducere den udfundne difference med halv
delen eller fjerdedelen, alt efter hvilken periode grund
værdistigningen hidrører fra . 

For at bibringe læserne den rette forståelse af denne .sær
lige beskatningsform vil et tilbageblik over udviklingen være 
nødvendigt. 

Grundstigningsskyld til staten indførtes ved lov nr. 202 
af 20. maj 1933, der til nulpunkt tog 7. alm. vurdering i 
1932. Denne lov afløstes af lov nr. 265 af 27. maj 1950 om 
grundstigningsskyld, der trådte i kraft 1. oktober 1950, og 
som til nulpunkt fik grundværdiansættelsen ved 10. alm. 
-vurdering pr. 1. oktober 1950. Denne grundværdistigning, 
.der var påført en ejendom i tiden mellem de to nulpunkt
vurderinger, er fikseret og benævnes fikseret, ældre grund
stigning. 

Beregningen af denne kan bedst illustreres ved et eksempel 
under f.eks . følgende betingelser: 

En ejendoms grundbeløb ved 7. alm. vurdering i henhold 
til 1933-loven er 1000 kr. Grundværdien ved 10. alm. vur
dering er 2500 kr. Konjunkturstigningsprocenten 62. 

Man har da: 

'Grundværdi 1950 (lO. alm. vurdering) .......... 2.500 kr. 
'Grundbeløb 1932 (7. alm. vurdering) .. 1.000 kr. 
Tillæg I 62 % af 1000 . . . . . .. . . . . . . . . . 620 » 
Tillæg II 10 % af 2500 . . . . . . . . . . . . . . . . 250 » 1.870 » 

difference 630 kr. 

Grundbeløbet + tillæggene er 630 kr. lavere end den ak
tuelle grundværdi. Den fikserede, ældre grundstigning er da 

lig 6~0 = 315 kr. 

Den grundværdistigning, der er påført en ejendom efter 
loven af 27. maj 1950 i perioden fra 10. alm. vurdering pr. 
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l. oktober 1950 til l. september 1958, kalder man den redu

cerede grundstigning. Denne beregnes således, idet forud
sætningerne er følgende: 

Grundbeløbet ved 10. alm. vurdering er lig den i det fore
gående ansatte grundværdi pr. l. oktober 1950, altså 2.500 
kr. Grundværdien ved 11. alm. vurdering er 5.000 kr. med 
et fradrag for forbedringer på 1.000 kr. Konjunkturstig
ningen i perioden 1950-56 er 30 procent. 

Man har da: 

Grundværdi 1956 (11. alm. Hndering) ... . . . .... 5.000 kr . 
Fradrag for forb edringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.000 » 

Grundvæ rdi efter fradrag for forbedringer ..... . 4.000 kr. 
Grundbeløb 1950 (10. alm . vurdering) . . 2.500 kr. 
Tillæg I 30 % af 2500 .. . . . . . . . . . . . . . . 7(0 » 
Tillæg II 10 % af 5000 . . . . . . . . . . . . . . . . (00» 3.750 » 

difference 250 kr. 

% af disse 250 kr. 
grundstigning. 

188 kr. benæ vnes den reducerede 

På ejendommen hviler der altså nu : 

1) en fikseret, ældre grundstigning på 315 kr., og 
2) en reduceret grundstigning på .. .. 188 » 

ialt 503 kr. 

Dette beløb afrundes nedad til det nærmest med 100 del e
lige tal, altså i dette tilfæ lde til 500, og benævnes ejendom
mens afgiftspligtige grundstigning. Af denne betales årlig i 
afgift 4 procen t. 

Ifølge den nye lover fra l. september 1958 den reducerede 
grundstjgning afløst af noget, der betegnes den regulered e 

grundstigning. Denne beregnes på grundlag af den bestående 
ansættelse pr. 1. september 1958 således: 
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Grundværdi 1958 (i dette tilfælde = grundv. 1956) 5.000 kr. 
Grundbeløb 1950 ....... . ... . ........ 2.500 kr. 
Fradrag for forbedringer 1958 ........ 1.000 » 

Grundbeløb + fradrag for forbedringer 3.500 kr. 
Tillæg I 30 % af 3500 .. . ........... . . 1.050 » 

Tillæg II 10 % af 3500 . . . . . . . . . . . . . . . . 350» 4.900» 

difference 100 kr. 

