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Om den årstidsbetingede variation 

l hyppigheden af stødfladeinfektioner med luftbårne 

Fomes annosus-sporer hos rødgran 

Af forstkandidat A. YDE-ANDERSEN 

Kort meddelelse fra Stalens forstlige Forsøgsvæsen nr. 37 

Indledning 
For 10 år siden fremlagde RISHBETH (1950, 1951 a & 

1951 b) resultaterne af sine undersøgelser over F . annosus' 
biologi. Det mest bemærkelsesværdige ved disse arbejder er 
påvisningen af, at luftbårne F. annosus-sporer er i stand til 
at inficere stødfIader hos skovfyr. Infektionsforløbet er iføl
ge RISHBETH (1951 a) i korthed dette: Umiddelbart efter 
hugst bliver stødfIaderne hos skovfyr invaderet af luftbårne 
sporer fra forskellige svampe, og her iblandt undertiden F. 
annosus. Sporerne vil under visse omstændigheder spire på 
stødfIaderne, og mycelierne kan herfra vokse ned i stødet 
og brede sig til de omkringstående træers rødder gennem 
rodberøringer og rodsammenvoksninger. 

Som nævnt foretog RISHBETH sine undersøgelser i skovfyr
bevoksninger, og det var ikke sikkert, at de opnåede resulta
ter direkte lod sig overføre på forholdene i rødgranbevoks
ninger. Det føltes derfor påkrævet at anstille lignende un
dersøgelser over F. annosus' infektionsbiologi i rødgranbe
voksninger. I det følgende skal der gøres rede for eet af disse 
forsøg, som havde til formål at belyse, om der overhovedet 
forekommer stødfIadeinfektion med luftbårne F. annosus
sporer hos rødgran, - og i bekræftende fald om stødfIadein
fektion forekommer lige hyppigt i alle årets måneder. 

15 
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Litteratur 

Der foreligger kun een tidligere undersøgelse over infek
tion af rødgranstød med luftbårne F. annosus-sporer (MOLIN 

1957); ved denne fandt man, at 11,8 pct. af støddene i en 
hugst, der blev foretaget i marts måned 1956 i en ca. 70-årig 
rødgranbevoksning i Skåne, måtte anses for at være blevet 
inficeret med luftbårne F. annosus-sporer. Det er således 
sandsynligt, at stødfladeinfektion også forekommer hos rød
granen her i landet. 

De overvejelser, der førte til undersøgelsen af årstidsvaria
tionen, er følgende: 

For det første er det sandsynligt, at luftbårne F . annosus
sporer kun formår at inficere stødflader i et begrænset tids
rum efter hugsten (se side 148), og infektionshyppigheden 
blandt støddene i en hugst kunne derfor i det væsentlige 
bero på smittebetingelserne i denne periode. 

For det andet må man formode, at blandt de faktorer, der 
er bestemmende for, om et stød varigt inficeres med F. an
nosus gennem en invadering af stød fladen med luftbårne 
F. annosus-sporer i den nævnte periode, vil følgende 4 være 
af betydning: 

a) Tilstedeværelsen af spiredygtige F. annosus-sporer. 
b) Tilstedeværelsen af spiredygtige sporer fra andre 

svampe, hvis mycelier er i stand til at påvirke F. anno
sus-myceliets vækst i stød det. 

c) Stød dets beskaffenhed. 
d) Betingelserne for F. annosus-sporernes spi ring iøvrigt. 

På forhånd må man vente, at disse forhold er underkastet 
visse årstidsbetingede variationer, og at nedbør, luftighed og 
temperatur øver en vis indflydelse. I det efterfølgende skal 
anføres, hvad man i øjeblikket ved om disse 4 forhold: 

En betingelse for, at der overhovedet forekommer F. an
nosus-sporer, er tilstedeværelsen af frugtlegemer. Så vidt 
det er forfatteren bekendt, foreligger der ikke danske under
søgelser over forekomsten af F. annosus-frugtlegemer på de 
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forskellige årstider. Det er således ikke muligt på nuværende 
tidspunkt at udtale sig om, i hvor høj grad dannelsen af 
frugtlegemer cr k limaafhængig1 ). 

Der foreligger derimod flere undersøgelser over sporefæld
ningen hos F. annoslls-frugtlegemer: 

BJ0R!'\EKÆR (1938) fandt, at svampen kan træffes i spo
refældning hele året, men at der almindeligvis er en hvilepe
riode i februar-marts (april) foruden de hvileperioder, der 
forekommer i frostvejr. 

RISHBETH (1951a) fandt, at sporefældning forekom i alle 
årets måneder, men at den ophørte i perioder med frost, der 
medførte, at frugtlegemerne frøs. RISHBETH iagttog tillige, at 
spore kastningen var nedsat i tørkeperioder. 

NIEREDITH (1959) anstillede laboratorieforsøg O\'er F. an

nosus' sporekastning og fandt, at sporefældning forekom 
ved temperaturer fra OO-22,5°C, men ophørte, når tempera
turen var under DOC, og frllgtlegemet frøs. - Frugtlegemer, 
der blev udsat for --;- 5 °C i 10 dage og derpå blev tøet op, 
genoptog sporefældningen efter få timers forløb. Iagttagel
ser i skoven viste, at F. annoslLs-fmgtlegemer kastede sporer 
på alle årstider undtagen i perioder med frost, og at spore
fældningen kun blev lidt påvirket af tørkeperioder. 

RISHBETH &: MEREDITH (1957) har vist, at der kan findes 

Tabel 1, efter ~IEnEDITH (1959) 
Table 1. According Io ,Ile/'edilh (1959). 

Omtrentligt antal F. annosus-sporer pr. gram fyrrenåle på stående træer i forskellige 
måneder i 1957. 

Approximale nwnber of F. annosus spores per gramme af pine Med/es on slanding 
Irees in various monihs of 1957. 

Plantage nr. jan. april maj juni aug. ok t. dec. 
Plantation :\0. Jan. Apl'. . \Jay June Aug . Oel. Dec. 

H. 22. 80 ·tO ;, 240 120 160 48 
H. 186 . .. .. ... . . . 40 8 28 320 280 ·tO 200 
S. 53. . . . . . . . . . . .J.J 11 ;) 20 12 20 12 

1) Rostrup (1902) anfører, at frugtlegemer især henad efteråret kan 
optræde i s tore mængder. 

15 '; 
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store mængder F. annosus-sporer på nålene hos fyrretræer. 
MEREDITH (1959) undersøgte, om sporebelægningen på nå
lene var lige stor på forskellige årstider; resultaterne af den
ne undersøgelse er gengivet i tabel 1. 

Af tabellen fremgår, at der er et minimum i nå lenes spo
rebelægning omkring april måned . 

En sammenfatning af de her anførte iagttagelser viser, 
::tt der på den ene side findes en uoverensstemmelse mellem 
de danske og de engelske iagttagelser, BJØR:\'EK:ER (1938) 
har iagtt·aget en hvileperiode i sporefældningen i februar
marts (-april), medens RISHBETH (1951 a) og MEREDITH 

(1959) ikke har bemærket en sådan. På den anden side synes 
MEREDITHS her gengivne tabel at bekræfte BJØRi\'EKÆRS iagt
tageise; den af MEREDITH iagttagne variation i sporemæng
den kan imidl ertid også tænkes at bero på en årstidsbetinget 
variation i 'antallet af s'Porekasiende frugtlegemer. Der er 
enighed om, at temperaturer under frysepunktet medfører, 
at sporefældningen ophører; ell'dei'ig sMr RISHBETH alene om 
iagttagelsen af nedsat sporefældning i tørl<eperioder. 

Efter alt at dømme er det da sandsynligt, at der her i lan
det i månederne februar-m a rts (april) kun findes få F. an
nosus-sporer i luften, og det er derfor muligt, at risikoen for 
stødfladeinfektion er nedsat i samme periode . 

Det er dog ikke givet, at antallet af varigt inficerede stød 
varierer i takt med F . annosus' sporefæ ldning. Det vil sik
kert i regelen hænde, at en stødflade på samme tid bliver 
invaderet af både F . annosus og andre svampe. Om F. anno
sus-infektionen bliver varig, afhænger af, om den for
trænger de pågældende svampe, eller 0111 det modsatte 
er tilfældet. Det er derfor muligt, at den hyppighed, hvor
med F. annosus-stødfladeinfektioner forekommer, i lige så 
høj grad er afhængig af tilstedeværelsen af sporer fra kon
kurrerende svampe som af tilstedeværelsen af flere eller 
færre F. annosus-sporer. 

Af svampe, der hyppigt forekommer på granstød, og som 
også er blevet iagttaget ved nærværende undersøgelse, skal 
nævnes: 
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Basidiomycetes: 
Fomes annosus (Fr.) Cke. 
Peniophora gigantea (Fr.) Massee 
Sterium sanguinolentum (A . & S.) Fr. 

Phycomycetes: 
Mucor spp. 

Fungi imperfecti: 
A spergillus spp. 
Botrytis cineria Pers. 
Cephalosporium sp . 
Cladosporium herbarum Link. 
Fusarium spp. 
Graphium spp. 
Penicillium spp. 
Pullularia pullulans (de Bary & Low) Berkh. 
Trichoderma viride Pers. & Fr. 

Blandt de her nævnte svampe er der i denne forbindelse 
særlig grund til at hæfte s'ig ved de følgende tre: PeniopllOra 
giganlea, Trichoderma viride og Cephalosporium sp.; de to 
førstnævnte, fordi RISHBETH (1950 & 1951 a) har vist, at de 
er i stand til at fortrænge F. annosus fra stød, og den sidst
nævnte, fordi noget lignende måske også gælder for dens ved
kommende, jvf. HENRIKSEN & JØRGENSEN (1952). 

P. gigantea's frugtlegemer forekommer almindeligt på 
gran- og fyrrestød her i landet om efteråret og om vinteren, 
og MEREDITH (1959) har fundet, at den kaster sporer i hele 
denne periode, idet sporefældningen dog ophører i tørre 
perioder. P. gigantea har således en rigelig sporefældning 
i februar-marts, hvor F. annosus har en mere eller mindre 
udpræget hvileperiode ; dette taler for den antagelse, at risi
koen for stødOadeinfektion med luftbårne F. annosus-sporer 
i denne periode kun er ringe. 

For de to andre nævnte svampe, Cephalosporium sp. og 
Trichoderma viride, gælder sandsynligvis, at sporedannelsen 
er størst om efteråret, jvf. MATHIESEN-KAARIK (1955). 
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Hvad angår støddenes beskaffenhed, d.v.s vandindhold, 
harpiksindhold, indhold af næringsstoffer m.v. , må det for
modes, at også disse størrelser varierer efter årstiden, og at 
stødfladerne alt efter fældningstidspunktet frembyder for
skellige spirings- og vækstbetingelser. Der foreligger, såvidt 
forfatteren bekendt, ikke undersøgelser over disse forhold . 

. Endelig foreligger der kun meget sparsomme oplysninger 
om, under hvilke betingelser F. annosus-sporer er i stand til 
at spire på stødflader. RISHBETH (1951 a) fandt, at sporerne 
ikke spirede, når den relative luftfugtighed var mindre end 
92 pct. , og endvidere, at sporerne kunne spire ved kun 5°C. 

De her anførte iagttagelser giver alt i alt en vis sandsynlig
hed for, at der findes en periode af året, hvor risikoen for 
stødfladeinfektion med luftbårne F. annosus-sporer kun er 
lille. 

Der er ikke tidligere foretaget undersøgelser over infek
tionshyppigheden med luftbårne F. annosus-sporer hos rød
granstød, der er frembragt i årets forskellige måneder, hver
ken her i landet eller i udlandet. 

I England har man undersøgt dette forhold for skovfyrs 
vedkommende (se tabel 3). RISHBETH (1951 a) foretog un
dersøgelser i årene 1946 og 1948 og fandt for begge under
søgelsesårs vedkommende, at der var et maksimum i stød
fladeinfektionshyppigheden i januar-februar-marts og til
svarende et minimum i maj-juni-juli. MEREDITH (1959) un

dersøgte det samme f'orhold i 1956 og 1957 og fandt, at der 
val' et minimum i januar-februar-marts og et ma,ksimum i 
juli-august. Denne modstrid, der er så meget mere påfalden

de, som både RISHBETH og MERIDITH har udført deres under
søgelser i fyrrep'lantager i Breckland i East AngJioa, forklarer 
RISHBETH (1958) ved, at der i tidsrummet mellem de to un
dersøgelser skulle være sket en op formering af P. gigantea, 
og dermed en ændring i konkurrenceforholdet mellem denne 
og F. annosus i årets forskellige måneder; forfatteren af 
nærvæ rende arbejde er dog mere tilbøjelig til at tro, at 
uoverensstemmelsen skyldes, at der er anvendt forskellige 
metodik ved de to undersøgelser (se side 155). 
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Undersøgelsen 

1. Formål 

Som nævnt var formålet med den foreliggende under
søgelse at belyse: 

a) Om der overhovedet forekommer stødfladeinfektio
ner med luftbårne F. annosus-sporer hos rødgran, -
og i bekræftende fald 

b) om stødfladeinfektioner forekommer lige hyppigt hos 
rødgranstød, der er frembragt i årets forskellige 
måneder. 

