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KRYDSNINGSFRODIGHED HOS LÆRK 

Af amanuensis H. KEIDL'IG 

Skovtræforædlingen, Arboretet, Hørsholm 

Krydsningsfrodighed eller heterosis er et fænomen, der 
udnyttes meget indenfor alle grene af planteforædlingen og 
hvis praktiske betydning navnlig er kendt fra majs - det 
såkaldte hybridcorn. Indenfor skovtræforædlingen herhjem
me er det navnlig hos lærk, man har udnyttet fænomenet, 
og adskillige eksempler er allerede blevet beskrevet og om
talt af dr. SYRACH LARSEN, ligesom flere plantninger kan 
iagttages rundt omkring i landet. Heterosis betegnes ofte 
som hybridfrodighed, hvilket dels skyldes det engelske ud
tryk hybrid u igo ur, og dels at begrebet især forbindes med 
den vækstforøgelse, der kan opnås ved artskrydsning (f.eks. 
euro lærk X jap. lærk). Ordet »hybrid« omfatter i den en
gelsktalende verden dog langt mere end blot resultatet af 
artskrydsning, og den vækstforøgelse, der fremkommer ved 
heterosis, kan da også opnås ad andre veje. 

r kropscellerne er generne eller arveelementerne tilstede 
parvis, og man betegner gerne det gen med den dominerende 
egenskab med et stort bogstav f.eks. A og det med den vigen
de eller recessive med det tilsvarende a. Formler, der er sam
mensatte af et dominerende og recessivt anlæg, betegnes Aa 
og kaldes heterozygotiske. De tilsvarende formler for sam
mensætningen af to dominerende eller to recessive betegnes 
med henholdsvis AA og aa og kaldes homozygotiske. Den 
mest udbredte antagelse er, at heterosis skyldes en heterozy
gotisk tilstand af et stort antal genpar og ofte hos flere 
genpar end hos de respektive forældre. Deraf navnet hete
rosis, der egentlig er en forkortelse af heterozygosis = for
ening af det uens. 

13 
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Som antydet ovenfor kan heterosis opnås på flere måder 
og 3 er nævnt nedenfor: 

1. Artskrydsning. 
2. Proveniens- eller race-krydsning. 
3. Indavl efterfulgt af udkrydsning mellem de indavlede 

linier. 

Alle tre metoder bliver brugt i skovtræforædlingen, men 
indtil dato har det navnlig været artskrydsningerne, der har 
haft praktisk betydning. Det hænger blandt andet sammen 
med den tid det kræver at gennemføre de . forskellige me
toder. Indavl og udkrydsning kræver f.eks. flere led før 
resultatet viser sig end artskrydsningen. Til gengæld opnår 
man måske større og sikrere resultater ved indavljudkryds
ning. 

Som allerede nævnt, er der plantet en del hybridlærk 
rundt omkring på distrikterne, hvoraf nogle har udviklet sig 
meget frodigt og smukt (se fig. 1). 

Det almindelige indtryk af hybridernes vækstenergi i 
forhold til japansk og europæisk lærk, er, at førstnævnte 
ligger en 10-30 % over de rene arter. En lidt nærmere rede
gørelse for delte forhold vil sikkert være af interesse nu, 
hvor resultaterne fra en række målinger af større forsøg 
med bedre sammenligningsmuligheder foreligger. Ved gen
nemgangen af disse forsøg, hvoraf nogle vil blive nærmere 
omtalt i det følgende, har man iagltaget andre virkninger 
af heterosis, end de der direkte kan måles som vækst kraft, 
ligesom betydningen af udvalg af partnere til hybridkom
binationen er kommet klarere til udtryk. Ved hybrid for
stås i det følgende altid krydsningen mellem europæisk og 
japansk lærk, altså Larix eurolepis. 
Forsøg nr. 70, Bornholms distrikt, Almindingen, afd. 220. 

Af- hensyn til det følgende er det nødvendigt at gøre rede 
for netop delte forsøg. Det er anlagt af B. SØEGAARD foråret 
1957 med 1/1 planter, der er tiltrukket efter kontrolleret 
bestøvning i Arboretet 1954. Det er beliggende i en af de 
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Fig. 1. Hybridlærk, S. 210, Linå Vesterskov. Plantet som 3-årige planter i 
1939 på 3,5 X 3,5 m . Fol. okl. 1961. MiddeIdiam. 21,1 cm og middelhøjde 

16,7 m . 

store stormflader fremkommet efter vinterstormen i 1956. 
Arealet er af noget uens beskaffenhed med en del store sten 
eller klipper og gennemskåret af mindre grøfter. Det har en 
hældning mod syd. Forsøget omfatter to afdelinger, I og II, 
beliggende ca. 100 m fra hinanden. 