Fra 1. april 1959 vil der altså på ejendommen hvile: 

1) en fikseret, ældre grundstigning på 315 kr., og 
2) en reguleret grundstigning på 100 » 

ialt 415 kr., 

der afrundes nedad til 400 kr. Af dette beløb betales i årlig 
afgift 4 %. 

Det nye er, at tillæg Il ikke som tidligere beregnes som 10 
procent af ·den aktuelle grundværdi (det er ikke mere noget 
fejltillæg), men derimod som 10 procent af den del af ejen
dommens grundbeløb, der udgør højst 1 kr. pr. m 2 vurderet 
areal. Dette er ensbetydende med, at der praktisk taget i 
alle tilfælde, hvor det drejer sig om skove og plantager, vil 
være tale om et tillæg på 10 procent af hele grundbeløbet. 
Endvidere bemærkes det, at grundbeløbstillæggene nu ikke 
blot beregnes af grundbeløbet, men også af ejendommens 
fradrag for forbedringer, og at forskellen mellem grundbe
løbet + de to tillæg og den aktuelle grundværdi ikke bliver 
reduceret, før grundstigningsskylden beregnes heraf som 
4 procent. 

Hvis den regulerede grundstigning ved den nye lovs ikraft-· 
træden er større end den reducerede grundstigning på 
samme tidspunkt, hvilket som regel vil være tilfældet, hvis 
ejendommen ikke har fradrag for forbedringer, skal det 
beløb (beregnet efter dagældende vurdering), hvormed den 
regulerede grundstigning overstiger den reducerede grund
stigning, der ville være blevet beregnet i henhold til reglerne 
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i lov om grundstigningsskyld af 27. maj 1950, fremtidig ved' 
hver beregning af den afgiftspligtige grundstigning (som et 
fast tillæg) fradrages i den regulerede grundstigning. 

Foran under omtalen af ansættelsen af grundværdien er' 
der redegjort for, hvorledes man kan finde frem til beløbet 
for fradrag for forbedringer. Efterhånden som dette bort
falder, skal det bortfaldne fradragsbeløb lægges til grund
beløbet. Bortfaldet fører altså ikke til forøget grundstig-
ningsskyld. 

bb. F r i t a g e I s e f o r a t s var e g r u n d s t i g-
n i n g s s k y I d. 

I lovens § 67 hedder det : Fritagelse for grundstignings
skyld er foruden de fra vurdering til grundskyld undtagne 
ejendomme de ejendomme, der lovmæssigt eller bevillings
mæssigt ·er fritaget for grundskyld til staten. Hvis kun en del 
af ejendommen er fritaget for grundskyld, er samme del af 
ejendommen fritaget for grundstigningsskyld . 

c. Ejendomsskyld . 

Påligning af ny ejendomsskyld til staten skal fra og med 
året 1957 ikke mere finde sted. Den ejendomsskyld, som 
efter de tidligere regler påhvilede ejendommen for året 1956 
(beregnet på grundlag af den nærmest forud for 11. alm. 
vurdering stedfundne vurdering), er fikseret som ejendoms
skyld for den pågældende ejendom (jvf. lov nr. 30 af 15. 
februar 1957 om fiksering af ejendomsskyld til staten) . 

Med hensyn til den kommunale ejendomsskyld fikseres 
den ejendommen pålignede ejendomsskyld for skatteåret 
1956/57, forsåvidt ejendommen er beliggende i en bykom
mune (København, Frederiksberg, købstæderne m.v.), mens 
ejendomsskyld stadig pålignes i sogne- og amtskommunerne 
(jvf. lov af 15. februar 1957 om ændring af lov om kommu
naleej endomss'katter) . 