2. Den undersøgte bevoksning 

Forsøget var beliggende i den nordvestlige del af afdeling 
184, Løvenholm Skovdistrikt. Terrænet er jævnt med svag 
hældning mod syd, og der findes ingen grøfter på arealet. 
Afdelingen er plantet i foråret 1940 på tidligere agerjord. 
Kulturmetoden var plantning af 2/2 rødgranplanter i nord
sydgående pløjede riller; rækkeafstanden er 1,25 m, og af
standen mellem planterne i rækken er ligeledes 1,25 m. På 
ca. % af arealet var hver tredie plante i hveranden række 
japansk lærk, og i den resterende del var hver tredie plante 
i hveranden række østrigsk fyr. Lærkene blev fældet i 1952-
53, men ud over fjernelsen af lærkene er der ikke blevet 
foretaget hugst i bevoksningen. Bevoksningen var ved for
søgets anlæg sluttet og med ensartet vækst over hele arealet, 
idet der dog omkring en del af lærkestøddene fandtes døende 
rødgraner, jvfr. beskrivelsen af bevoksningen hos DUE & 
YDE-ANDERSEN (1960). Til forsøget er fortrinsvis anvendt 
stykket med indblanding af østrigsk fyr. 

Ved valget af forsøgsareal var det af vigtighed at sikre sig 
en bevoksning, hvori der fandtes rigeligt smiUemateriale i 
form af luftbårne F. annosus-sporer. De af DUE & YDE AN
DERSEN (2. l.c.) gjorte iagttagelser sandsynliggør, at dette 
er tilfældet for afdeling 184' vedkommende, og i samme ret
ning pegede iagttagelsen af F. annosus-frugtlegemer i nær
stående ældre rødgranbevoksninger. 
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Man ved ikke, om stød fra træer af forskellige aldre er lige 
modtagelige for stødfladeinfektion med luftbårne F. anno
sus-sporer. Når valget faldt på så ung en bevoksning, skyl
des det, at man må antage, at stødfladeinfektion betyder 
mest i de unge bevoksninger. Dels frembringes der langt 
flere stød ved tynding af unge bevoksninger end ved tynding 
af ældre, dels vil en infektion på et tidligt tidspunkt i be
voksningernes liv medføre større skader end en infektion, 
der sker på et senere tidspunkt. 

3. Melodik 

Forsøgsarealet blev delt i 36 parceller, og i hver måned i 
løbet af 12 på hinanden følgende måneder blev der foretaget 
hugst i 3 af parcellerne; disse parceller var tilfældigt fordelt 
over forsøgsarealet for at udjævne følgerne af en eventuel 
ujævn sporefordeling. Der blev iaH fældet 150 træer i \lver 
måned. 

Fældningen af træerne blev udført med almindelig sav, og 
støddene gjordes ca. 20 cm høje. Anvendelsen af sav med
førte sandsynligvis, at der forekom en lidt mindre stødflade
infektionsprocent, end om man havde hugget træerne ned 
med økse, idet der ved den sidstnævnte fremgangsmåde 
vil blive skabt langt flere revner og ujævnheder i støddet, 
hvor sporerne vil have de bedste betingelser for at spire. 

Umiddelbart efter fældningen fjernedes nåle, kviste og 
lignende fra stødfladerne, da F. annosus-sporer, der kan fin
des på nålene, kunne give anledning til infektioner (RISH

BETH & MEREDITH 1957). Endvidere ville en tæt nålebelæg
ning på stø.ctfladerne eller en risdækning af støddene uden 
tvivl medføre ændrede fugtighedsforhold og dermed sand
synligvis ændrede spiringsbetingelser for svampesporer. 

De nævnte forholdsregler iagttoges for at skabe ensartede 
forsøgsbetingelser på samtlige parceller, men har formentlig 
samtidig medført, at der ved forsøget forekom noget mindre 
stødfladeinfektionsprocenter, end man må forvente ved en 
almindelig skovning. 
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Samtidigt med fældningen afsavedes en ca. 2 cm tyk skive 
af hvert stød. Skiverne blev lagt i papirposer og bragtes til 
laboratoriet, hvor de blev indpakket i fugtigt avispapir og 
henstillet i ca. 10 dage ved stuetemperatur, ca. 20 °C. Der
efter undersøgtes begge sider af skiverne under stereomikro
skop for forekomst af mycelier og konidier. Endelig fore
toges der ved fældningen en makroskopisk bedømmelse af 
stødfladerne. 

Ca. 3 måneder efter fældningen blev der skåret en ca. 2 cm 
tyk skive af hvert af de stød, hvori der ved 1. undersøgelse 
hverken fandtes råd eller misfarvning, og hvori der heller 
ikke kunne påvises F. annosus. De sidst afskårne skiver blev 
underkastet samme behandling og undersøgelse som de først 
udtagne. 

Det er indlysende, at stød, hvori F . annosus fandtes i for
vejen, ikke kunne anvendes i undersøgelsen; foruden træer 
med F. annosus fandtes der imidlertid en del træer med råd 
eller misfarvning, hvor dette skyldtes angreb af Sterium 
sanguinolenlum eller Graphium spp. i forbindelse med kron
vildtskrælning. Sådanne træer inddroges, som anført, heller 
ikke i undersøgelsen, da man må gå ud fra, at disse træers 
stød ikke frembyder normale spiringsbetingelser for svam
pesporer. 

Fra stød, hvori der ved 2. undersøgelse kunne påvises F . 
annosus udtoges der en skive ved jordoverfladen, der be
handledes og undersøgtes på den tidligere bes·krevne måde. 
De sidst udtagne skiver udtoges for at undersøge, om svam
pen eventuelt skulle have banet sig vej fra rødderne og op i 
støddet. 

Antallet af stød med F. annosus 3 måneder efter hugst, 
fradraget det antal, hvor anden infektionsmåde kunne på
vises, er udtryk for det antal stød, der varigt var blevet infi
ceret med luftbårne F.annosus-sporer ved den pågældende 
hugst. 

Formålet med at lade hengå ca. 3 måneder mellem 1. og 2. 
undersøgelse af støddene var dobbelt. For det første ønskede 
man at få et tal for den maksimalt forekommende varige 
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stødfladeinfektion. D.v.s., at stødfladerne skulle være ekspo
neret i hele den periode, hvor de efter al sandsynlighed var 
modtagelige for infektion. For det andet ønskede man kun 
at registrere de blivende infektioner, d.v.s. at den for
trængning af F. annosus, der kan finde sted, bør være sket 
inden 2. undersøgelse, 

På forhånd vidste man ikke noget om længderne af de om
talte perioder, men man havde dog en antydning herom i 
nogle af RISHBETHS forsøg (1951 a). De nævnte forsøg gør 
det sansynligt, dels at skovfyrstødflader kun er modtagelige 
for infektion i de 2 første uger efter hugst, dels at den om
talte fortrængning finder sted i skovfyrstød indenfor de 3 
første måneder efter hugst. Ud fra den betragtning, at noget 
lignende sandsynligvis var tilfældet for rødgranstøds ved
kommende, valgte man at lade hengå 3 måneder mellem 1. 
og 2. undersøgelse. Hvis denne formodning ikke holdt stik , 
ville det imidlertid fremgå af forsøgsresultaterne, og det ville 
iøvrigt ikke berøre problemstillingen . 

Om den anvendte fremgangsmåde til påvisning af F . 
annosus i støddene kan anføres følgende: Metoden beror på 
det forhold, at F. annOSlIS, såfremt den findes i en vedprøve, 
vil danne konidier efter ca. 10 dages inkubation af vedprø
ven ved ea. 20°C og 100 pet. luftfugtighed. Disse konidier 
kan ikke forveksles med andre træboende svampes konidier. 
Den mulighed kan imidlertid ikke afvises, at F. annosus i 
enkelte tilfælde ikke har nået at danne konidier i løbet af in
kubationstiden, og det er tinige muligt, at man ved under
søgelsen af skiverne under stereomikroskop kan overse en
kelte af de mindre F . annoslls-ko\onier. De nævnte fejlkil
der er dog ikke så alvorlige, idet de vel medfører en for lav 
ansættelse af angrebsniveauet, men ikke berører sammenlig
ningen mellem angrebshyppigheden i de forskellige må
neder. 

Resultater 
Resultaterne af undersøgelsen findes anført i tabel 2. Af 

tabellen fremgår det, at i tiden fra 29. 'december 1959 til 11. 
juli 1960 blev i gennemsnit under 3 pet. af de i perioden frem-



149 

bragte stød inficeret med luftbårne F. annos/ls-sporer, me
dens ca. 23 pet. af de i tiden 15. august til 20. september 
1960 frembragte stød blev inficeret på denne måde. Den 
fundne forskel mellem infektionshyppighederne i disse pe
rioder er signifikant ved 95 pct.-niveauet. 

Tabel 2. 
Infektion med luftbårne F. annosus-sporer hos røclgranstød frembragt 
i 12 på hinanden følgende måneder i en 19-årig rødgran bevoksning, 
afd. 184 Løvenholm Skovdistrikt, i tiden 16. november 1959 til 17. 

oktober 1960. 

Table 2. 
Infection by air-borne F. annosus spores in Norway spmce slumps produced in 12 con
seculive monihs in a 19-year-old Norway spruce sland, Compl. 184, Løvenholm Foresl 

Dislriet, in Ihe period November 16, 1959, Io Oclober 17, 1960. 
-

2. undersøgelse Hugst og l. undersøgelse I 
Felling and l si invesligalion 2nd invesligalion 

l' ndersøgte træer Cndersøgte stød 
No. of Irees examined Yo. of slumps examined 

med F. annosus 
Wilh F. annosus. 

----
Dato 

ialt I sunde') 
Dato uden F. anden 

Dale 
Tolal 

Dale annosus inficeret med lun- infektions-Heal/hy') 
Wilholll bårne sporer måde') 

F. a. I lnferled by air-borne Olher Iype 
spores of inIee-

lion') 
stk. stk. stk. stk . pct. stk. 
X"o. Yo. .Yo. .\"0. 0 / 

' 0 No . 
-------

" f,,59 150 144 24 f, 60 132 12 8,3 O 

'" f'2 59 150 144 22 f3 60 144 O 0,0 O 
" /, 60 151 141 13 f. 60 139 1 0,7 l 
23 f. 60 149 140 10 /, 60 139 O 0,0 1 
" /3 60 150 150 91s 60 142 5 3,3 3 
12 /. 60 152 140 12 / 7 60 140 O 0,0 O 
9/, 60 148 135 '6 /. 60 127 8 5,9 O 
' /6 60 150 138 " f. 60 132 6 4,3 O 

D / , 60 I 150 135 16 Ito 60 130 ~ 3,7 O 
15 / 8 60 150 127 '8 /11 60 80 44 :34,6 3 
20 /9 60 150 135 13/,2 60 121 14 10,4 O 
" /,0 60 149 126 " /, 60 122 4 3,2 O 

') Ved sunde træer forstås træer uden F. annosus eller råd eJler misfarvning. 
') F. annosus havde bredt sig fra rødderne og op i stødet. 
') Heallhy Irees are Irees wilhoul F . annOSllS . 
') F. annosus had spread from Ihe rools up inlo Ihe slump. 
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Figur 1. Den øverste kurve angiver hugstmånedernes landsmiddeltem
peraturer; temperaturerne er afsat ud for den 15. i de respektive må
neder. Kurven i midten angiver procenten af stødflader, der er inficeret 
med luftbårne F. annosus-sporer i hver månedshugst ; procenttallene 
er afsat ud for de respektive hugstdatoer. Den nederste kurve viser ned
børsmængden, målt på Løvenholm, i perioden 28-14 dage før hver 
hugst; nedbørsmængderne er afsat ud for midten af de respektive perio
der. Af anskuelighedshensyn er tidsindelingen for sidstnævnte kurve 

forskudt 3 uger i forhold til inddelingen for de to andre kurver. 
Det fremgår umiddelbart af figuren, at der synes at være en sammen
hæng mellem på den ene side stød flade infektionsprocenten i en hugst 
og på den anden side hugstmånedens landsmiddeltemperalur og ned-

hørsmængden i perioden 28-14 dage før hugst. 

The uppermost curve gives the mean temperature for Denmark in the 
monlhs of felling; the temperature is plotted against the fifteenth day 

of each respective mon th. 
The centre curve indicates the o percentage of stump surfaces infected 
by air-horne F. annosus spores in each monthly felling ; the percentages 

are plotted opposi le the respective dates of felling. 
The lowermost curve shows the amount of rainfall, measured at Løven
holm, in the period of 28 to 14 days before each felling; the rainfall 
is plotted against the middle of the respective periods . For clarity, the 
time intervals for the lastmentioned curve have been offset three weeks 

in relation lo the intervals for the other two curves. 
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De indledningsvis stillede spørgsmål kan altså besvares 
derhen, at der forekom stødfladeinfektioner med luftbårne 
F. annosus-sporer hos rødgran, og at der i forsøgsperioden 
fandtes betydelige variationer i infektionshyppigheden hos 
friske rødgranstødflader. 

På figur 1 er stødfladeinfektionsprocenterne i forsøgspe
riodens forskellige måneder oplagt grafisk, og på figuren er 
endvidere indlagt nedbørsmængden, målt på Løvenholm, i 
perioden 28-14 dage før hver hugst, samt landsmiddeltempe
raturen i de respektive hugstmåneder. 