Formålet med forsøget var dels det rent praktiske at 
skaffe distriktet en hurtig dækning af arealet, således at 
man stod mere frit med træartsvalg senere hen, og dels at 
sammenligne hybridlærk med europæisk lærk fra kåret be
voksning nr. 81, Jægersborg Hegn - den såkaldte Rundforbi
lærk. Derudover skulle forsøget give mulighed for sammen
ligning af hybriderne indbyrdes både m .h .t. vækst og form. 

14 
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I denne sammenligning var der yderligere del interessante, 
al to af de japanske fædre var indavlede; del vil i dette 
tilfælde sige enkelUræer fra to forskellige selvbestøvninger 
(Il-generation) . De anvendte plantepartier fremgår af 
tabel l. 

Tabel 1. Oversigt over hybrid-partier forsøgene på Bornholm 
og Gurre 

Sånings Eur. lærk Jap. lærk 
nr. 9 crcr 

S. 2888 V.44 V.634 
S. 2889 » V.975 
S. 2890 » S. 127 nr. 50 
S . 2891 » S. 127 nr. 2 
S. 2892 » S. 1194 nr . 2 (S. 127 nr. 2, selvbestøvet) 
S. 2893 » S. 127 nr. 6 
S. 2894 » S. 818 nr. 6 (S.127 nr. 6, selvbestøvet) 
S. 2896 » S. 95. Larix Gmelini 

Forsøgsanlægget for forsøg I er vist i fig. 2. Det består 
af to langstrakte blokke hver med 8 parceller. Hver blok 
indeholder de 8 forskellige hybrider samt een lang parcel 
af sammenligningspartiet: Europæisk lærk fra Rundforbi. 
Forsøget har således to gentagelser. Desuden kan hver par
cel af hybridlærk sammenholdes med standarden i dets 
umiddelbare nærhed. Ved målingerne og beregningerne har 
man netop udnyttet dette forhold, idet den langstrakte sam
menligningsparcel er delt op i mindre parceller svarende i 
længde til krydsningspartierne. 

Hver af parcellerne I-XVI blev tilplantet med 400 planter 
i 20 rækker a 20 planter og på en planteafstand af 2 X 2 m. 
Del er altså store parceller det drejer sig om og således et 
stort forsøgsareal (326 X 104 m), hvilket gør bedømmelsen 
af middelværdier for højde, diameter, etc. noget usikker. De 
samme S hybrider findes dog tillige i forsøg II på Bornholm 
og på Gurre distrikt. Forsøgsanlægget for sidstnævnte ses 
på fig. 2a. I alle tre forsøg er hybriderne sammenlignet med 
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Fig. 2a. Gurre distrikt. Afd. 99. Gurre vang. Lærkeforsøg 1957. 

europæisk lærk fra Rundforbi. Endvidere er 5 af hybriderne 
plantet dels på Djursland, dels i Midtjylland og endelig i 
Gjellerup plantage ved Varde. I forsøgene i Jylland , som er 
anlagt af Hedeselskabets Skovfrøcentral, er standarden over
alt japansk lærk fra Kongenshus. 

Målinger af højder er foretaget i vintrene 1959 og 1961 
for Bornholms- og Gurre-forsøgenes vedkommende. Der er 
ved målingerne tilstræbt lige mange mål i hver parcel in
clusive standardparcellerne. På Bornholm måltes hhv. 40 og 
36 træer pr. parcel i forsøg I og II og på Gurre 36 træer. 

Heterosis efter artskrydsning 

I tabel 2 er der for forsøg på I Bornholm givet en oversigt 
over højder i 1959 og 1961 samt højdeforskellen mellem hy
briderne og deres respektive sammenligningsparceller. Høj
deforskellen er udtrykt i procent af standarden. I tabel 3 
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Tabel 2. Højder og højdeforskelle mellem hybrid 
og standard, forsøg I. 

1959 1961 
Sånings parcel 

I 
I diff. i 

I 
I ditTo i 

1959-1961 
MH diff. MH diff. nr. nr. % af 0/ af ændr. iO/o 
cm cm stand. cm cm st:nd. 