Ejendomsskyld til sognekommunerne pålignes på forskel
len (den såkaldte forskelsværdi) mellem ejendomsværdien 
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og grundværdien (d.v.s. den fulde grundværdi uden fradrag 
for forbedringer). 

I forskelsværdien gives et fast fradrag pr. ejendom. Dette 
er fra 1. april 1957 efter kommunalbestyrelsens bestemmelse 
mindst 14.000 kr . og højst 20.000 kr., med mindre der i kom
munen er bymæssig bebyggelse med over 3000 indbyggere, 
i så fald kan fradraget efter kommunalbestyrelsens bestem
melse forhøjes til 35.000 kr. 

Ejendomsskyld til amtskommunen pålignes på forskels
yærdien med fradrag dels af den fulde grundvæ rdi (ejen
domsværdi -7- dobbelt grundværdi) og dels af et fast fradrag 
pr. ejendom, der fastsættes af amtsrådet. Det faste fradrag 
l.ldgør fra 1. januar 1957 mindst 15.000 kr. og højst 25.000 kr. 

Desuden gives der (på begæring ·overfor vllrderingsmyn
dighederne) hver ejendom det såkaldte lejlighedsfradrag 
(fradrag for hver beboelseslejlighedudover een), der for 
såvel sognekommunerne som amtskommunerne er 3000 kr. 

cc. F r i t a g e I s e f o r a t s var e e j e n d o m s
s k y Id. 

I lovens § 79, stk. 1, hedder det: Såfremt en ejendom i sin 
helhed eller samtlige de på ejendommen værende bygningers 
grund, gårdsplads og have er fritaget for grundskyld til sta
ten i henhold til § 49 eller § 50 (jvf. det under afsnittet om 
grundskyld anførte), skal den fikserede ejendomsskyld til 
staten ikke erlægges, så længe fritagelsen for grundskyld 
består. I stk. 2 fortsættes således: Såfremt de på ejendom
men værende bygningers grund, gårdsplads og have er del
vis fritaget for grundskyld til staten i henhold til de nævnte 
to paragraffer, fritages kun for den del af den fikserede 
ejendomsskyld til staten, som svarer til den givne fritagelse 
for grund, gårdsplads og have. 

§ 80, stk. 4, lyder: En ejendom, der i årene 1956 har været 
helt eller delvis fritaget for ejendomsskyld til staten i hen
hold til bestemmelserne i lov nr. 174 af 1. maj 1923 om be
skatning af hedeplantager, er for den resterende del af den 
i henhold til vedkommende lovbestemmelse fastsatte fri-
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tageisesperiode fritaget for så stort et beløb af den fikserede 
ejendomsskyld til staten, som svarer til det skattebeløb, der 
som følge af fritagelsen ikke skulle erlægges i 1956. 

Ifølge lov nr. 174 af 1. maj 1923, stk. 1, er en hedeplantage, 
som ikke er en del af et ældre, samlet skovbrug, og som ikke 
er plantet som en nødvendig eller dog naturlig erstatning for 
afskovet, ældre træbestand og derhos hovedsagelig er anlagt 
på jord til en gennemsnitstakst af 3 eller derunder og en 
grundværdi, der ikke overstiger 200 kr. pr. ha, i et tidsrum 
af 60 år, regnet fra tilplantningens begyndelse, fritaget for 
ejendomsskyld til staten. 

Samme fritagelse gælder for hedeplantage r i de sønder
jydske landsdele, anlagt på jord stående i klasse 8 og hvis 
grundværdi ikke overstiger 200 kr. pr. ha. 

Eksempel: 
Uden fritagelse betales af en ejendom 

4,5 promille af 21.000 kr . 945 kr. ejendomsskyld 
med fritagelse betales 

4,5 promille af 11 .000 kr. = 495 kr. ejendomsskyld 

difference 450 kr. 