Af figuren fremgår det, at der i forsøgsperioden - 12 
måneder - har været en påfaldende sammenhæng mellem 
på den ene side stødfladeinfektionsprocenten i en hugst og 
på den anden side nedbørsmængden i perioden 28-14 dage 
før hugst og hugstmånedens middeltemperatur. 

Diskussion 
Ved nærværende undersøgelse er det påvist, at der fore

kommer stødfladeinfektion med luftbårne F. annosus-sporer 
i rødgranbevoksninger her i landet. Undersøgelsen har imid
lertid intet vist om, at dette skulle medføre F. annosus
angreb blandt de stående træer i bevoksningerne. Forsøgs
væsenets tjæringsforsøg (upub.) i 1. generations rødgran
bevoksninger tyder imidlertid på, at F. annosus-angreb i be
voksningerne kan begrænses ved at behandle stødfladerne 
med tjære umiddelbart efter hugst. Sammenholdes disse 
resultater må man derfor slutte, at F. annosus er i stand til 
at brede sig fra de inficerede stød til træerne i bevoksnin
gerne. 

Undersøgelsen belyser tillige spørgsmålet om, hvor lang 
tid efter hugst rødg'ranstø'dfladerne er modtagelige for infek-

The cun'e suggests directly a certain relationship between the stump 
surfaee infection percentage in a felling, and the m ean temperature of 
the country in the month of felling plus the amollnt of rainfall in th e 

period of 28-14 da)'s before felling, 

16 * 



tioner med luftbårne F. annosus-sporer. Betragter man f.eks. 
hugsten, der er foretaget den 11. juli 1960, ser man, at ca . 
4 pet. af stød den e blev inficeret. Den påfølgende hugst, der 
blev udført den 15. august samme år, viste en infektionspro
cent på ca. 35. De to hold stød flader har begge været ekspo
neret i tiden fra den 15. august til den 16. oktober 1960, men 
udviste som anført, forskellig infektionsprocent. Forkla
ringen herpå kan være, enten at infektionen af støddene i 
hold nr. 2 er sket i tiden fra den 16. oktober til den 18. 
november, efter at stød fladerne i hold nr. 1 ikke har været 
modtagelige eller kun lidt modtagelige, da infektionen af 
støddene i hold nr. 2 fandt sted. Den første mul'ighed må 
forkastes, idet den måtte have medført en langt højere stød
fladeinfektionsprocen t i hugsten, der blev foretaget den 17. 
oktober, end der faktisk forekom. Man må da antage, at rød
granstød kun er modtagelige for infektion med luftbårne F. 
annosus-sporer i en kortere periode efter hugst. Længden af 
denne periode må være 1 måned eller mindre, altså et noget 
lignende forhold som det RISHBETH (1951 a) fandt for sko\'
fyrs'tødfladers vedkommende. 

Som nævnt, ser det ud til, at der er en sammenhæng mel
lem på den ene side stødfladeinfektionsprocenten i en hugst 
og på den anden side nedbørsmængden i perioden 28-14 dage 
før hugst og hugstmånedens middeltemperatur. 

Det kan ikke vække undren, at der synes at være en sam
menhæng mellem infektionsprocent og temperatur, ligesom 
man også måtte vente at finde en vis sammenhæng mellem 
nedbør og infektionsprocent. At det imidlertid synes at være 
nedbøren i perioden 28-14 dage før hugst, der er udslaggi
vende kan måske ved første øjekast virke overraskende. En 
mulig forklaring kan være den, at nedbøren i første række 
influerer enten på frugtlegemedannelsen eller på dannelsen 
af porelaget hos allerede eksisterende frugtlegemer, således 
at frugtlegemerne, når der har været en rigelig nedbør i den 
nævnte periode - af den ene eller den anden grund - netop 
ved hugsUidspunktet producerer mange sporer. 

Det har ikke været muligt at eftervise en sådan sammell-
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hæng i det tidligere omtalte engelske materiale som h elhed; 
i MEREDITHS (1959 ) materiale synes der dog at være en svag 
temperaturafhængighed til stede. 

Forsøgsperioden kan , som anført, deles i to, hvor der i 
den ene del kun forekommer få stødfladeinfektioner med 
luftbårne F. annosus-sporer, medens der i den anden fore
kommer stødfladeinfektioner i vid udstrækning. 

Tør man nu antage, at dette også vil være tilfældet i 
andre år ? 

Da der, som nævnt, synes at være en sammenhæng mellem 
klima og stødfladeinfektion, må man, før man tør besvare 
dette spørgsmål, undersøge om forsøgsperiodens klima afveg 
påfaldende fra det normale. Herom kan anføres, at tempera
turen i forsøgsperioden kun afveg ganske ubetydeligt fra 
normalen; hvad angår nedbøren , var denne i månederne fra 
oktober 1959 til og med februar 1960 næsten lig normal
nedbøren for denne periode, medens den derimod i perioden 
fra marts til og med juni kun udgjorde halvdelen af normal
nedbøren for disse måneder, i juli var nedbøren dobbelt så 
stor som normalt, og endelig var nedbøren i slutningen af 
forsøgsperioden noget mindre end normalen. 

På baggrund af, hvad der her er anført om forsøgsperio
dens klimatiske forhold, m å man erkende, at kun de resul
tater, der angår perioden fra november 1959 til marts 1960, 
begge måneder inclusive, kan tages som udtryk for, hvad der 
normalt vil forekomme. 

Nu er det imidlertid så heldigt , at denne periode er særlig 
interessant, idet der i december, januar og februar findes 
et minimum for stødfladeinfektion, og der er altså rimelig 
grund til at antage, at man vil genfinde dette minimum i 
andre år. 

Sammenholder man resultaterne af denne undersøgelse 
med resultaterne af de engelske undersøgelser over samme 
emne, som gjort i tabel 3, når man til følgende: 

Der er en god overensstemmelse mellem MEREDITHS under
søgelser (1959) i skovfyr i 1956 og 1957 og egne undersøgel
ser i rødgran i 1'959 / 60, idet man begge steder finder et 



Tabel3. 
En sammenligning mellem infektionsprocenter hos henholdsvis skovfyrstød og rødgranstød 

frembragt i 12 på hinanden følgende måneder i forskellige år i England og Danmark . 

Table S. 
Comparison of infeclion percenlages in Seolch pine slumps and Norway spruce slumps produced in 12 comeeulive mOlllhs af 

various uears in England and in Dellmark. 

Antal 
undersøgte 

st.ød pr. 
Observator Ål' Træart måned nov. dec. jan. fel.>. marIs april maj juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 
Observer Year Teee species No.of No!!. Dec . Jan. Feb. March April Mau June July Aug. Sep. Oel. Nov. Dee. ~ 

Ol 
slumps ... 

e.ramined 
weh monlh 

Rishbeth ..... 1946 skovfyr ca . 180 43 43 43 30 IO \) 12 1\J 21 lU 11 {{ 

Scolch pine 
Rishbeth . .. .. 1948 ca. 90 12 20 11 2 3 O O 5 15 IO 4 9 
Meredith ..... 1956 ca. 30 20 14 10 52 67 60 73 55 33 36 75 86 
Meredith . .... 1957 ca. 90 16 15 4 41 51 39 42 63 61 56 
Yde-Andersen 1959/60 rødgran ca. 140 Il O l O il O 6 4 4 35 10 3 

Noeway .~pruce 
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minimum i stødfladeinfektionen med luftbårne F. annosus
sporer omkring februar og et tilsvarende maksimum om
kring august. Der er uoverensstemmelse mellem de omtalte 
resultater og de af RISHBETH (1951 a) opnåede resultater. 
Denne modstrid kan forklares derved, at RISHBETH har an
vendt en afvigende og noget mere usikker metodik; i ste
det for træskiver udtog RISHBETH barkprøver 12-18 måneder 
efter hugst og bestemte stødfladeinfektionsprocenten på 
grundlag af disse prøvers indhold af F. annosus. MEREDITH 

(1959) har påvist, at der ikke er nogen god overensstemmel
se mellem de forskellige m etoder, og at pålideligheden af 
barkprøvemetoden blandt andet afhænger af, på hvilket tids
punkt efter hugst prøven bliver udtaget, og RISHBETH har, 
som anført, udtaget sine prøver på forskellige tidspunkter 
efter hugst. RISHBETH (1958) giver, som anført side 144, en 
anden forklaring. 

Sammenfatter man nu de forskellige iagttagelser, kan føl
gende fremføres til gunst for den antagelse, at kun en ringe 
procentdel af de stød, der frembringes i månederne januar, 
februar og marts, vil blive inficeret med luftbårne F. anno
sus-sporer: 

a) BJØRNEKÆRS iagttagelse (1938) af en mere eller mindre 
udpræ get hvileperiode i sporefældningen hos F . anno
sus i 'delte tidsrum . 

b) BJØRNEKÆRS (1938), RISHBETHS (1951) og MEREDITHS 

(1959) iagttagelser af en standsning af sporefældnin
gen i perioder med frost, der medfører, at frugtlege
m~rne fryser, og i den nævnte periode findes de fleste 
døgn med frost her i landet. 

c) MEREDITHS (1959) iagttagelse af et minimum i fyrre
nåles belægning med F . annosus-sporer omkring april 
måned. 

d) MEREDITHS (1959) undersøgelse og nærværende under
søgelse over stødfladeinfektionen hos henholdsvis 
skovfyr og rødgran fældet i årets forskellige måneder. 
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Mod denne antagelse taler: 

RISHBETHS (1951 a) tidligere omtalte undersøgelser over 
stødfladeinfektion hos skovfyr fældet i årets forskel
lige måneder, men der er, som tidligere anført på si
del'lle 144 og 155, grund til at lægge mindre vægt på 
disse iagttagelser. 

Konklusion 
Ved den foreliggende undersøgelse er det påvist, at rød

granstødflader kan inficeres med luftbårne F. annosus-spo
rer i en kortere periode efter hugsten. Dette underbygger 
HENRIKSEN & JØRGENSEN (1952) og MOLINS (1957) 'Iagttagelser 
af, at stærk hugst kan medføre udbredte F. annoslls-angreb 
i bevok,sningerne. 

Det el' sandsynliggjort, at rødgranstødflader, der frembrin
ges i månederne januar, februar og marts, kun i ringe lld
strækning vil blive inficeret med lllftbårne F. a n n o s u s
sporer, medens der el' stOl' risiko for, at dette vil ske med 
stød, del' el' frembragt i sensommeren og om efteråret. 

For bekæmpelse af F. annosus er det af væsentlig betyd
ning, at der findes en sådan periode med nedsat risiko for 
stødfladeinfektion. Den eneste forholdsregel, man hidtil har 
kunnet iagttage, er en behandling af stødfladerne med tjære
olie umiddelbart efter hugst (RISHBETH 1951 a) ; men denne 
metode giver ikke fuld beskyttelse. RISHBETH (1951 a) og 
MEREDITH (1959) fandt, at indtil 10 pct. af de således be
handlede stød var blevet inficeret med luftbårne F. annosus
sporer. Dette forhold forklares dels som en følge af util
strækkelig tjæring, dels som en følge af revnedannelser i 
støddene eller såring af disse efter behandlingen og en påføl
gende invadering af F. annOSlls-sporer. Da det imidlertid 
er sandsynligt, at infektionsprocenten hos rødgranstød, der 
er frembragt i januar, februar og marts, ikke overstiger fejl
procenten for stødfladebehandlingen i måneder, hvor risi
koen for stødfladeinfektion er stor, vil det formentlig være 
den enkleste forholdsregel at henlægge skovningen af nåle
træ til denne periode og undlade stødfladebehandling. 
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Sluttelig skal det understreges, at denne undersøgelse kun 
har berørt en enkelt side af F. annosus' infektionsbiologi, og 
at der uden tvivl findes andre smitteveje af måske lige så 
stor betydning. 

SUMMARY 

()n the seawnal variation in lhe incidence of slump surfaee 
Infectioll by air-borne F. annosus spores in Norway spruce. 

The object of this investigation wa.s ta find out whelher infee
tion af stump surfaees by air-borne F. anllOSUS spores oceours in 
Norway spruee anf! , in lhe affir'mative, whether sueh infection 
oeeurs equally frequently in Norway spruee stumps prO'dueed in 
twelve eonseeutive monlhs. 

A study of Ihe literature on the su:bjeet leads to llle eonclusian 
that it is probable that slump surfaee infeetion oeeurs in Norway 
spruee, and thaI tbe ineidenee of infeetion varies aeeording to 
the time of eutting. 

The investigation was made in a 19-year-old Norway spruee 
stand on former amble land, In eaeb of 12 eonseeutive monihs 
150 trees were felled. Simullaneously witb Ihe felling, an about 
2 em thiek dise was eut from eaeh stump. The dises were wrap
ped in wet newsprinl and plaeed in an ineubator for about 10 
days at aboul 20°C, after whieh they were examined under a ste
reo-mieroseope for the oeeurrenee af F. annosus. Aboul 3 months 
af ter the felling, a dise was eut from eaeh of the stumps in whieh 
F, annosus had not aiready been found, and these dises were 
tl',eated and examined as deseribed above. From the stumps in 
whieh F, annosus was found in the seeond examination, a dise 
was eut off neal' the ground and treated Iike previous ones. This 
dise was eut oH to find out whether F, annosus might have 
spread upward into the stump from the roots. The num'ber of 
stumps in whieh F, annosus was found 3 months after felling, 
less the number in whieh other types of infeetion eould be 
demonstrated, was taken as a measure of the number of stumps 
permanently infeeted wilth air-borne F. anllOSUS spores in the 
felling in question. 