S. 2893 II I 223 82 I 58 421 I 107 34 .-:-- 24 
XVI 159 _ 7_1 _ _ 1_8_1 - 370 147 66 I .-:-- 15 

------
S. 2890 VII 201 78 63 396 127 47 I .-:-- 16 

X 234 70 43 418 81 24 .-:-- 19 
------ ---- - - I 

S. 2891 VIII 161 66 70 330 101 44 .-:--26 
XIr 211 66 46 394 75 24 .-:-- 22 

----- --------
S. 2892 I 191 59 45 357 44 14 .-:-- 31 

XV 193 62 48 369 96 35 .-:-- 13 
- - ------

S. 2894 IV 194 35 25 385 51 15 .-:--10 
IX 191 54 39 390 80 26 .-:-- 13 
------------

S. 2896 V 170 40 31 356 69 24 7 
XI 185 49 36 396 107 37 + 1 
------------

S. 2889 III 195 52 36 408 97 31 5 
XIV 141 14 11 341 49 17 + 6 - 1----1-S. 2888 VI 165 27 20 348 35 11 9 

I XIII 152 I 8 6 341 51 I 18 + 12 

Middelhøjde for alle hybrider: .......... . 376 cm 

Tabel 3. Højder og højdeforskelle mellem hybrid og standard 
forsøg II, Bornholm og Gurre distrikt 1961. 

Forsøg II Gurre 
Sånings 

MH diff. I 
diff. i MH 

I 
ditT. 

I 
ditTo i 

nr. % af "/o af 
cm I cm stand. cm cm stand. 

S. 2893 420 
I 

139 I 50 493 102 26 
S.2890 323 85 1 36 476 119 33 
S. 2891 379 I 52 16 545 112 26 I 
S. 2892 350 65 23 503 82 20 
S. 2894 

I 
356 23 7 478 101 27 

S. 2896 379 26 7 456 87 24 
S. 2889 329 49 

I 

18 426 43 11 
S. 2888 307 I 30 11 488 35 8 

Genm. højde: 355 cm 483 cm 
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Fig. 3. Fra den sydlige ende af forsøg 1. Målestok og mand markerer græn
sen mellem hybrid (S. 2893) tilvenstre og standard tilhøjre. Her, hvor vilkå

rene er hårdest, er forskellen i vækst og overlevelsesevne størst. 

findes en lignende oversigt for forsøg II på Bornholm og på 
Gurre distrikt, men kun for 1961. 

To forhold falder straks i øjnene: For det første, at alle 
hybrider vokser bedre end standarden, og for det andet, at 
der er en betydelig variation i højdeforskellene. Heterosis
virkningen synes at gøre sig gældende for alle hybridernes 
vedkommende, men ulige stærkt, idet den procentvise bedre 
vækst af hybriderne svinger fra 6 til 81 pet. i 1959 og fra 
11 til 66 pet. i 1961. Disse betydelige forskelle, der hænger 
sammen med kombinationen af partnere i hybriden, vil bli
ve behandlet senere. 

Det meget store forspring i højdevækst på over 50 pct., 
som visse af hybriderne har, må ses i relation til planternes 
alder og absolutte højde. Med stigende alder og dermed høj
de for alle partier ses det af tabel 2, at der relativt sker en 
vis udjævning af højdeforskellene fra 1959 til 1961, mens 
de absolut har vist en stigende tendens. Det ser ud, som om 
de kraftigst voksende hybrider taber lidt i relativt forspring, 
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mens de svagest voksende vinder. Højdeforskellene giver på 
nuværende tidspunkt også udtryk for en anden vigtig faktor, 
nemlig evnen til hurtigere at slutte sig og dække et areal. 
Det er ganske vist kun højdevæksten, der er målt, men da 
den også siger noget om vækstenergien som helhed, giver 
forskelle i højdevækst også et fingerpeg om større eller min
dre dækningsevne. Se fig. 3. 

Heterosisvirkning i forhold til lokaliteten 

Betragtes de samme hybrider og deres vækst i forhold til 
standarden i forskellige forsøg, vil man også her finde en 
vis variation, ligesom rangfølgen ikke er helt den samme 
fra forsøg til forsøg. Disse »uregelmæssigheder« skyldes i 
høj grad jordbundens uensartethed og kommer tydeligt til 
udtryk gennem målingerne af standardparcellerne. Af fig. 
4 ses variationen af middelhøjderne i forsøg I, der følger 
forsøgets længderetning med de ringeste højder i den syd
lige ende. En variansanalyse af variationen indenfor parcel
lerne og mellem parcellerne viste yderligere, at der fandtes 
signifikante højdeforskelle, selv ved P:O,OI, dvs. at chancen 
for at så store udslag kan forekomme indenfor samme popu
lation er l til 100. Årsagen til højdevariationen må derfor 
søges i uensartet jordbund og eksposition. Lignende forhold 
med signifikante højdeforskelle mellem standardparcellerne 
findes også i de andre fo r øg. 