Fritagelsen efter lov nr. 179 af 1. maj 1923 beviTker, at der 
ifølge § 80, stk. 4, i loven indtil udløbet af den 60-årige pe
riode skal erlægges 450 kr. mindre i ejendomsskyld om året 
til staten, end hvis nogen del af ejendommen ikke havde 
været fritaget. 

Som tidligere nævnt fikseredes ejendomsskylden til by
kommunerne i lighed med ejendomsskylden til staten, mens 
der for de øvrige kommuner ikke er sket en tilsvarende ny
ordning, og man har her fortsat ret til fritagelse for at svare 
ejendomsskyld af en hedeplantage, der opfylder betingel
serne herfor, jvf. bestemmelserne i lov nr. 188 af 20. maj 
193.3 om kommunale ejendomsskatter, § 19, stk. 1, pkt. 3, 
der er analoge med ovenanførte bestemmelser i lov nr. 174 
af 1. maj 1923. 



PRAKTISKE 

PROBLEMER I PRIVATSKOVBRUGET 

Af skovrider JØRN SIMON Y 

Tidsskriftets januarhefte fremtræder næsten som en hel 
håndbog i skovbrug. Der er stof til eftertanke for os yngre, 
der er så tilbøjelige til at tro, at vi er mere med på noderne 
end de ældre. Det er da velgørende at høre lidt om, hvad de 
ældre gjorde og mente i deres start. 

Nu ville det jo være mindre spændende, hvis de ældre 
mødte op med en entydig brugsanvisning, men heldigvis op
dager man, 'at de ældre er uenige, endda meget og tilmed i 
de allervigtigste s-pørgsmål: Hugststyrke, bøg contra rød
gran, seh"foryngelse O.S.V. Altså er der måske alligevel brug 
for vor dømmekraft og forhåbentlig sunde fornuft. 

I deres artikler synes forstinspektør JAG D og skovrider 
BAVNGAARD at sigte imod en normalskovtilstand i fremtiden, 
Bregentved muligvis kun for egens vedkommende. Mærke
ligt nok synes det sjældent, man møder den slags planer. 
Jeg prøvede at blade» VII nordiske skovkongres« igennem 
og fandt talrige bemærkninger om skæve aldersklasseforde
linger, men intet om et forsøg på vedvarende at rette skæv
hederne op. Resultatet er, at man gemmer bevoksninger ud 
over deres modenhedsalder, hvilket hurtigt nedsætter pro
duktionen, eller for at undgå en økonomisk knibe som skov
rider Bavngaard »må falde over den slette selvforyngelses
stangskov«. Det kan dog her glæde en yngre rødgrantil
hænger, at konstatere, at det som sædvanligt er denne træ
art, der skal redde situationen. 

Mon ikke mange bøgedistrikter gå r denne tomgangsperiode 
i møde, som er nævnt fra Tåsinge? Skævheden stamme.r fra 
den bølge af selvforyngeIser, der kom efter indfredningen 
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1805. Den næste bølge af bevoksninger kom fra 1860 til 1900, 
og det er dem vi i øjeblikket lever af. 

Mon det ikke var på tide, man kom ud af denne mang
lende balance eller bølgebevægelse i dansk bøgeskovsdrift? 

Skal det så være selvforyngelse eller priklekultur? Hel
digvis har jeg ikke lovet at være tilhænger af enten det ene 
eller det andet. Hvorfor ikke både-og? 

Skovrider AA. BAVNGAARDS kritik af selvforyngeiser pe
ger på det væsentlige, at de skal være billige . Vi får altid tal
lene for de vellykkede, men udgiften til dem, der aldrig kom, 
skal selvfølgelig også lægges til. Distriktstallene fra Tå
singe er vist tydelige nok, skovrider Bavngaard fik held til 
at nedsætte udgiften for priklekulturen. 

Da jeg kom her til Oremandsgaard i sommeren 1956, der 
faldt sammen med et oldenår, måtte jeg vælge metode for 
første gang. 