The resuIts are given in Table 2 and Fig. 1. The investigation 
showed that Norway spruee stump surfaees may be infeeted by 
air-eborne F. allIlOSUS spores in a eertain period (less than one 
month) af ter felling . Furthermore, a eertain relationship seems 
to exist between the pereenlage of stump surfaee infeetion in a 
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thinning, and the mean temperature in the month of felling and 
the amount of rainfall 28 to 14 days befare felling. According to 
the investigation it would, furthermore, appear that in January
February-March there is but little risk of stump surface infection. 
It is therefore recomm ended to carry out thinning of conifer 
stands in Ihis period. 
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RELATIO;'\ER MELLEM GÆLD OG REl\TEFOD 

I DANSKE SKOVE* 
Af skoytaksator J. AARESTRUP 

1. Skovrentefoden på langt sigt og 1 sle prioritet. 
2. Rentefodens variationer med gælds- og ejerforhold. 

Nærværende artikel er en fortsættelse af tidligere publi
cerede artikler om rente i sko\'. 1) Det er her tanken ganske 
kortfattet at prøve at finde en sammenhæng mellem gælds
rente og rentefod - sammenholdt med ejerforhold - for al
mindelige dansl(e skoyejendomstyper, idet der henYises til 
de slutninger, der er draget af de ticlligere arbejder. Udfra 
det i disse arbejder anyendte princip: at kapitalplacering i 
skov skal give samme realudbytte som andetsted " skal tin
gene opstilles med henblik på det aktuelle emne. Det kan 
gøres ret enkelt, idet skoven - som tidligere omtalt - som følge 
af skoYlovgivningen indtil videre ikke skal yde jorden nogen 
særlig afkastning efter dennes b'alitet, og er uden konkur
rence fra andre jordbrug, således at vi kan se bort fra 
en speciel jordværdi eller jordrente i denne forbindelse. 

S konentefoden 2) er en ret variabel størrelse, h \'01' gælden 
er stor, men også noget varierende lwor gælden er O. I det 
store midterafsnit, hvor der kun er 1ste prioritet, Cl' rentefor
holdene stabile . Da denne bE'låningsgrad - tillige med gæld
frihed - er den mest almindelig forekomne i Danmark, er 
den samtidig bedst egnet til at bel~'se de mere generelle 

') Manuskriptet er indleveret 18. decbr, 1960, 
1) 1955 i Svenska Skogsvårdsforeningens Tidsskr. 1957 og 1958 i 

Dansk SkovL Tidsskr. 

2) Formelt udtrykkes rente i procent, medens rentefod udtrykkes 
som en decimal (O.Ox). I praksis udtrykkes disse begreber i flæng som 
en procent, x 'Io . 

17 



160 

relationer mellem skoHente og gæld. Disse forhold skal 
omtales i første afsnit. I andet afsnit behandles forholdende 
Yed yarierende ejerforhold og gæld. 

l. Skovrentefoden på langt sigt og 1ste prioritet. 

Reproducerende skoybrng er dobbelt guldrandet papir. 
Guldrandet fordi det er værdifast og dobbelt guldrandet, 
fordi det sandsynligvis er v ærdistigende grundet på sko\'
produkternes sandsynlige relative prisstigning. 

Skovrentefoden er derfor en højere værdienhed end al
mindelige procentangivelser af pengemidler, hvorfor man 
ved langsigtede skovøkonorniske beregninger hør reducere 
almindelige renteangiveJser i forhold til pengesystemet (no
minel rente) til skovrente. 

Ved skoyrentefoden eller skovrenten forstås her så vel 
som senere skovens langtidige investerings- og kalkulerente 
eller den rente, hvortil man er villig at investere og kalkulere. 
(Ikke at foneksle med det sYenske skogsranteprincip). 

I de tidligere arbejder om dette emne er denne rente be
regnet efter tilnærmelsesudtrykket : 

R = r -:-. i -:-. p (I) 

hvor R = skovens langtidige kalkulerente, r = den lang
tidige elfektive obligationsrente, i = den langtidige, gennem
snitlige int1ationsfaktor for engrospriserne og p = procentvise 
ændringer i kapitalen hidrørende fra ændringer i de rela
tive træpriser, idet princippet har været, at kapitalplace
ring ved investering i skov skal være af samme realværdi 
som ved køb af obligationer. 

Udtrykket (1) forudsætter et forholdsvis værdifast, risiko
frit skovbrug og undtager de arealer, hvor tilplantningsud
giften stål' i et urimeligt forhold til høstudbyttet (dårlig hede, 
klit o.l.). 

Faktoren »1'« er beregnet efter Østifternes Kreditforenings 
gennemsnitlige etTektive rente af typiske åbne serier i peri-
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ouen 185:2-1950, 11"01' den yar J,5G% ( lste prioritetsrente). 
Inf1ationsfaktoren »i« er beregnet på basis af et meget stort 
historisk dansk prismateriale fra 178G-1936 til knapt 1 % 
(0,9%) om året i gennemsnit, og endelig er prisfaktoren »p« 
efter den foreliggende litteratur "mderet til at ligge mellem 
O og 1 % i tiden for yerdenskrig II. 

I forbindelse med dette a rbej de fås en bedre illustration 
af relationerne mellem 1ste prioritetsrente og skon·ente yed 
at omskri"e udtrykket (I) til 

]" -:-- i = R + p, (II) 

11\"01' vi til wnstre side for lighedstegnet har obligationsinde
haycrens realudbytte, til højre skovejerens realudbytte. 

Indsættes de oyennæynte værdier for de enkelte faktorer i 
(II) fås følgende omtrentlige udtryk for 1ste prioritets-obliga
tionsrenten i lang tid, gennemsnitlig årligt: 

EfTektiy obligationsrente ca. 41/ 2 % -:-- gennemsnitlig inf1a
tion ca. 1 % = sko\Tentefod ca. 21/ 2-31/ 2% + relatiY prisstig
ning på skovprodukter ca. 0-1 %. 

Opløses dette udtryk i 3 efter 3 yærclier af relativ årlig 
prisstigning på skovprodukter 0, 1/2 og 1 '}~ årlig, kan dette 
fremstilles så ledes: 

En værdifaldende nominel rente eller en yærdifaldende 
efl'ektiv lste prioritetsrente på ca. 41/ 2 %, svarende til en 
gennemsnitlig årlig inf1ation på ca. 1 % er lig med eller -
om man vil - giver samme resultat som : 

A. En skovrentefod på ca. 31/ 2 % svarende til relativ 
uforandrede produktpriser. 

13 . En skovrentefod på ca. 3% svarende til relativ 
stigende produktpriser med ca. 1/2 % om året. 

C. En skovrentefod på ca. 21/ 2% svarende til relativ 
stigende produktpriser med ca . 1 % om året. 

Denne skematiske opstilling i 3 dele skal blot forstås på 
den måde, at intervallet A-C sandsynligvis dækker langtids-

17 • 
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variationerne for skoHenten, således at A og C er grænser
ne for disse, medens alle værdier af skovrente mellem 21/2 
og 31/ 2% vil forekomme, dog hyppigst omkring 3%. 

Alternativet A modsvarer en »værdifast« skoyrentefod 
og skov kapital, alternativerne B og C modsvarer »værdi
stigende« skovrentefod og skovkapital. 

Det største usikkerhedsmoment ved denne opstilling er 
træprisernes bevægelse i forhold til andre priser, idet det 
foreliggende m ateriaJe ikke viser noget afgørende, men tyder 
på en tendens til svag relativ stigning mellem O og 1% om 
året, hvilket også bestyrkes af de almindelige formodninger 
om fremtidig stor efterspørgsel efter cellulose. Rimeligst er 
det at lade alle 3 alternativer indgå i oven·ejelserne, såle
des at midtpunktet i stigningsintenallet - alternativ B (3%) 
- tillægges størst vægt. 

I tilfælde af at de relative træpriser i meget lang tid frem
over skulle udvise en gennemsnitlig årlig relativ stigning på 
over 1 %, hvilket ikke er helt utænkeligt, hvis træprodukterne 
bliver en udpræget mangelvare, vil denne prisstigning dække 
en større del af den rentefod, som 1ste prioriteten kræ,·er 
(samtidig med at skovens handelsværdi stiger), medens 
skovrenten bliver tilsvarende lavere. Det må dog bemærkes, 
at kapitalen sikkert vil søge alle udveje for at undgå at be
nytte dyre rå varer, og at nutidens højt udvikleoe kemiske 
industri vil sætte meget ind på at producere produ kter til 
erstatning for træ cellulose \"ed altfor høj e priser. 

Det omvendte, at der kommer relative prisfald i lange ti
der er naturligvis ikke udelukket ~ selvom alt tyder på det 
modsatte ~ hyis andre varer i stor stil fortrænger træproduk
ter. I dette, for skovejere, ubehagelige tilfælde ville man få 
en stor skoyrentefod. 

Træprisernes relative prisstigning er utvivlsomt et fæno
men på meget langt sigt, men naturligvis ikke et evigheds
fænomen . l\' år den engang ophører, stiger rentefoden med 
den skønsvis beregnede halve procent. 

De alternative overvejelser er som omtalt baseret på de 
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gennemsnitlige bevægelser i prisniveauet i de foregående 150 
år3). Dette kan naturligvis blive anderledes i hvert fald i en 
epoke. Tænker man sig f. eks., at tilstanden i de senere år 
- hvor den yestlige venten må konkurrere med den østlige 
om arbejderklassens gunst bl. a. ved hj. a. slærkt stigende 
arbejdsløn og deraf følgende inflatoriske bevægelser med 
variationer omkring 3% om å ret og effektiv obligationsrente 
omkring 6-7% (1955-57) - fortsætter i mange årtier, wimler 
tanken. (H vis kommende regeringer efter fransk og russisk 
forbillede med passende mellemrum reorganiserer møntsy
stemet således, at en ny møntenhed bliver = 100 resp . 10 
gamle, kan inflationen teoretisk fortsætte i det uendelige). I 
de sidste par år synes inflationen dog midlertidigt at være 
stilnet af hvad engrospriser, men ikke hvad detailpriser an
går. 

En situation som den ovenfor skildrede (inflatoriske) 
virker formindskende på privat opsparing, undtagen hvad 
angår reah·ærdier, som f. eks. skovbrug, der samtidig får 
en hetydelig ekstraindtægt ved realgældens fald. Derimod 
er det ikke sikkert, at skovrentefoden påvirkes ret meget, 
idet der er sammenhæng mellem effektiv rente og inflatio
nens (deflationens) størrelse. }led brug af de her nævnte 
procenter bliver den omtrent for 1955-57 = 61/ 2% -,:- :1% -'- 1/ 2% 
(re1. prisstign. p. skovprodukter i længere tid) = ca. :1%. 

Vender vi tilhage til de formodede langtidige forhol(!, vil 
det også ses, at langtidsrentefoden påvirkes i nedadgående 
retning af den gennemsnitlige inflation, der er antaget at være 
ca. 1% årlig, idet indtægten ved realgældens fald som følge 
af denne gennemsnitlige inflation ikke er taget i regning. 

:\oget alment kan der vanskeligt siges om denne indtægt, 
der ganske afhænger af gældens størrelse. Er f. eks. 25-50 
pct . af kapitalen belånt med 1ste prioritet og falder realgæl
den årligt, som følge af gennemsnitlig inflation, med 1 %, 

3) Og endnu længere tilbage efter ". Falbe-Hansens materiale fra 
ca. 1,,00-] 800. 
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»tjener« hele kapitalen i dette tilfælde 1/4_1 /2% årligt, hvor
for renteudgiften (rentefoden) er så meget mindre. (l prak
sis manifesterer denne indtægt sig som større indtægter un
der inflation og større udgifter under deflation). 

l modsat retning virker kurstabet ved optagelse af prio
ritetslån fordyrende og dermed forøgende på langtidsrente
foden. Tænker man sig rent skønsmæssigt et lån optaget ved 
arveskifte f. eks. hvert 30' år, er kursen f. eks. 80 og er lånet 
på halvdelen af skovkapitalen, da er kurstabet 20% af lånet 
= 10% af kapitalen . Det årlige kurstab modsvarer da ca. 
1/3% af skovkapitalen. 

l forbindelse med fordyrende omstændigheder bør også 
næ"nes det ofte omtalte forhold, at det til skoven knyttede 
landbrug, som i reglen er den rlominerende part, trækker 
kapital fra skoven i dårlige tider og afleverer mere eller 
mindre deraf i gode tider på den måde, at skoven får en 
hvilepause. Denne bundne kapitalbevægelse vil ofte "irke 
fordyrende på skovdriften. 

Disse og andre forhold kan, efter de lokale omstændig
heder, skabe større eller mindre divergenser fra de foran 
opstillede alternatlYer CA, B, C), men har næppe større en
sidig virkning. 

Ovennævnte vurdering af skovrenten skulle da gælde for 
gennemsnitlige langtidsforhold for skove, når der ikke er 
gæld ud over lste prioritet. Variationerne herfra skyldes, 
som det fremgår af det foregående, især træprisernes rela
tive bevægelser, der selv for lange tidsrum kan være noget 
divergerende. Endvidere skyldes variationerne de individu
elle ejerforhold, der gør sig gældende, og som nedenfor er 
nærmere omtalt. 