I forsøg I gror standarden således meget ringere i den syd
lige ende end på midten og i den nordlige del, og forsøgets 
to gentagelser er udsat for nogenlunde den samme variation 
på »langs« (fig. 4). Sammenholdes nu en hybrid med sin 
naboparcel af europæisk læ rk i henholdsvis den »gode« og 
den »dårlige« ende af de to blokke ses det (tabel 2) at den 
relative forskel i højde er betydelig større på den ringere 
lokalitet end på den gode. Selvom hybriden på den dårlige 
lokalitet har lavere middelhøjde end på den gode, klarer 
den sig relativt bedre end den europæiske lærk. Forholdet 
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er illustreret for de tre hybrider S. 2890, S. 2891 og S. 2893 
i fig. 5. I relation til standarden vokser hybriden for alle 
tre krydsningers vedkommende 20-30 pet. bedre på den dår
lige lokalitet, og tendensen er stort set uændret fra de to 
målinger i 1959 og 1961. Det er med vilje, at der er brugt 
det noget vage udtryk »lokalitet«, idet forskellen på vækst 
i de to ender af forsøget måske ligeså meget er et spørgsmål 
om exposition som selve jordbunden. Det er tidligere nævnt, 
at forsøgsarealet skråner jævnt mod syd i det meste af sin 
udstrækning, men stærkest i den sydlige ende. Udtørringen 
er formodentlig størst her, hvor indstrålingen er nærmere 
de 90°. Den øgede forskel mellem hybrid og standard giver 
sig ikke alene udtryk i højdevæksten, men også i evnen til 
at overleve. Se fig. 3. Selvom det ikke er muligt i forsøg I at 
give et nøjagtigt tal for overlevelsesevne hos henholdsvis 
hybrid og standard, grundet på efterbedring, viser billedet 
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S. 2890 S. 2891 

--1959 

----1961 

20L-----------~-L----------~--~----------~ 
II XVI X VII XII VIII parcel nr: 

Fig. 5. Grafisk fremstilling af lokalitetens indllydelse, forsøg I, Bornholm. 
Parcellerne II, X og XII er beliggende i den bedste del af forsøget, karakteri
seret ved standardens bedre middelhøjder. Parcellerne XVI, VII og VIII ligger 
i den ringeste del. Se også fig. 3. Procenten angiver hybridernes procentvise 

bedre vækst end standarden. 

og et besøg på stedet ganske tydeligt forskellen i hybridens 
favør. Lignende iagttagelser er gjort af LANGNER og BARNER. 
Sidstnævnte har opgjort efterbedringsproeenten i et forsøg 
i Ulvedal plantage med hybridlærk og japansk lærk til hen
holdsvis 5 og 10 pet. efter det første år på blivestedet. End
nu mere slående er et lilJe pareelforsøg i Djursland plantage 
mellem Rønde og Tirstrup, anlagt af Hedeselskabets Skov
frøeentral samme år (1957) og med nogle af de samme hy
brider som brugt i forsøgene på Bornholm og Gurre. Her var 
starten meget lovende både for hybrider og japansk lærk 
indtil sommertørken i 1959. Efter denne ændredes billedet 
helt og følgende tal for overlevelsesproeenter jan. 1961 viser 
hvordan : 

Djursland plantage, 1961 

Plantepartier 

Jap. lærk, Kongenshus . . 
Hybrid, S. 2891 .. 
Jap. lærk, Sostrup ... .. . . ... .... ...... . 
Hybrid, S. 2894 ...... . .. . . . ...... . .. . 

» ,Fårefolden . . . . .. . . . . . ..... . .... . . 

Levende 
planter 

o Io 

23 
56 

6 
52 
29 

Middel-
højde 

cm 

127 
215 
124 
185 
180 
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I to andre af Hedeselskabets forsøg i hhv. Kaptajn Schultz' 
plantage, 10-15 km vest for Silkeborg og i Gjellerup plan
tage ved Varde er der dog ingen synderlig forskel i over
levelsesevne men dog stadig i vækst og dækningsevne. 
I begge disse forsøg indgår 2 eller flere af de hybrider, der 
også findes på Bornholm, men her plantet til sammenligning 
med japansk lærk af forskellig afstamning. Grundet på 
skarpt afgræ nsede og ofte store ændringer i jordbunden -
ændringer der ofte går igennem parcellerne - samt på mang
len af gentagelser giver sammenligninger mellem hybrid og 
japansk lærk kun en grov indstyring. Højdeforskellen er af 
størrelsesordnen 25-35 pct. i hybridernes favør. 