Forstassistent C. FLOR, Alholm, fortalte mig om en meget 
smuk selvforynget skov i Sønderjylland, der var startet ved, 
at en skovfoged efter et godt oldenår havde jaget en flok 
kvier frem og tilbage i skoven. Jeg omsatte ideen på den 
måde,at vi efter oldenfaldet, hver gang det var regnvejr 
»j agede« skov kusken ud at køre alle de ældre aldersklasser 
systematisk igennem med en gammeldags stiv vogn, læsset 
med så meget brænde 2 heste kunne trække. 

I anledning af skovrider Bavngaards artikel gik jeg re
sultatet igennem . Skovkusken kørte i oktober til februar 
1956/57 på 110 ha for 756,50 kr. Idag er der ialtfald 8 ha op
vækst af fin kvalitet og med en passende tæthed. Det er ca. 
90 kr.jha. Det har klaret mit bøgekulturbudget for 6 år til 
1963. Suppleringsplantningen af nåletræ skal nok betale 
for sig selv. 

Så spørges der altid om udrensningen, men en god prikle
kultur skal også udrenses og lidt ekstraudgift er der vel 
råd til. Jeg regner med en ret hurtig afvikling af skærmen, 
i en slags hugst fra toppen, da jeg gerne ser så mange over
standere som muligt overskrider de 40 cm top af planke
kævlen, selvom professor GRØN i sin Driftsøkonomi (afsnit 
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l, side 84) skriver: »DeUe omdriftskriterium kan ikke logisk 
begrundes. Det er rent følelsesmæssigt bestemt«. - Det er nu 
en rar følelse - . 

Skovrider H. DONS' indvendinger mod de ekstra fordyrel
ser, der kan løbe på (D.S.T. 1956) er berettiget. Han nævner 
selv, at en ret hurtig afvikling af overstanderne nedskærer 
de fleste udgifter. Man kan afvikle de største overstandere 
før suppleringsplantningen, ældre Vorwuchs må forsvinde 
sammen med skovningen, og det samme gælder de lave van
ris, som folkene må afhugge. 

Den helt billige selvforyngelse kan kun lave-s i skov 
yngre end 100 år. 

Næste gang, der er tilstrækkeligt oJ.denfald, kører vi med 
hestevognen igen, og denne gang bliver det billigere, for nu 
ved vi nøjere, under hvilke jordbundsforhold, 'der er en 
chance. Det bliver ca. 20 kr/ha, hvis halvdelen mislykkes. 
I løbet af en årrække bliver vel disse gunstigste bøgearealer 
opbrugt, og så er tiden måske inde til 'at prøve en billig 
Bavngaardkultur, hvis væsentligste force er en bedre mulig
hed for systematisk nåJ.etræsindblanding. 

Når ønskerne om kulturrnåden for bøg på Oremands
gaard og Tåsinge er så forskellige, retfærdiggøres det ikke 
af forskel i jordbund og klima. Forholdene er af samme høje 
kvalitet begge steder. Det er derfor næppe tilladeligt at gene
ralisere ud fra erfaringerne på Tåsinge , I det følgende skal 
jeg søge yderligere at støtte disse synspunkter. 

Skovrider BAVNGAARD angriber kvaliteten og den lang
somme start i selvforyngeIser. Det første mener jeg, han 
ganske svagt har ret i, det sidste kan jeg ikke konstatere. 
Jeg har gået alle vore selvfOl'yngelser og bøgekulturer igen
nem fra 190i til i dag. Samtidig noterede jeg tallene fra 
planen 1947. Bevoksningerne fik karakter efter form efter 
en skala fra 1-6. Det gav følgende resultat: 

15 selvforyngeiser gav 4.7 i gennemsnitsformkarakter 
6 plantn. skovpl. » 4.8 » » 
3 plant. af hol I. bøg » 5.0 » » 
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Interessant er en plantning af hveranden række hollæn
dere og hveranden række lokale skovplantner. Den er nu 
12 år. Jeg kan ikke se forskel hverken på form eller højde. 
Jeg ved godt, at man ikke regner hollandsk bøg for bedre 
end den danske. 