Noget generelt om korttidsvariationer kan næppe udtales. 
For de fleste danske skovdistrikter af den almindelige type 

(nåletræ, bøg , eg) med et ikke helt urimeligt aldersforhold, 
vil1ste prioritetsafdragene normalt ikke volde vanskelighed, 
når der ikke er større gæld ud m'er denne. 
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Med anerkendelsen af den lunge skovrentes tilstedeværelse 
følger da, at man ved langsigtede beregninger skal diskon
tere m.v. med skovrenlen4 ) og ikke med en tilfældig nominel 
rente, der varierer med værdien af mønten og prisniveauets 
beyægelse. 

Når man tidligere har diskonteret m ed sidstnævnte nomi
nelle rente, er dette vistnok den væsentligste grund til, at 
man ved samme diskontering har fået påfaldende små nu
tidsværdier af kapitalen. 

Det er sandsynligt, at denne vurdering af den tunge skov
rente også får en vis indflydelse ved kortsigtede overvejelser 
f.eks. ved en hugstmodningsproces , hvor man "ed grænsekal
kulationen antagelig på et værdifast plan vil sammenligne 

Genmsntl. år!. re!. prisstigning 
på skovprodukter i % 

3 

2 " , 
~, , 
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'" 
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" " 
5 

Skovrentefod 
i% 

Fig. 1. Gennemsn itlig år!. re!. prisstigning p å sk ovprodukter og gennem

snit!. skovrentefod ved effektiv lste prioritetsre nte = 4% % og gen. 
,\I'!. inflation 1 %. Ingen 2d en prioritet. 

4 ) Svarende h er til anvendes faste priser i kalku len. 
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bevoksningens værditilvækst - incl. prisstigning på effekter 
- i endnu et år med afdrag på gæld eller med den smuldrende 
bankrente. Spørgsmålet er dog for vidtløftigt til at behand
les i denne forbindelse. 

Figur 1 viser skovrentefod og gennemsnitlig årlig relativ 
prisstigning for skovprodllkter ved forskellige alternatinr 
og svarende til1ste prioritetsrente 4% % effektiv rente og 
gennemligtlig årlig inflation 1 % . 

For kortere perioder kan man dog i nogle karakteristiske 
prisperioder beregne et udtryk for den »aktuelle skourente
fod«. Den effektive obligationsrente for hvert enkelt år kan 
man få oplyst hos østifternes Kreditforening (Øerne) og 
Jydske Land Kreditforening (Jylland). Inflationsprocenten 
(deflationsprocenten) kan beregnes v.hj.a. engrospristallene 
eller detailpristallene (valg efter ejerens forhold), og træ
prisernes relative prisbevægelser v.hj.a. distriktets bog
føring. Men det er selvsagt begrænset, hvor langt man tør 
slutte på basis af korttidsforholdene, især af træprisernes 
bevægelse her. 

Et usædvanligt eksempel på en periode af lang varighed 
med en speciel aktuel skovrentefod udvises af den såkaldte 
liberale periode 1855-1913, hvor den aktuelle skov rentefod i 
gennemsnit nærmer sig 4 %, fordi den gennemsnitlige in
flation var = O. Men hverken før eller siden har vi haft 
lange liberale økonomiske perioder. 

Den aktuelle skov rentefod for denne periode er beregnet 
således: Den gennemsn itlige årlige effektive obligationsrente 
efter Østifternes Kreditforenings materiale3 ) er for 1855-
1913 :::: 4,37 %. Den aktuelle skovrentefod er da med tilnær
melse = 4,37 % -;. O (inflationsprocenten) -;- ca . Ih % (pro
duktpriserne) = 3,87 % eller knapt 4 %. 

Der kan dog sættes et stort spørgsmålstegn ved den libe-

5) Gennemsnitlig effekt iv ohligationsrente for de enkelte å r er puhli

ceret af E. Hoffmeyer: Strukt urændringer på Pengc- og Kapitalmarke
det. Kbh . 1960. s ide 156. 
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Fig. 2. Prisindex for landbrugsprodukter i Danmark 17 86 - 1936. 

rale periodes længd e, når det forlanges, at prisniveauet skal 
svinge om en yandret lini e, og når det gælder for Danmark. 
Påvirket af hritisk økonomisk litteratur (hyor industrien er 
stærkt repræsenteret ) findes hos de fleste danske og uden
landske forfattere den lihera le l)eriode omtalt som varende 
fra ca. 1855-1 913 (enkelte har ca. 1850-1913 ) . Det er dog 
tvivlsomt, 0111 dette tidsrl1l11 ganske da~kker de danske for
hold , hYis man skal slutte fra landbrugspriserne. Betragtes 
fig.2 . over prisindex for landbrugsprodukter i Danmark 1786-
1936 (tidligere puhliceret af forf.), ses det, at pristenden
sen ca. 1850 eller 55 til 19'13 omtrent \'iser samme stigning 
som hele den 150 årige periode. Forlanger man svingninger 
omkring en vandret linie, må man på basis af landbrugs
priserne antagelig indskrænke perioden til det ca. 45 årige 
tidsrum ca. 1865-ca. 1910. 

En mere detailleret undersøge lse af den liberale periodes 
længde i Danmark kan dog ikke komme i betragtning her. 

Foretager vi en beregning af den aktuelle skonentefod for 
denne afkortede per-iode p å tils\'arende måde som oyenfor, 
fås: 4,33 %-:-ca . %% = ca. 3,83 % . 

Er situationen, i modsætning til det ownfor lldYiklede i 
dette afsnit, således, at 2den prioritet dominerer i lang tid , 
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må skovrentefoden forhøjes med den gennemsnitlige diffe
rence mellem lste og 2den prioritetsrente. 

Mange misforståelser er som bekendt i tidernes løb op
stået ved de forskellige tydninger af rentespørgsmålene i 
skov . At skoven sl<al give samme realindlæ gt som anden 
inveslering, har man ofte udlagt således, at procenttallene 
skal være numerisk lige store for skov og for rede penge 
uden hensyn til de forskellige betingelser. 

En dansk sko\Tider skrev for nogle år tilbage i dette tids
skrift, møntet på nyere artikler om dette emne, at man med 
hensyn til sko\Tenlen »lader 3 og 5 være lige«. Dette er for 
så vidt rigtigt, idet det er 3 tunge og 5 lette , der er lige (i 

denne forbindelse 4% lette), således at forstå at de 3 S{, 
skOHente (tunge) svarer til 4 1/ 2 % nominel rente (lette). 

2. Rentefodens variationer med gælds- og ejerforhold. 

I det følgende skal ganske kort diskuteres forholdene for 
nogle markante ejertyper, hvilke forhold i lidt stærkt op
trukket form skulle svare til betingelserne for en væsentlig 
del af de danske skovejere. 

Ingen gæld. 
1. Før de 2 verdenskrige og lensafløsningsloven (1919) 

var der i Danmark enkelte store jordbesiddere, for hvem det 
spillede en mindre rolle , om skoven gav lidt mere eller 
mindre udbytte, selvom det næppe som i ældre tid var jag
ten, alt drejede sig om. Dette forhold er som bekendt ophørt, 
ligesom de største formuer i landet ikke mere findes i jord
bruget. Lystskove findes vel endnu m en hovedsagelig på 
offentlige hænder. 

Men med hensyn tillystskove eller rettere rekreations
arealer skrider udviklingen frem med stormskridt. Den 
stærke industrialisering og den som følge heraf voldsomme 
vækst især i de store byer fremkalder et stigende behov for 
rekreationsområder. Bortset fra det lidt , der er fredet, ven
der opmærksomheden sig mod offentlige skove (stats- og 
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kommuneskove ). Selyom tanken ikke er behagelig for en 
skO\-brnger, er den dag næppe fjern, da det primære formål 
med offentlige skove i nærheden af de større bycentrer 
det vil formentlig sige på hele Sjælland og i Østjylland - er 
at fungere som rekreationsområder for bybefolkningen . Det 
rent økonomiske ønske om størst mulig fortjeneste kan 
næppe forenes med de store krav om campingpladser, par
keringspladser allevegne, krav om »bøgeskov og sletter«, 
mindst mulig afspærring O.S .v. For en yæsentlig del af de 
offentlige skove må man se hen til en økonomi i defensiven. 

2. Er de større landbrugsejeres formueforhold måske i 
relativ tilbagegang, er en ny samfundsklasse bestående af 
storindllstrielle og storskibsredere langsomt ved at komme 
frem. (En ret fåtallig rigmandsklasse i tilslutning til 
storhandel har som bekendt længe eksisteret) . Højst sand
synlig vil disse efterhånden prøve at opkøbe større skov
og landbrugsejendomme for at konsolidere sig på alsidig 
måde og for naturherlighedens skyld (en begyndelse er jo 
sket), og her er atter eksempler på, at størst mulig fortjene
ste af skoven ikke altid er aktuel. 

For industrimanden kan en investering i skovejendom be
tyde, at der skabes et stort kapitalmagasin , der beskattes 
meget lempeligt , er sikret mod pengedevaluering, giver et 
vist udbytte , og at der tilvejebringes en reserve , der til en
Iwer tid ved salg eller ved store hovedskovninger kan hjælpe 
hans økonomi, når industrien går dårligt. Jo større Løvtræ
arealer og jo højere omdrift, des bedre set fra dette syns
punkt. 

Ved spørgsmålet om hvad ejerens rentefod i skoven skal 
ansættes til , kan det næppe have nogen mening at overføre 
hans individuelle rente (effektiv rente af div . placeringer 
contra di\' . forpligtelser) til skoven, idet han har set sin 
fordel ved at skabe en sikkerhedsventil eller et reservefond 
for sig selv med moderat skat i skovejendom, der for ham 
måske er 50 % mere værd end for andre mennesker. Herud- 
fra bliver hans individuelle renteomkostninger små. 



170 

Et taleksempel kan kort illustrere dette: et løvskovdi
strikt har en ejendomsværdi på 1 mill. kr. Set fra industri
mandens synspunkt har det en individuel værdi på 11'2 mil!. 
(incl. skattebesparelsen ). Ejeren kunne, om han ville, op
tage et lste prioritetslån på 3 % skovrente af ca. den hah'e 
ejendomsværdi. Dette svarer til 2 % af 11'2 mil!.: 2, og de 
2 % er da ejerens individuelle renteudgift. 

(l andre tilfælde bliver konsekvensen af den industridri
vendes skov køb for skovdriften den mere traditionelle , at 
der ønskes størst muligt udbytte) . 

3. Af de store »gamle« landbrugsbesiddelser med tilhøren
de skovbrug er der endnu nogle, der er gældfri og hvis for
hold i mange henseender kan bedømmes analogt med det 
ovenfor bemærkede om den industridrivende, blot er det nu 
hensynet til landbruget og vel især til arvingerne i stedet for 
industrien. Det er naturligvis uhyre forskelligt, hvad 
folk kan afse til arvinger, således at reserverne varierer 
stærkt fra sted til sted, men de fleste skovejere har et natur
ligt ønske om, at ejendommen bevares udelt. I almindelighed 
er skovbruget dog her præget af ønske om stort udbytte. og 
i modsætning til ovenfor er der nu økonomisk vekselvirk
ning mellem ejerens interesser (Iand- og skovbrug), og den 
størst mulige fortjeneste ønskes for den samlede jordbesid
delse som helhed men ikke specielt for skoven. 

Den individuelle rentefod for skoven i den gældfri hesid
delse må, når landbrugets økonomi dominerer, antagelig be
regnes efter den effektive afkastning af landbruget på langt 
sigt i relation til et nogenlunde regelmæssigt prisniveau 
(højkonjunkturtiden 1939-56 må antagelig holdes udenfor). 

For de år, som landbruget anser for repræsentative, kan 
landbruget beregne den gennemsnitlige årlige forrentning 
efter Det landøkonomiske Driftsbureau's forrentningspro
center eller, om man hellere vil, efter det aktuelle landbrugs 
egne forrentningsprocenter for lang tid. 

Ved owrførelse af landbrugets afkastningsprocent som 
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renteomkostning for skovbruget skal dog fradrages den om
trentlige halve procent, der hidrører fra den sandsynlige år
lige relative prisstigning på skovprodukter. Det er dog et 
spørgsmål, om landbrugets forrentningsprocent fra 1917-39 
og efter 56 er tilstrækkelig repræ sentativ. 

Er skoven mere økonomisk uafhængig af landbruget eller 
er der mere paritet mellem skov- og landbrugets økonomiske 
betydning for ejeren, er det rimeligt at regne med den egent
lige skovrentefod, som foran beskrevet, for skovejendom
men. 

Kun 1 ste prioritet. 
4. De større skovdistrikter og det til godset hørende land

brug er dog i dag for det meste behæftet med lste prioritet, 
og skovdriften er vel som en følge heraf, en grad mere for
retningspræget end de gældfri brug, hvilket stort set giver 
sig udslag i større nåleskovsprocent. Dette er vel endnu den 
største ejendomsgruppe. 

Indskrænker vi os til de tilfælde, hvor der vedvarende kun 
er lste prioritet, har vi skovrentefoden ca. 3 % svarende 
hertil for hovedparten af arealet , men lavere for reserverne. 