Ved at betragte de absol uUe høj der for de samme, ens
aldrende hybrider på flere forskellige lokaliteter ses det, 
at disse varierer meget betydeligt. Gennemsnitshøjden for de 
8 hybrider omtalt fra forsøg I er som følger : 

Bornholm: Forsøg I, blok Vest 3,75 IB 

Forsøg I, blok øst 3,77 m 
Forsøg II 3,55 m 

Sjælland : Gurre distrikt 4,83 m 
Jylland: Djursland pltg. 2,00 m 

Kaptajn Schultz 2,38 m 

I Jylland har det kun været muligt at måle 2 og 1 hybrid 
i de to nævnte plantager, men da de samme numre (S. 2891 
og S. 2894) på Bornholm og Sjælland hører til blandt de 
bedste, giver ovenstående sikkert et ganske godt billede af 
lokalitetens betydning. 

Hybriderne er, som det måtte forventes, påvirkelige af 
kårene, men som helhed langt mindre end henholdsvis euro
pæisk og japansk lærk. Hvor sammenligning har været mu':' 
lig mellem hybriderne og de rene arter, har hybriderne haft 
bedre vækst , større dækningsevne og større modstandsevne 
overfor tørke. 
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S. nr. cm 

2893 f19 ~ % ~ 
2890 f 07 ~ ~ 
289f 96 ~ 
2896 88 ~ 
2894 77 

2892 74 ~ 
2889 63 ~ ~ 
2888 40 ~ ~ ~ ~ 

Fig. 6. Skema til påvisning af signifikante højdeforskelle mellem hybriderne. 
Disse er opstillet i rangfølge efter vækstenergi angivet ved højdeforskellen 

mellem hybrid og standard. Se iøvrigt teksten. 

Heterosis og selektion 

Virkningen af artskrydsning har i forsøgene på Born
holm og Gurre distrikt i alle tilfælde været positiv i sammen
ligning med europæerlærk fra Rundforbi. Udslagene har dog 
været meget forskellige, som det fremgår af tabel 2 og 3. 
En variansanalyse af høj deforskellene mellem hybriderne 
og deres respektive sammenligningsparcelJer i 1960 viser da 
også at vækstenergien hos hybriderne er signifikant forskel
lige. I skemaet fig. 6 er hybriderne opstillet efter højde 
langs kvadratets lodrette og vandrette sider. Ved at bruge 
de to krydsninger, man ønsker at sammenligne, som vandret 
og lodret indgang i kvadratet, vil man direkte kunne aflæse, 
hvorvidt højdeforskellen er signifikant ved sandsynligheds
grænsen P :0,05. Rammer skæringspunktet i det skraverede 
område er forskellen signifikant. 

Alle hybriderne har fælles mor, nemlig europæisk lærk, 
V. 44. Variationen i vækstenergi må da skyldes de forskel
lige japanske fædres indflydelse eller deres kombinations
evne med V. 44. Det fremgår af fig . 6, at højdeforskellen for 
hovedparten af hybriderne ikke er signifikante (det hvide 

16 
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Fig. 7. Hybridlærk, S. 2894 (V. 44 X S. 8186) 

område). Dette kan tages som udtryk for, at der enten rent 
vækstmæssigt ikke er større forskel mellem den bedre del af 
hybriderne, eller at differensen mellem hybrider og standard 
er temmelig usikkert bestemt. De to ting udelukker ikke 
hinanden; dog har det sidstnævnte kunnet konstateres rent 
beregningsmæssigt. Den nødvendige forskel til opnåelse af 
signifikans er i dette tilfælde 42,6 em eller 36 pet. af den 
største differens (S. 2893). Man kan derimod med noget stør
re sikkerhed sige hvilke hybrider, der er de mindst vækst
kraftige. 

En bedømmelse af hybriderne må også indeholde en vur
dering af formen. Skønt svær at gengive på samme kon
krete måde som f.eks. højde og diameter er vækstmåden 
ofte meget karakteristisk for de enkelte hybrider. Blandt 
de her omtalte 8 hybrider synes navnlig S.2894 (V. 44 X 
S. 818 6 ) at have en god og sikker formtendens (fig. 7). De 
lidt kraftigere voksende S.2890 (V. 44 X S. 1275°), S.2891 
(V. 44 X S. 1272 ) og S.2893 (V. 44 X S. 1276 ) er lidt mere 
usikre i aksetendensen , men må dog regnes til at være over 
middel. Den dårligst formede krydsning, S.2889 (V. 44 X 
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Fig. 8. Hybridlærk, S. 2889 (V. 44 xV. 975) 

V. 975), fremtræder mere klart på alle lokaliteter. Hoved
parten af individerne har stærkt bugtede akser og desuden 
er spredningen større end i nogen anden krydsning. Den 
japanske far, V. 975, der i sig selv er en meget smuk formet 
klon, har en dårlig indflydelse ikke blot i kombination med 
V. 44, men også med andre europæiske lærk (fig. 8). 