Det er kun et lille materiale, men det gav mig dog et fin
gerpeg. Forskellen var ubetydelig. Derimod var det påfal
dende, hvor alle miserer skyldtes mangelfuld surpplerings
plantning og dårlig pasning af randene. Kunsten er at kas
sere tilstrækkeligt u romantisk, formindske bevoksnings
randene og så endelig ikke glemme at holde øje med ud
viklingen. 

Samtidig målte jeg højderne på de pågældende bevoks
ninger. De svinger omkring bonitet I ganske uafhængigt af, 
om det er selvforyngelse, plantede skovplanter eller hol
landske bøge . Overstanderintensiteten har i alle 3 tilfælde 
været passende svag. Højdef'orløbet fra planens tal, målt af 
forstkandikat K. NÆSS-SCHMIDT i 1947, til i dag 1960 har 
kunnet konstateres for 6 bevoksninger, 1 hollandsk + 5 
selvforyngeiser. De følger alle pænt bonitet I. Det passer 
godt med distriktets højdekurve fra samme plan. Den følger 
bonitet I til 40 år, for derefter at dale til lidt under bonitet II 
ved 120 års alderen. Om højdekurven vil dale -således i frem
tiden, er et åbent spørgsmål. Vi kan håbe, skovrider Bavn
gaard har ret i forældelsesteorien. Jeg synes også, det ser 
sandsynligt lid, at de nuværende ældre bevoksningers boni
tet II skyldes delvis anvendelse af forsinket og dermed for
ældet opvækst. Der er typer af vidt forskelligt alderspræg. 

Men grobund for en teori, om at al selvforyngelse vokser 
langs-ommere end en plantning, kan jeg ikke finde. Mit re
sultat slemmer da også ganske med professor C. M. MØLLERS 
konklusion af Sorøprøvefladerne (D.S.T . 1956, side 424-
425) . 

Rødgran. 

I 1957 fremkom s'kovrider J . HOLM, Ålholm med et forsvar 
for rødgran på bedre jord (D.S.T. side 249). Dette er værd 
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at mindes nu, hvor rødgran igen må stå for skud. Ane yngre 
regner stadig rødgran som hovedtræart ved siden af bøg. 
Vi har ikke nogen bedre fyldekalk. Skal vi da blive ligeså 
skuffede som forstinspektør TH. JAGD? Jeg tror det ikke. 
Vi har trods alt oplevet stormfaldet i 1956, så vi ved, hvad 
der kan ske. Vi drømmer ikke om at omdanne vore bøge
skove til rødgranplantager, måske snarere ved hjælp af 
rødgran at have råd til at bevare bøgeskoven. 

Jeg har allerede nævnt fejlen ved forlænget omdrift i for
bindelse med den evige skæve aldersklassefordeling, der tit 
ender i råd og stormfald. Hvorfor taber næsten alle i Monte 
Carlo? Fordi det er vanskeligt at beslutte sig til at standse, 
så længe det går godt. 

Rødgran har altid fået uriasposterne, og det vil den også 
vedblivende få. Eg er måske nokså tolerant, men den har de 
fleste ikke lyst til at dyrke i så udstrakt grad, ialtfald ikke 
i renbestand fra fødslen. 

Hvad viser da de .praktiske erfaringer her på Oremands
gårds bedre jord? 

Jeg gennemgik alle rødgranbevoksninger ældre end 20 år, 
ialt 42 bevoksninger, for at få et indtryk af sundhedstilstan
den. Heri er også medregnet bevoksninger afviklet fra storm
faldet i 1956 til i dag. Ved hjælp af 'Planer fra 1913 og 1947 
undersøgtes, om plantningerne var ,første eller anden gene
ration på ager, efter rødgran eller efter løvtræ på gammel 
skovjord. Bevoksninger med stormfa>ld eller Trameteshul 
blev betegnet med et -7- , de ubeskadigede med et +. Det 
gav følgende resultat: 

1. generation 
på ager 

+ 3 -:- O 

2. generation 
efter rgr. p å ager 

+ l 
-'- 2126 år 
. 140 » 

p å gI. skovjord 
efter rgr. 