Varierende gæld. 
5. Ovenfor har vi kun beskæftiget os med den for skov

bruget attråværdige situation, at ejendommen enten er 
gældfri eller kun behæftet med 1 ste prioritet, og hvor man 
derfor kan arbejde med ret stor egenkapital og efter ønsket 
om størst mulig fortjeneste under hensyntagen til landbruget 
og i det omfang hensynet til reserverne tillader. 

Efter stamhusenes ophør og som følge af flere arveskifter 
må man i mange tilfælde se hen til en vanskelig økonomisk 
udvikling for skovene med en varierende likviditet, og der
med også en stadig varierende skovrentefod. Situationen kan 
f.eks. blive omtrent således: Skovdistriktet har en ældre vel
havende ejer og lav eller almindelig 1 ste prioritering. Efter 
ejerens død overtager et af børnene ejendommen efter at 

18" 
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have skiftet med sine søskende. Dette er muliggjort ved op
tagelse af svære lån f.eks. yderligere lste prioritet til græn
sen, 2den prioritet og banklån og brug af successorfond, 
hvis det findes. Efter en årrække med realisering af de af 
1ste ejer opsparede løvtræreserver, nedsættelse af omdrif
ten, udskydelse af alle de anlægs- og vedligeholdelsesarbej
der, der kan vente, nedsættelse af kulturomkostninger til 
minimum o. s. v., er man omsider v. hj. a. konverteringer 
nået frem til det ønskede mål: at der kun er lste prioritet 
tilbage. Herefter kan man atter begynde at opbygge reserver, 
større eller mindre alt efter, hvorlænge ejeren lever. 

Det siger sig selv, at ejerens ønske om forøget privat for
brug eller opsparing kommer stærkt ind i billedet ved hen
holdsvis at forlænge eller forkorte tiden før den forbedrede 
situations indtræden og tilsvarende indvirkning på rente
foden. Denne var efter skiftet måske svarende til et dyrt 
banklån på f.eks. 6 % nominel rente eller ca. 4Y2 % skov
rente og falder i det gunstigste tilfælde gradvis til de ca. 

3 %. 
Et eksempel som dette viser løvtræreservernes meget 

store betydning. Viser også, at hvis arvingerne overtager 
skoven på andelsbasis, kan man klare sig forholdsvis let 
igennem det første arveskifte. 

Skovdistrikterne har gennemgående klaret sig forbav
sende godt trods lensafløsningsloven 1919. Men dette er ikke 
uden forbindelse med verdenskrig 2 og dens følger, der hjalp 
mange skovdistrikter over vanskelige forhold v.hj.a. høje 
priser på skov- og landbrugsprodukter og ved inflation og 
pengedevaluering, der ryddede op i gælden. Man kan af gode 
grunde ikke mere vente økonomisk hjælp af verdenskrige. 

Det er muligt, at erfaringerne fra ejerskifter vil føre til en 
almindelig skovdrift med bevidst opbygning af løvtræreser
ver i væsentlig højere grad, end vi kender det i dag, men 
dette indebærer, at skovdriften for arealet som helhed ikke 
kan blive så økonomisk effektivt, som mange ejere kunne 
ønske. 



173 

Hvor forholdene tillader det, kan man have såvel løvtræ
som nåletræreserver i høj om drift, men det sidste er und
tagelsen i Danmark. 

Gennemgående større gæld. 
6. Endelig findes der en del skove, der er i den uheldige 

situation, at den normale tilstand er, at skoven er temmelig 
gældbunden, eller også - hvad der betyder det samme - at 
den lille skovejendom til stadighed fungerer som et hårdt 
udnyttet anneks til den tilstødende gård. Det sidste er vel 
en ikke ualmindelig situati'on i en del småskove og er et 
eksempel på, at størst mulig fortjeneste ikke er aktuel, 
simpelthen fordi det ikke er muligt eller ønsket at bringe 
kapital-en op på den størrelse, der muliggør denne fortjeneste . 

De større danske skovdistrikter vil utvivlsomt for største
delen endnu være i stand til at arbejde sig op fra en større 
gæld (sm!. ovenfor). 

Naturligvis findes der alle mulige overgangstilfæ lde m el
lem ovennævnte eksempler, ligesom mange tilfælde slet 
ikke dækkes af disse. Det er dog troligt, at det fremstillede 
i store træk giver udtryk for situationerne for en betydelig 
del af de danske skove. 

R e s u m e. 
Investering i reproducerende skovbrug er ikke blot værdi

fast men sandsynligvis også værdistigende grundet på skov
produkternes sandsynlige relative prisstigning. Svarende her
til er skovrentefoden af højere værdi end nominel rente , 
hvorfor man ved langsigtede skovøkonomiske beregninger 
bør reducere nominelle renteangivelser til skovrente. 

Skovrentefoden er ret variabel , hvor gælden er stor, men 
også noget varierende, hvor gælden er O og varierer i 
hovedsagen ligefremt proportionalt med gælden. I det 
store midterparti, hvor der kun er lste prioritet, er rente
forholdene ret stabile. Hvis landbrugets og ejerens forhold 
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iøvrigt tillader det, kan der her for hovedparten af arealet 
arbejdes med enkapitalstørrelse, ,der modsvarer størst mulig 
fortjeneste. Den hertil svarende skovrentefod er ca. 3 pct. med 
langtidsvariationer fra ca . 2%-ca. 3% pct. (Når træprisernes 
relative stigning engang er ophørt bliver gennemsnittet ca. 
3% %). I det gældfri brug, hvor den til skovstatus reduce
rede repræsentative landbrugsafkastning i lang tid ofte fø
res som renteudgift for skoven, kan den således beregnede 
rente godt blive over 3 pct. (Den af Landøkonomisk Drifts
bureau beregnede forrentningsprocent omfatter muligvis 
endnu for få år til at være repræsentativ). 

Betragter man de forskellige former for kapitalanven
deIse i skovbruget, ses det, at det økonomiske princip om 
størst mulig fortjeneste i mange til:fælde ikke har større in
teresse (rigmandsejendom, reserver for industridrivende, 
skattely m. v.) eller er af delvis sekundær betydning, når 
landbrugets interesser er det dominerende. På den mindre 
velhavende fløj er det mangel på tilstrækkelig kapital, der 
ofte forhindrer hruget i at nå størst mulig fortjeneste. 

Hensynet til arvingerne får vistnok stigende betydning 
efter lensafløsningsloven i den form, at meget store løvskov
reserver opretholdes til at betale arveafgifterne, og disse re
server forårsager en lavere skovrentefod på store arealer. De 
tilbagevendene arveskifter fremkalder en temmelig variabel 
skovrentefod på et stigende antal distrikter. Videre en maksi
mal rente efter boafslutningen efter optagelse af dyre lån, 
og et gradvis fald i renten indtil den tilst'and, hvor der kun 
er lste prioritet tilbage. 

For kortere perioder kan man ofte regne med en aktuel 
sko,vrentefod med begrænset anvendelse. 

Ejerens individuelle rentefod - reducert til skovstatus -
kan ofte være fOTskellig fra den egentlige skovrentefod. 
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LITTERATUR 
Mellaneuropeiska granprovenienser i svensk skogsbruk. 

(Referat) : 

Under ovenstående titel har den kendte svenske proveniens
forsker Olof Langlel i »](ungl. Skogs- och Lanlbruksakademiens 
Tidsskrifl« (99 (5-6), december 1960) offentliggjort en afhand
ling, hvori der gives en redegørelse for resultatern€ af de i Sverige 
beliggende dele a.f de internationale granproveniensforsøg .fra 
1938. 

Før de internationale forsøg omtales, anfører forJalteren nogle 
indledende afsnit. I et afsnit om granens fysiologiske variabilitet 
omtales en undersøgelse af tørstofindholdet i januar mån,ed i 
l-årige planter af gran og skovfyr af en ræ kke provenienser. Det 
viste sig .for begge arters vedkommende, at tørstofindholdet (og 
»sukker«-indholdet) voksede med stigende nordlig herkomst; men 
også at granplanter opnår et større tørstofindhold end skovfyr
planter af samme herkomst. Forfatteren anfører, at det er næ r
liggende at sætte ,granplanternes høje tørstof- og »sukker«-indhold 
i forbin delse med deres relativt 'Store UJfølsomhed ved flytning til 
koldere egne. For skovfyrproveniensers vedkommende har for
fatteren i 1938 eksperimentelt eftervist forbindelsen mellem på 
den ene side tørstof- og »sukke r« -indholdet og på den anden side 
plan ternes evne lil a t modstå vinterkulde. 

I samme afsnit omtales variabiliteten m.h.t. udspringstids
punkt og sammenhængen mell em dette og hyppigheden af frost
skader forvoldt af .forårsnaUefrosten. For den enkelte bevoksning 
(population) 'følger fordelingen af individerne i reglen normal
fordelingskurven, d.v.s. :få virkelig tidligt - resp. sentudspringen
de, men man'ge intermediære. Forfatteren anfører, at man på sam
me måde, som man indenfor den enkelte .granbevoksning finder 
mere eller mindre tidlige, r,esp. 'sene individer, i granens udbre
delsesområde finder mere eller mindre tidlige, resp. sene prove
nienser. 

Om hvert enkelt individs særlige anlæg m.h.t. udspringstids
punkt anføres, at de tte naturligvis ikke er ensbetydende med, at 
et bestemt individ hvert år springer ud 'på samme dato, men kun 
a t de t beholder sin tidlighedsgrad i forhold til bevoksningens 
gennemsnit, når dette under ydre kårs påvirkning ændres fra år 
til å r. Det er formentlig især temperaturforhold , der er bestem
mende for, hvornår udspringet indledes, medens daglængden for 
granens vedkommende ikke synes at spille nogen rolle. 

Om alderens indflydelse på udspringet h edde r det bl. a. (eft er 

19 
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MUNCH og LISKE, 1926): hos 16-årige graner begynder udspringet i 
gennemsnit 8 dage senere end hos 6-årige og 14,18,28 dage senere 
end høs henholdsvis 4-, 3- og l-årige. Et afsnit om fysiologiske 
forskelle mellem gran og skovfyr sammenfattes a'f fonfatteren så
ledes: »Skovfyrren udmærker sig ved en arvelig fikseret tilpas
ning til de regionale temperaturforhold samt til daglængden 
(breddegraden), hvorimod granen udmærker sig ved en arvelig 
fikseret tilpasning til de lokale temperaturforhold. De lokale 
temperaturforhold betinges jo i store træk af de regionale, hvorfor 
granens tilpasning til de førstnævnte automatisk medfører en 
forbindelse også med de sidstnævnte. - - - «. 

De internationale granproveniensforsøg fra 1938 omfatter iall 
36 forskellige provenienser, nemlig 22, som var obligatoriske for 
aJle deltagerlandene, og indtil 14 ekstra. I materialet indgår pro
venienser, fra 66° 25' nordlig bredde (Rovaniemi i Finland) til 
42° n .b r. (Pestera i Bulgarien) og fra 2° 53' østlig længde (kultur
bevoksning ved Ylurat i Frankrig) til 26 ° 43' ø.l. (Stolpce - nu i 
Sovjetunionen) . Visse egne af granens udbredelsesområde er ikke 
- eller kun svagt repræsenteret i forsøgsmaterialet, således Vest
alperne og Jurabjergene, de bøhmiske Randbjerge, Tyskland, 
Sverige og Sovjetunionen. 

I forsøgene i Sverige indgår alle de 36 provenienser plus afkom 
af en svensk bevoksning af »tyskgran«. Forsøgene er anlagt på 3 
lokaliteter, Donjelt i Halland (56° 51' n.br.) Bornsjon mellem 
Stockholm og Sodertalje (59 ° 14' n .br.) og Sodra Backsjo, ca. 10 
km nord for Umeå (63 ° 56' n.br.) - I det følgende vil disse loka
liteter blive omtalt som Halland, Stockholm og Umeå. 

I Halland er der anlagt 5 parceller (a 64 planter, på 1.25 x 1.25 
m) med hver af de 33 provenienser, af de øvrige henholdsvis kun 
3,2 og 1. Ved Stockholm og Umeå er forsøgene anlagt som række
forsøg, hvor hver proveniens er repræsenteret ved en enkelt række 
i hver af 3 blokke. Ved Stockholm er rækkeafstanden 1.5 m, ved 
Umeå 2.0 m. Planteafstanden i rækkerne er i begge de sidstnævnte 
forsøg 1.5 m og i hver række er der omkring 32 træer. I Halland 
har der på den største del af arealet ikke været nogen alfgang af 
planter. Ved Stockholm har den totale planteafgang til efteråret 
1956 været 7- 8 %. Ved Umeå skråner en del af arealet, her har 
den totale planteafgang været ca. 14 %. Den øvrige del af dette 
forsøgsareal er på det nærmeste plant og ligger relativt lavt; her 
har planteafgangen ialt været 29 %. 