Selvom heterosisvirkningen slår igennem for alle de her 
omtalte hybrider, synes selektionen - i dette tilfælde valget 
af japansk far - at spille en væsentlig rolle. 

Heterosis som følge af indavl og udkrydsning 

Ved fortsat indavl opnås der homozygoti i et stedse større 
antal arveanlæg. Betragter man et enkelt individ, en hero
zygot med formlen Aa, og benytter man den stærkeste form 
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for indavl , selvbestøvning, vil udspaltningen i første indavls
generation (Il) være 1AA :2Aa :laa. Det vil sige at 50 pet. 
af individerne bliver homozygoter. For hver ny indavlsgene
ration (I2' 13, osv. ) stiger antallet af homozygoter til 75 pct., 
87,5 pct. osv. - med andre ord halveres afstanden til de 100 
pct. hver gang en ny selvbefrugtning finder sted . Når det 
drejer sig om kvantitative egenskaber som for eksempel 
vækst, foregår indavlen dog som regel langsommere. Den 
ytrer sig ved mindre vækstkraft og nedsat frugtbarhed -
et fænomen der betegnes som indavlsdepression. Indavls
depressionen fortsætter ved yderligere indavl, indtil man 
når et indavlsminimum, dvs. et punkt hvor yderligere indavl 
er nytteløs, idet væksten i de følgende generationer holder 
sig konstant. For majs kan man opnå indavlsminimum efter 
8-9 generationer - for skovtræer ved man selvsagt ikke hvor 
langt man kan eller skal gå. Indavlsdepressionen kan hæves 
ved krydsning med andre indavlede linier , og krydsnings
produktet viser en frodighed, der er på højde med eller bed
re end ophavets og som omfatter alle individerne i kryds
ningen. Det sidste forhold er sæ rligt vigtigt. Den største he
terosisvirkning opnår man, når begge de indavlede linier er 
homozygotiske i alle anlæg men på forskellig måde (man 
kunne tænke sig den ene linie med overvejende AA , BB, 
CC ... og den anden hovedsagelig med aa, bb, ce, etc.) så
ledes at den størst mulige heterozygoti opnås i krydsnings
produktet. Valget af udgangspunkter for indavlen er derfor 
meget væsentlig. 

I to af de 8 hybrider indgår som allerede nævnt indavlet , 
japansk lærk. Det drejer sig om S. 8186 (S. 2894) og S. 11942 

(S. 2892), der er enkelttræer fra selvbestøvning af henholds
vis S. 1276 og S. 1272 . Da de to sidstnævnte oprindelsestræer 
også er brugt som hanner i hybridkombinationen med V. 44 
(S. 2893 og S. 2891), er det således muligt at konstatere, 
hvorvidt indavl/udkrydsning har haft en øget heterosiseffekt 
i forhold til artskrydsningen. Det synes i det foreliggende til
fælde ikke at væ re tilfældet (se fig. 6). Man kan dog ikke 
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slutte heraf, at indavl/udkrydsning som metode er uanven
delig, men måske nok at den ikke automatisk giver bonus. 
Det vil blive forstået af indledningen til dette afsnit, at man 
ved tilfældigt at vælge et enkelt individ fra en selvbestøv
ning (Il) skulle være meget heldig for at ramme en homo
zygot, der sammen med en ikke indavlet partner skulle give 
et stort udslag. 

Andre hybrider, hvor både de japanske og europæiske 
partnere er indavlede af 1. generation, findes på Skovfoged
lodden ved Arboretet. De har vist I.<raftig og især meget ens
artet vækst indenfor de enkelte partier. Sammenlignet med 
hybrider med ikke-indavlede forældre af samme alder som 
f.eks. de på Gurre er væksten omtrent af samme størrelses
orden både absolut og i forhold til euro lærk fra Rundforbi . 
Et udtryk for ensartetheden fås bl.a. gennem middelafvigel
sen på middelhøj den (spredningen). Den er for de hybri
ders vedkommende, hvis forældre begge er indavlede, som 
helhed en 3 pet. lavere end »almindelige« hybrider af P-ge
nerationen . Enkelte af de førstn ævnte har så ringe spred
ning som 2,8 pet., mens flertallet varierer fra 6-12 pet. 

De foreløbige undersøgelser af heterosisvirkningen hid
rørende fra indavl/udkrydsning har ikke givet noget udslag 
i forhold til artskrydsningen, udover måske · en større ens
artethed. Det må igen erindres, at det drejer sig om få indi
vider af 1. generations indavl, at der ikke er foretaget noget 
egentlig udvalg samt forsøgenes grove natur. Senere og mere 
omfattende krydsningsserier antyder dog, at der kan opnås 
en virkning selv med 1. generations indavlet materiale, men 
også at det enkelte individ ligesom for artskrydsningen spil
ler en væsentlig rolle. 