+ 8 -:- 0 

p å gI. skovjord 
efter løvtræ 

J37 år 

+ 24 -'- 4 40 » . 141 » 
53 )' 

2. generation efter rødgran på ager er tilsyneladende for 
grov kost. Den eneste decideret umodne beskadigede be-
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voksning findes også i denne gruppe, de andre er ældre end 
36 år. 2. generation rødgran på den tilplantede Kisserup
gård på Ledreborg udviser samme triste billede som denne 
26 årige bevoksning her. Bevoksningerne bør dog ikke af
vikles endnu, men bliver nok ikke mere end ca. 35 år. 

Hvis man på gammel agerjord eNer efter rødgran laver 
en blandingskultur, skulle det nok kunne lade sig gøre allige
vel at anvende rødgran som fyldekalk med økonomisk for
del, især hvis man er parat til at standse spiHet i tide. 

Som et eksempel på dette, at standse spillet i tide, kan jeg 
nævne afd. 40. Det var en 40 årig ganske køn rødgranbevoks
ning plantet i 1919 efter bøg. Desværre havde den et mindre 
Trameteshul, som stormen udvidede i 1956 til ca. 10 % af 
det samlede areal, der er 0,40 ha. Jeg nænnede ikke at hugge 
bevoksningen, og i 3 vintre i træk var vi inde at tage nye 
vindfæller der. Hvis det skulle fortsætte, viUe vi aldrig få 
noget bedre end tømmer. Med blødende hjerte opgav jeg den 
i sommer, og det fortrød jeg ikke, da resultatet langt over
steg mine dristigste forventninger. Nedenfor er opgjort, hvad 
arealet faktisk indbragte i effekter og penge: 

Skrællelræ. . . . . . . . . . . . . . . . .. 25.45 m 3 

Imprægneringsmaster . . . . . . .. 26.81 " 
afk . lømmer . . . . . . . . .. . . . . . . 14.42 " 
papirtræ . . . . . . . . . . . . . . . . 56i rm 
kassetræ .... . . . . . . . . . . . . . .. 27 " 
bånd. . . . ... ... .. . ... . . 3 m3 

hegnspæle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 rm 
brænde ...... , .... . . . . . .. . . 7 » 

lalt ....... . . 151 m 3 

3013.25 kr 

3347.25 » 
1266.85 » 
5494.00 » 
1014 .50 " 
210.00 » 
148.00 » 
129.50 » 

14623.35 kr brutto på vej, 

på skovbund 92 kl"./013 (eller 85 kr./m3 hvis papirtræ var 
solgt som tømmer). Distriktets gennemsnit i min tid de sid
ste 3 år har været 77 kr./m3 . Med hul og det hele stod der 
altså 377m3/ha, hvilket er betydeligt bedre end bonitet I 
(distriktets bonitet regnes til 1.5 si'kkert på grund af f'or lang 
omdrift). Jeg kan ikke opfatte dette resultat som nogen 
katastrofe! 
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Til slut vil jeg takke de ældre, der som sko'vrider Holm 
og skovrider Bavngaard gang på gang vover sig ud af bu
sken med tit yderliggående standpunkter uden skelen til 
den kritik, de udsætter sig for. Intet er så tankevækkende 
som en sund diskussion. DeL skulle jo nødigt gå så galt, 
som Albert Engstrøm for spøg skrev i 1915: »Da a slut ma 
all fosterlandskarlek nufortiden. Inte ens di olika socknarna 
slåss sinsemellan mer«. 
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KRONIK 

Bekæmpelse af fyrrevikleren (Tortrix buoliana) 