Udspringstid og skudstrækningsperiode er bedømt på træernes 
øvre 'sidegrene og registreret ved henføring til 5 »tidligheds
klasser«, hvor 1 er den seneste, 5 den tidligste. Ved 'gentagne regi-
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streringer i løbet af samme forår viste det sig, at der ved Stock
holm gennemsnitlig var ca. 1 uge i tidsafstand mellem to på hin
anden følgende »tidlighedsklasser.« I drivhus ved ca. 20 0 C var 
tidsafstanden mellem tilsvarende tidlighedsklasser omkring 4 
dage. Ved Stockholm har registrering af tidlighed fundet sted i 
årene 1953 (11 år efter udplantning m. 4-årige planter), 1955, 1957 
og 1958. Registreringen har omfattet samtli'ge ca. 3.000 træer, og 
for hver proveniens er der beregnet en gennemsnitlig »tidligheds
klasse«. Materialet bekræfter stort set den længe kendte regel, at 
de tidligst-udspringende provenienser er dels de nordligste o'g 
dels provenienser Ifra større bjerghøjde i sydligere egne. De tid
ligste(tidlighedsklasse 5- 4) provenienser er to -fra henholdsvis 
1.800 ru og 800-1000 m o.h. ved Obervellach i Østrig, derefter 
følger en proveniens fra Dovre i Norge og to fra Finland. De tre 
seneste (klasse 1-2) er fra henholdsvis Stolpce i den vestlige del 
af Sovjetunionen, Bialowieza i Østpolen og fra Wilno. I den næst
seneste klasse (2-3) er af 9 provenienser de 6 fra Karpaterne og 
fra Bihorbjergene i Rumænien. 

Mellem den tidligste proveniens, Obervellach, og den seneste, 
Stolpce, er der en tidsafstand på ca. 3 uger. Forfatteren anfører 
herom, at denne forskel mellem de to populationers gennemsnit 
således er mindst lige så stor, som hvad man kan forvente mellem 
det allertidligste og allerseneste individ indenfor samme bevoks
ning og større end forskellen mellem tidligste og seneste fraktion, 
som vil kunne fås ved plantesortering i en ren population. 

I 'forsøget i Halland, hvor foråret kommer tidligere, og tempe
raturstigningen Joregår langsommere, synes tidsforskellen mel
lem de tidUgste og seneste provenienser at være noget større end 
ved Stockholm, ligesom tilfældet har været det i de tilsvarende 
forsøg i Frankrig. 

Ved Umeå synes forskellene i tidlighed derimod at være noget 
mindre, og her er de nordligste provenienser tidligere end de 
sydlige Ifra stor bjerghøjde. 

Forfatteren anfører her, at der findes relativt sentudspringende 
granprovenienser fra større bjerghøjde i sydligere egne, f .. eks. fra 
de bøhmiske Randbjerge og fra Jurabjergene. I tilslutning til om
talen af de forskellige proveniensers udspringstid meddeles et 
afsnit om forholdet mellem planternes udvikling og tidlighedsgrad 
på forsøgsarealet ved Umeå. Her er, som nævnt ovenfor, en del 
a f arealet skrånende og mindre frostudsat end den øvrige, plane 
del. Ud fra de i 'forsøget ved Stockholm fundne gennemsnitlige 
tidlighedsklasser for de enkelte provenienser, er 21 af disse hen
ført til følgende fire grupper: 1) sydlige (d.v . .s. syd for Sverige), 
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tidlige (5 provenienser med middelti cllighedsklassen 3.97), 2) 
sydlige, intermediære (6 provenienser med middeltidlighecls
klassen 2.96), 3) sydlige, sene (5 provenienser med middeltidl ig
hedsklassen 1.90) og 4) nordlige, tidlige (5 provenienser med 
mi ddeltidlighedsklassen 3.92). 

For såvel den plane, stærkt frostudsatte del af arealet som for 
den skrånende, mindre Jrostudsatle del er der for de fire nævnte 
grupper i en tabel anført, hvor mange procent af de oprindelig 
udplantede planter, der er nået over 1.3 m højde, og hvor stor 
middelhøjden er for hver gruppe. Det fremgår a{ tabellen, at såvel 
det relative antal træer, der er nået over 1.3 m som deres middel
højde tiltager, jo senere sydlig proveniensgruppe de tilhører. 
Denne ten dens er særlig udpræget på den mest frostudsatte del af 
arealet. I stærk kontrast til denne tendens står den nordlige, tid
lige proveniensgruppe, som, hvad de to nævnte data angår, er 
fuldt så god som den sene, sydlige proveniensgruppe, samtidig 
med at den, hvad tidlighed angår, overensstemmer med den 
tidlige, sydlige gruppe. 

Det fremgår også, at på den givne lokalitet bliver de sene, syd
lige 'provenienser ikke på grund af deres senhed om foråret så 
forsinkede i deres vækstafslutning om efteråret, at de ikke opnår 
tilstrækkeli'g modning til at modstå den for stedet normale ef ter
årsfros't og vinterkulden der. 

Forfatteren omtaler herefter et tysk forsøg (ROHMEDER og 
SCHUNBACH 1959), i hvilket der blev bemærket følgende ekstrem
typer, hvad {orholdet mellem tilvækstlidens længde og ticllighed, 
m.h.t. udspring angår: 

Tidlige (15. maj) med kort tilvækstperiode (36 dage) 
» ( » ) » lang » (71» ) 

Sene (5. juni) » kort » (30» ) 
» ( » ) » lang » (64» ) 

Da en lang tilvækstperiode sædvanligvis resulterer i et langt 
årsskucl, kommenterer Rohmeder og Sehonbach ov·enståencle så
ledes: - - »at clen tidlige type med lang tiIvækstperiode er den 
bedste Ifor egne med lang vegetations ti cl, medens den sene med 
kort vækstperiode er den bedste for egne med kort vegetationstid. 
Den sidstnævnte type ·er givetvis den bedste for alle frostudsatte 
lokaliteter, men far nordlige egne med kort vegetationstid er den 
tidlige type med kort tilvækstperiode sandsynligvis den bedst til
passede, eftersom det netop er denne type, som uddifferentieres 
mod nord. Den sidstnævnte af de fire typer, den sene med lang 
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tilvæ kstperiode turde være den bedst egnede i maritimt prægede 
områder med typisk sent forår og e t langt efterår.« 

Langlet anfører herefter, at overensstemmelsen mellem udvik
lingen af de nordlige, tidlige provenienser og de syd lige, sene i 
forsøget ved Umeå, hvor der ikke kan være tale om forårsfrost
resistens, m en om efterårs frost-resistens, må forklares således, at 
de sydlige, senes udspring er kombineret med en tidlig vækst
afslutning, og at de nordlige, tidliges udspring ligeledes er kom
bineret med ·en tidlig vækstafslutning. 

Tiluækslhastigheden er belyst ved en tabel over middelhøjder
ne ved 19-års alderen 'for samtlige træer af hver proveniens på de 
tre forsøgsareajer i Sv erige. På forsøgsarealet i Halland har pro
veniensen Svinosice fra Miihren den største middelhøjde (6.74 m), 
efterfulgt af Bullange i Ardennern e. Sidstnævnte er fra en kul
turbevoksning af formentlig tysk oprindelse. Dernæst følger 11 
østlige provenienser fra Rumænien, Bohmen, Polen og tidligere 
østpolske områder samt fra Letland. Først herefter kommer en 
svensk proveniens fra en egn lidt øst for ·forsøgsarealet. Nederst i 
rækken kommer de sydlige provenienser fra større bjerghøjde 
samt fra Norge (middelhøjde 4.32 m) og Rovaniemi i Finland. 

På forsøgsarealet ved Stockholm er middelhøjderne gennem
gående lavere (fra 4.89 m til 2.13 m) , og rækkefølgen er ikke helt 
den samme som i Halland. Bemærkelsesværdigt er det, at en 
række af de hurtigtvoksende østlige provenienser i forsøget ved 
Stockholm har hævdet sig forholdsvis endnu bedre end på d et 
varmere og nedbørsrigere forsøgsareal i Halland. Endvidere er 
der dannet grupper af de ved Stockholm 5 tidligste af de sydlige 
provenienser, af de 5 interm ed iært tidlige samt af de 5 seneste 
provenienser. Af de nordiske provenienser er der dannet to 
grupper, en »sy dlig« fra 60-61 0 n. br. og en »nordlig« fra 62-64 o 

n.br. I en tabel og et diagram vises de enkelte gruppers middel
højde på de tre forsøgsarealer, dels i absolut mål og d els i procent 
af vedkommende gruppes middelhøjde i Hallanel. Forfatteren 
sam men falter resultaterne således: 

»1. Samtliga proveni ensgrupper uppvisa storsIa mecl elhojden vid 
den vid Donjelt (Halland), den liigsta vic! Soclra Biicksjo 
(Umeå). 

2. Hojdmindskningen från Donjelt raknat lill Bornsjo-ytan 
(Stockholm) har ,fOr aila grupper varit ungefiiI' densamma, 
dock har gruppen sydliga, sena \' isat mindsta, gruppen syd
liga, tidiga storsIa minskningen, 25 resp. 35 O/C. 

3. Hojdminskningen från Bornsjo-ytan raknet till Sodra Biick-
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sJo visar storre differentiering. Den snabbvaxande gruppen 
har mindskat 41 %, densydliga, sena 24 %, de båda andra 
sydJiga grupperna 30 resp. 33 %. De båda nordiska grup
perna ha minskat litet i hojd, den sydligare 11 %, den nord
ligare 9 %. 

4. Den nordJigare nordiska gruppen och den sydliga, sene 
gruppen ha visat minsta nedsattningen i hojdtillvaxt på den 
mera frostlanta delen av ytan vid Sodra Backsjo, endast 3-4 %. 
Darnast fOlger den sydligare nordiska gruppen med 9 %, den 
intermediært tidiga med 12 % och densydliga, tidiga grup
pen med 36 %. Den snabbvaxande gruppen er på denna del 
av ytan fOr ofullstandig resp. for ilIa skadad for att någo·t 
procenttal skaB kunna uppgivas. 

;l. Den sentdrivande, ostliga provenienserna aro, utom i varma 
och gynnsamma Higen (jfr. 6 nedan) , overlagsna samtliga 
ovriga proveniensgrupper upp till en latitud av åtminstone 
64 o, aven i forstiagen. 

6. De snabbvaxande sydliga, men ej sarskilt sentdrivande pro
venienserna aro overlagsna samtliga andra i varma och gynn
samma lagen. De aro jamte ovriga intermediart, sena sydliga 
provenienser overlagsna proveniensgrupperna från 60-64 o 

upp til! 60-61 0 (med undantag for Jrostlagen). om angiven 
latitud aro de un'derlagsna namnda nordiska materiaI. 

7. De tidligtdrivande sydliga provenienserna aro inom hela 
landet underlagsna ovriga provenienser utom - i varma och 
gynnsamma lagen - de mest trogvuxna nordliga provenien
serna. Underlagsenheten okaT norrut och i frostIagen.« 

Forholdet mellem udsprings lid og tilvækst: På grundlag a>f re
sultaterne fra forsøget ved Stockholm eT der anført et diagram 
visende forholdet mellem de enkelte proveniensers middeltræ
volumen og deres tidlighedsklasse. Diagrammet viser, at der ikke 
er nogen særlig stærk samenhæng mellem de nævnte faktorer i det 
foreliggende materiale. 

For otte forskellige provenienser anføres diagrammer over 
forholdet mellem de enkelte træers højde og tidlighed. Forfatte
ren konkluderer, at det af disse diagrammer, såvel som af det 
foregående, tydelig fremgår, at de højeste træer sædvanligvis .fin
des blandt de for den pågældende proveniens intermediært tid
lige individer. Nogen korrelation mellem tidJighed, henholdsvis 
senhed, om foråret og tilvæksthastighed er der således ikke fundet 
indenfor provenienserne. 

Kvalileiseg.enskaber: I det foreliggende matel:'ale har man kun
net konstatere visse forskelle m.h.t. stammeafsn,-alning målt ved 
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formforholdet (højde:diameter). Af et diagram, gældend·e mate
rialet fra Stockholmforsøget og udvisende de enkelte provenien
sers middelhøjde i forhold til deres middeldiameter, fremgår det, 
at provenienserne fordeler sig på to nogenlunde tydeligt adskilte 
grupper. I en øvre gruppe med større formforhold samler de 
skandinaviske og de østlige provenienser n ed til og med de let
tiske sig, i en nedre gruppe de sydlige. Af dette diagram samt 
af nogle højde-diameter-kurver for provenienser for de to omtalte 
grupper slutter forfatteren , at formforholdet må være bundet til 
proveniensen. 

I et afsnit om den for/salte udviklings forløb anføres et diagram 
over højdeudviklingen for grupper af provenienser i Stockholm
forsøget. Diagrammet viser, at der endnu ikke ved 19-års alderen 
er nogen tendens til udjævning af tilvækstforskellene mellem 
grupperne. Heller ikke i det internationale granproveniensforsøg 
i Czekos'lovakiet har der (ved 21-års alderen) været tendens til en 
udjævning af højdeforskellene mellem proveniensgrupperne. 

Blandt ældre forsøg, der kan belyse ,spørgsmålet, nævnes et af 
CIESLAR i 1896 påbegyndt forsøg, som MELZER har omtalt i 1937. 
Materialet i d et pågældende forsøg består i overvejende grad af 
afkom afenkelttræer. Forsøgene viser ifølge LANGLET, at forskelle 
i tilvæksthastighed stort set er bibeholdt til 40-års alderen, men at 
det dog undtagelsesvis kan ske, at højdekurverne for de enkelte 
prøver skærer hinanden så sent som mellem 20- og 25-års alderen. 