Sammendrag 

Krydsningsfrodighed eller heterosis qar længe været ud
nyttet indenfor skovtræforædlingen og især i artskrydsning 
af lærk. Som et resultat af SYRACH LARSENS tidlige arbejder 
med kontrollerede krydsninger findes nu adskillige ældre 
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bevoksninger af hybrider mellem japansk og europæisk lærk 
rundt omkring i Danmark. Igennem årene er dette arbejde 
blevet fulgt op og udvidet både med forsøg og med oprettel
sen af adskillige frøhaver til produktion af hybridfrø . 

Med udgangspunkt i nogle forsøg på Bornholm og Sjæl
land er heterosisvirkningen søgt belyst dels som resultat 
af artskrydsning og dels efter indavl/ud krydsning. Der er 
kort gjort rede for heterosisfænomenet og senere hen det 
principielle i indavl/udkrydsningsmetoden. 

De foreløbige undersøgelser viser: 
1. At hybriderne alle vokser bedre end de rene arter, uanset 

lokaliteten. 
2. At heterosisvirkning også ytrer sig ved større dæknings

evne og større modstandsdygtighed mod tørke. 
3. At udvalget har en væsentlig betydning for opnåelse af 

den bedste vækst og formtendens. 
4. At virkningen af indavl med påfølgende udkrydsning ikke 

på de indledende stadier har givet forøget vækst i forhold 
til artskrydsning. 

Mere almindeligt kan det vel siges, at heterosisvirkningens 
største fordel ligger i hybridernes større tilpasningsevne -
et forhold der navnlig kommer til udtryk, hvor kårene er 
mest ugunstige. Den bedst mulige udnyttelse af heterosis
virkningen er derefter et spørgsmål om valg af forædlings
metode og selektion. Når artskrydsningen synes at være 
stærkere virkende end indavl/udkrydsning må man huske 
på, at sidstnævnte metode kun er i sin spæde vorden. Se
nere forsøg vil afgøre, hvorvidt man bør sætte yderligere 
ind på frembringelse af indavlede linier, eller hvordan me
toden bedst skal praktiseres. 

Endelig må det tilføjes, at artiklen kun har haft til hen
sigt at fremdrage nogle principielle sider af heterosis. Emnet 
rummer langt flere aspekter, som det på nuværende tids
punkt ville være for omfattende og måske for tidligt at be
handle. 
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For medhjælp ved beregningerne og tegning af de grafi
ske figurer er jeg forstkandidat H. JENSEN stor tak skyldig. 
Endvidere har forsøgsassistent H. C. OLSEN, Statens Forst
lige Forsøgsvæsen, altid beredvilligt givet råd og vejledning 
ved udarbejdelsen af de statistiske beregninger. 
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SKOV OG GRUNDVAND II. 

af dr. agro H. HOLSTENER-JØRGENSEN 

Kor/ meddelelse fra Statens forstlige forsøgsvæsen nr. 42 

Indledning: 

Dansk Skovforenings Tidsskrift har tidligere bragt en ar
tikel med denne overskrift (bind 44, 1959, side 509-528). 
Det er med velberåd hu, at nærværende artikel bringes un
der samme overskrift, idet de undersøgelser, der berettes om 
i det følgende, er inspireret af de undersøgelser, som tid
ligere er sammenfattet her i tidsskriftet. De seneste under
søgelser er publiceret i forsøgsvæsenets beretning nr. 213 . 
De er alle gennemført på svær lerjord med et middellerind
hold på omkring 25 pct., og de er alle gennemført på lokali
teter, hvor grundvandet står højt. 

1. Definition af grundvand 

Her i landet anvender vi normalt følgende definitioner 
vedrørende vandet i jorden: 

Jordvand : vandet i jorden over grundvandspejlet. Tryk
potentialet er negativt, og der er undertryk (tension) i 
vandet. 

Grundvandspejl: den flade i jorden, hvor trykpotentialet 
er nul. Vædsketrykket er atmosfæretrykket. 

Grundvand: vandet i de vandfyldte porer under grund
vandspejlet. Trykpotentialet er positivt, der er overtryk 
i vandet. 