Bekæmpelse af angreb af fyrrevikleren ,har hidtil næppe været 
mulig. Den fra gammel tid kendte indsamling af angrebne skud er 
uoverkommelig og for lidt effektiv, og kemisk bekæmpelse har 
været lidet vellykket. For dyrkningen af visse arter fyr, således 
Pinus contorta og banksiana, men også for P. silvestris kan en 
bekæmpelse imidlertid have betydelig interesse, idet man derved 
kan undgå de velkendte bugter på de nedre deJe af stammerne. 
Det kan derfor være berettiget at referere resultaterne af nyere 
tyske forsøg, nemlig en beretning af U. SCHINDLER: Zur chemi
schen Bekampfung des Kiefernknospenwicklers (Evelria buoliana 
SCHIFF.), 14. Verhandlungsbericht der Deutschen Gesellschaft 
fUr angewandte Entomologie 1957, s. 115-122, udk. 1958). 

Forsøgene har omfaltet bekæmpelse dels af sværmende imagines 
(juni), dels af larver i overvintring (oktober) og dels af larver, 
der netop forlod overvintringsknoppen (ca. 1. april). 

Bekæmpelse af imagines, der tillige har en vis virkning på de · 
nyklækkede larver, viste sig mulig, men kun ved stærk overdose
ring af insecticiderne i forhold til normalt. Ved anvendelse af 
3 til 6 kg aktivt insecticid pr. ha opnåedes en afgørende forbed
ring. Der benyttedes en blanding af DDT og Jindan i forholdet 5 
til 1 og enten tågesprøjtning el. alm. sprøjtning med en total 
væskemængde på henholdsvis 64 og 800 liter pr. ha. 0nskelig
heden af lindan i væsken skyldes, at man søger at dræbe de æg
læggende viklere hurtigt. På grund af den store insecticidmængde 
bliver denne bekæmpelse meget dyr, giften alene vil med nu
værende danske priser koste ca. 70-140 kr. pr. ha. 

Bekæmpelse af overvintrende larver med Metasystox og Dipte
rex gav ikke tilfredsstillende resultater, men forsøgene videre
føres. 

Bekæmpelse af larverne om foråret gav langt det bedste resul
tat. De små larver, der har overvintret, forlader tidligt på foråret 
den knop, de har opholdt sig i, for at søge et nyt indboringssted ; 
i en kort tid vandrer de derfor på knopperne. Disse larver er 
overordentlig følsomme for DDT, og da DDT har god bestandig
hed og vedhæftning, kan man et stykke tid forinden sprøjte 
træerne dermed. Behandlingen udførtes i slutningen af marts 
(Nordtyskland 1957), og der anvendtes til sprøjtning og tåge
sprøjtning henholdsvis 600 liter indeholdende 0.5 % aktivt DDT 
og 60 liter indeholdende 5% aktivt DDT pr. ha. Giftprisen pr. ha 
ligger altså her på ca. 70 kr. (Man kan nok regne med, at man 
kan opnå en beskyttelse af topskuddet alene ved anvendelse af 
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rygsprøjte med en væsentlig mindre væskeangivelse end 600 liter). 
Effektiviteten af bekæmpelsen var 100% i de tyske forsøg, og i 
tilsvarende amerikanske forsøg var forinden ligeledes opnået 
100 % effektivitet. 

Med disse resultater for øje forekommer det iøvrigt sandsynligt, 
at tilsvarende resultater kunne opnås om foråret overfor ege
viklerlarver, der også vandrer et lille stykke på kvistene inden 
indboring i knop. En afhandling af F. STAUDER: Auftreten und 
Bekampfung des Eichenwicklers (Tortrix viridana L.) im Saar
gebiet (Ann. Univer. Saraviensis 5 (4) :328-331) synes at be
kræfte dette; til bekæmpelsen an vendtes DDT i dieselolieaerosol. 
Derimod oplyser foreløbige beretninger fra Niedersiichsische 
Forstliche Versuchsanstalt (Gottingen), at 2 kg DDT pr. ha ud
sprøjtet fra flyvemaskine inden egeviklerlarvernes klækning kun 
medførte 50 % dødelighed. Forholdet er altså for egeviklerens 
vedkommende endnu uafklaret. 

B. Beier Petersen. 
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