Alf ældre proveniensforsøg omtales ENGLERS fra 1899. FISCHER 
har i 1949 redegjort for delte 'forsøg. Med tal 'fra denne redegø
relse er udfærdiget et diagram over højdeudviklingen for to af 
de i fors'øget anvendte provenienser, Winterthur fra 550 m o.h. 
og Engadin fra 1.800 m o.h. Diagrammet viser højdeudviklingen 
for de pågældende to provenienser på fire Iforsøgsarealer belig
gende i fra 470 til 1.950 m højde over havet. Det anføres som 
karakteristisk, at højdekurverne for de to provenienser Jorde to 
lavest beliggende og varmeste fonsøgsfladers vedkommende løber 
næsten parallelt. Herefter hedder det : FISCHER, der har behand
let materialet statistisk, understreger, at på de lavereliggende Jor
søgsflader (under 1.600 m o.h.) finder en tilsvarende udpjævning 
af højderne sted, en udjævning som synes a t foregå desto hurti
gere, jo bedre voksestedet er. - Forskellene mellem provenien
serne var størst i alderen 10-25 år. MELZER kommenterer sine tal 
således, at forskellene mellem provenienserne var størst ved 11-års 
alderen, ved 17-års alderen var udjævningen påbegyndt og ved 
40-års alderen var højdeudviklingen næsten udjævnet, dog var 
afkom af højfjeldsgranerne endnu på dette tidspunkt tydeligt 
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layere. - Langlet fortsætte r : Dette er rigtigt, hvad angår prove
niensernes procentiske højdeforskeJle, men af betydning er også 
deres absolutte højdeforskcll e, og disse er ikke udjævnede i ENG

LERS 49-årige materiale, hvad angår de pågældende provenienser. 
De absolutte forskelle var endog ,større i 1947 end tidligere. 

På grundlag af tal fra det svenske forsøgsvæsens granprøve
flader på KronovaJls Gods i Skåne omfattende 69 prøveflader i 
gran alf tysk oprindelse og 31 prøveflader i gran af svensk oprin
delse er udfærdiget e t diagram over udviklingen (diameter, højde 
og totalproduktion ) i diss e prøveflader. 

Bevoksningerne af tysk gran er et år yngre end b evoksningerne 
af svensk gran. Forfatteren kommenterer diagra mmet således: 
Højdefo r.skellen er - ligesom i ENGLERS forsøg - fra 55-års alderen 
til 77-års alderen - formindsket fra 17 til 12 % regnet i forhold 
til den svenske grans højde, men samtidig er forskellen i absolut 
mål vokset fra 2.3 til 2.8 m. I endnu højere grad er forskellen i 
diameter vokset både procen tisk og absolut. Resultatet har været 
en voksend e forskel i totalproduktionen, nemlig fra 60 m 3 pr. ha 
ved 55-års alderen til 120 m3 ved 77-års alderen, eller procentisk 
regnet fra 24 til 32 %. Det er således klart, at selvom høj detil
væksten skulle vise en udpræget tendens til at <forløbe parallelt 
som i ENGLERS forsøg, og der således foregår en fortsat procentisk 
udjævning af højdetilvæ ksten, så er dette ikke ensbetydende med, 
at forskellene mellem de enkelte provenienser forsvinder. 

I afhandlingens sidste afsnit: Bør man i svensk skovbrug an
vende udenlandsk gran? skrive e forfatteeen bl.a.: Vedrørende 
proveniensvalget kan i almindelig.hed siges, at til 'gode, ikke frost
udsatte lokaliteter eller ved tilkultivering under skærm kan man 
i landets sydlige dele - ihvert fald op til og i Malardalen - frit 
vælge og vrage mellem de h erkomster, der vokser hurtigst, uanset 
om de stammer fra Belgien eller fra Rumænien eller fra svenske 
resp. danske bevoksninger af tysk oprindelse. 

Til mere eller mindre Jrostudsatte lokaliteter er man bundet 
til kravet om frostresistens. Dette er, hvad de mellemeuropæiske 
provenienser angår, ensbetydende med sent uds'pring kombin eret 
med tilstrækkelig kort tilvækstperiode, - betingelser som synes 
op'fyldt af samtlige, hidtil prøvede provenienser af østlig kon
tinental herkomst. 

V. Gøhrn. 
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LITTERATUR 

ERTELD, w.: Unlersucl!ungen iiber Leislung und Enlwicklung del' 
[<ie/er bei verschiedener Behandlung. Archiv fUr Forstwesen, 
9. Band, Heft 4,1960. 

Afhandlingen bygger på iaH 7 skovfyrhugstforsøg anlagt af den 
forstlige forsøgsanstaIt i Eberswalde, 5 beliggende i det mellem
tyske område og 2 i Schlesien (det nuværende Vestpolen) ; 2 af 
disse forsøg har været fulgt i 80 år, de øvrige i fra 27 til 68 år. 

Selvom skovfyrren ikke spiller nogen stor rolle i dansk skov
brug, er undersøgelsens resultater af en sådan art, at de nok kan 
have interesse også for visse danske skovbrugere. 

Det er en videreførelse af WIEDEMANNS arbejde: Die Kjefer 
1948, og der indledes derfor med en kort gennemgang af denne 
undersøgelse, navnlig baseret på en række grafiske afbildninger. 
- Heraf synes 3'l kunne erkendes et tilvækstoptimum ved den 
middelstærke hugst (massige Durchforstung), hvilken hugststyrke 
WIEDEMANN da også har givet sin anbefaling. 

ERTELD har imidlertid ment det formålstjenligt i højere grad 
at opclele materialet efter alder og vækstlokalitet, end WrEDEMANN 
har gjort det. - For at søge at finde frem til eventuelle tilvækst
optimale grundflader er for hvert forsøg den perio'diske grund
fladetilvækst oplagt grafisk efter gennemsnitlig grundflade i peri
oden, ligesom også massetilvæksterne for hele iagttagelsesperi
oden er oplagt ,grafisk med gennemsn. grundflade som abscisse. 

Der ses at være en klar tilvækstafhængighed af grundfladens 
størrelse, men varierende med alder og bonitet. På de ringere 
bonitetel' træder en optimal grundflade i ungdommen tydeligt 
frem , begyndende ved 21-23 m2 /ha og stigende indtil omkring 
50 år til 24-25 m 2 , hvorefter stigende grundflade synes at følges 
af en svag stigning i tilvæksten . - På de ,bedre bonitetel" kan en 
tilvækstoptimal arbejdende grundflade kun tydeligt erkendes i 
ungdommen, særlig udpræget indtil 25-30 år ved 31-32 m2 /ha, 
stigende de følgende 10 år til omkring 35-37 m2 ; i højere aldre 
finder man også her stigende tilvækst med voksende grundflade. 

Den såkaldte» Wuchsbeschleunigungseffekl « dvs. vækststimu
lering gennem kraftige hugstindgreb i ungdommen, som navnlig 
kendes fra rødgranen, er ved skovfyrren ikke så fremtrædende, 
men erkendes dog tydeligt; på de gode boniteter indtil 25-40 års 
alder, på de dårligere op til 40-50 ål". 

Stort set svarer WlEDEMANNS middelstærke hugst ganske godt 
til de her konstaterede tilvækstoptimale grundflader, idet dog 1. 
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og 2. bonitet i ungdommen indtil op mod 50 år og alle bO'nitets
klasser i aldre over 100 år ligger noget i underkanten heraf. - I 
den forbindelse er det værd at erindre om, at den herhjemme 
normalt praktiserede hugst an tagelig er væsentlig stærkere end 
VVJEDEMANNS »massige Durchforstung«. Sammenligner man med 
K. MORVILLES tilvækstoversigt (D.S.T. 1948), hvis bonitetsklasser 
i højdeudvikling stemmer ganske godt overens med WJEDEMANNS, 

ser man, at grundfladerne ligger langt under WJEDEMANNS middel
stærke hugst, for bon. 1 f .eks. ved 30 år på ca. 60 % heraf, sti
gende til omkring 80 % ved 100 år, for bon. 3 på ca. 70 % ved 
30 år O'g ca . 80 % ved 100 år, og i ungdommen endog også væsent
lig under WJEDEMANNS stærke hugst (ved 30 år 25-35 % under), 
som først nås ved 80-90 års alderen. 

For de 2 i det længste tidsrum iagttagne prøveflader blev fore
laget en undersøgelse over diameterændringen for de enkelte 
træer i iagttagelsesperioden, og der konstateredes en sikker kor
relation mellem begyndelses- og slutdiameter. Forskydninger 
foregår udelukkende i det midterste begyndelsesdiameterområde. 

Ved den stærke hugst er hverken opnået flere træer i de største 
diamelerklasser eller større dimensioner i de højere aldre. 

Sluttelig er søgt udskilt træer med forskelligt udviklingsforløh, 
såkaldte a- og b-typer dvs. træer med henholdsvis i begyndelsen 
svag, senere stærk diametertilvækst og i begyndelsen stærk, 
senere svag diametervækst ; disse IO' typer lod sig klart erkende, 
ligesom de også selv ved 100 års alder på grundlag af ydre kende
tegn med nogen sikkerhed lod sig lokalisere i marken. 

H. Bryndum. 
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LITTERATUR 

HAGNER, MATS : Rotmurklan (Rhizina infla/a) - en aktuell skade-
gorare på branda hyggen . Norrlands Skogsvårdsforbunds 
Tidsskrift 1960. S. 81-91. 

GREMMEN, J.: Afslerving van Naaldhout door Rhizina undulala, in 
het bijzonder na Takken-branden op Kaalslagen. Stichting 
Bosbouwproef.sta tion »De Dorschkamp«, Korte Mededeling 
Nr. 45, 1961, S. 5-10. 

MURRAY, J. S. and YOUNG, C. W. T .: Group Dying of Conifers. 
Fores t Record No. 46,1961, S. 1-19. 

Ov ennævnte tre a'fhandlinger handler alle om den samme rod
sygdom hos nåletræer, som skyldes angreb af ascomyceten 
Rhizina undulala, syn. R. infla/a. 

Sygdommen optræder såvel i kulturer som i bevoksninger, og 
begge steder kan svampens angreb medføl'e, at både planter og 
træer dør i grupper. 

I nåletrækulturer forål'sager svampens angreb et sygdoms
billede, der ganske ligner det, der forekommer ved angreb af 
honningsvampen. Sygdommen forekommer både hos fyr, gran og 
lærk i aldrene fra 1 år og opefter. 

I bevoksningern e, hvor angrebet i regl en optræder i tiden om
kring første udhugning, begynder sygdommen med, at et enkelt 
eller nogle få træer går ud. Fra de -først angrebne træer breder 
sygdommen sig til nabolræerne således, at der opstår huller i 
bevoksningerne på op til l /lO ha, Efter at angrebet på denne 
måde har bredt sig i en årrække, stilner det af og ophører slut
telig h elt. De angrebne træer bliver tyndnålede og har unormal 
rigelig koglebæring, og på rødder og stammer forekommer har
piksflod ; angrebet medfører i reglen, at træerne dør. Det vil 
forstås, at det skildrede angreb meget ofte vil blive forvekslet 
med et Fornes annoslls-angreb. Angreb a-f den nævnte art synes 
fortrinsvis at forekomme i fyrrebevoksninger og i sitkagranbe
voksninger, men også andre nåletræarter angribes. 

I forbindelse med den her skildrede sygdom har man stedse 
fundet Rhizina undlllata, ligesom man eksperimentelt har kun
net frembringe sygdommen ved at udsætte planter fOl' smitte. 

Rhizina llndulaia's .frugtlegemer, der findes i juni-juli på jOl' 
den omkring angrebne træer, er først skive- til skorpeformede og 
siden hvælvede. De er 2-8 cm i udstrækning, oversiden er ka
staniebrun med hvidlig rand, og undersiden er hvidlig og filtet 
og heftet til underlaget med talrige rodlignende strenge. Disse 
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strenge er i forbindelse med de angrebne træers rødder, der un
dertiden kan være helt omhyllet af dem. Under barkskællene på 
de angrebne rødder kan man finde mørke partier, hvor barken 
er dræbt af svampen, og ved fremskredne angreb er hele rod
systemet dræbt. 

De omtalte angreb forekommer som anført i grupper i kultu
rerne, og man har kunnet påvise, at disse grupper næsten ude
lukkende findes på steder, hvor man ved kulturpladsens rydning 
har brændt kvas. I bevoksningerne forekommer angrebene for
trinsvis på steder, hvor man i fOl'bindelse med tyndingerne har 
brændt bål. 

Da der, som anført, er en snæver forbindelse mellem forekom
sterne af angreb af Rhizina undulala og en tidligere bålbrænding 
på arealet, tilrådes det at undlade at brænde bål på arealer, hvor 
der findes nåletræbevO'ksninger eller hvor man agter at plante 
nåletræer. 

R hizina undulala er hidtil kun fundet få steder her i landet, 
men da sygdomsbilledet som anført kan forveksles med det af 
honningsvampen og rodfordærveren Iforårsagede, kan den mu
lighed ikke a'fvises, at forekommende angreb af Rhizina undulata 
er blevet henført til de to sidstnævnte svampe. 

Skulle nogle af læserne have en formodning om, hvor der 
muligvis forekommer angreb af Rhizina undulata, bedes de ven
ligst underrette Statens fOl'stlige Forsøgsvæsen herom . 

. 4.. Yde-Andersen. 
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