Vedrørende målemetoder henvises til Dansk Skovfor
enings Tidsskrift 1959, side 510. Der er her gjort nærmere 
rede for, hvorledes grundvandspejlets beliggenhed i jorden 
kan måles . 
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2. Skovs indflydelse på grundvandstanden 

I 1955 blev der taget 3 rodsystemer op på Bregentved. Et 
i en egebevoksning (48 år), et i en bøgebevoksning (63 år) 
og et i en rødgranbevoksning (45 år). J orden blev under
søgt i de tre bevoksninger, og det viste sig, at det var svær 
lerjord af den type, man normalt finder på Bregentved. End
videre blev der boret grundvandsbrønde i bevoksningerne, 
og grundvandspej lets svingninger blev fulgt igennem tre år. 

Det viste sig, at grundvandet står højt i vintermånederne 
og i det tidlige forår. Så snart træerne for alvor begynder 
at bruge vand, begynder grundvandspejlet at vige. Fig. 1 
viser sådanne vandspejlsvingninger. 

Vandspej lets nedadgående bevægelse fortsætter i alminde
lighed sålænge vegetationen er stærkt vandforbrugende. I 
løbet af efterårsmånederne stiger vandet påny i brøndene. 
Denne stigning sker undertiden i løbet af ret få dage, som 
man kan se det på fig. 1. De første iagttagelser viste ganske 
klart, at der er en forbindelse mellem de dybeste, registre
rede grundvandstande og rod dybderne i bevoksningerne. 
Alt tydede på, at vandspejlsvingningerne under Bregentved
forhold udelukkende - eller næsten udelukkende - skyldes 
bevoksningernes fordampning. 

Disse iagttagelser rejste ganske naturligt spørgsmålet: 

O,---,---~---,---.----.---~---r---.----,---'----'---' 
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Figur 1. Afstanden fra jordoverfladen til grundvandspejlet i tre 
grundvandsbrønde på Bregentved i 1959. 
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Hvad sker der, når man foretager hugstindgreb i en bevoks
ning? For at få dette belyst udvalgte vi i foråret 1956 en ca. 
75-årig bøgebevoksning i Ganneskov. Vi delte bevoksningen 
op i fire parceller, som hver var på ca. 0,7 ha. På arealet 
blev der boret 31 brønde, i hvilke vi hl stadighed følger 
vandspejlsvingningerne. I løbet af vinteren 1956/57 blev en 
parcelrenafdrevet, og en parcel blev lysstillet. På renafdrif
ten blev der plantet 2/2 rødgran, mens det lysstillede areal 
blev underplantet med bøg. 

Det viste sig, at renafdriften medførte, at vandspejlsænk
ningen blev 2 meter mindre i vækstperioden. LysshIlingen 
resulterede i, at vandspejlsænkningen blev 1 meter mindre. 

Sådanne udslag af normale forstlige indgreb giver stof til 
eftertanke. Spredte iagttagelser af døde rødder i de dybere 
jordlag på grundvandsnære jorder leder tanken hen på rod
drukning. Ganske vist var det allerede ved de første under
søgelser klart, at de undersøgte træarter udmærket tåler, at 
rødderne er under vand i hvileperioden om vinteren. Dette 
bekræftes også af flere udenlandske undersøgelser; men det 
er lidet sandsynligt, at trærødder kan tåle lang tids over
svømmelse i vækstperioden. Ændringerne af grundvand
spejlets beliggenhed medfører derfor, at de dybere dele af 
rod systemerne i den lysstillede bevoksning drukner. Det er 
dog ikke katastrofalt for bevoksningen. I de dybder, der nor
malt er tale om, er rodantallet relativt lille. De rodfyldte 
horisonter ligger højere. 

Imidlertid kan et hugstindgreb betyde en katastrofe. Det 
fremgår af en lille undersøgelse på Mårum statsskovdistrikt. 
Her har en kraftig gennemhugning i en godt 100-årig bøge
bevoksning i forbindelse med den regnrige sommer 1957 
medført en sådan grundvandstigning, at meget betydelige 
dele af rodsystemerne druknede. Et par tal kan belyse, hvad 
der er sket. 

Før roddøden har bøgene haft rodsystemer, som gennem
vævede et jordrumfang af størrelsesordenen 30 m 3 • I som
meren 1960 havde to nærmere undersøgte træer levende 
rødder, som gennemvævede et jordrumfang på mellem %, 
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og 1 m 3 • Det er forståeligt , at bøgene ikke så godt ud efter 
tørkesommeren 1959. I foråret 1960 havde de vanskeligt ved 
at springe ud. De virkede toptørre og var meget småbladede, 
kun lavtsiddende van ris så normale ud. Det er bemærkelses
værdigt, at jævnaldrende ask, som er indblandet i bevoks
ningen, ser ganske normale ud. 

Forsøget med lys stilling og renafdrift på Bregentved viser, 
at udslagene på grundvandsstanden holder sig mindst i tre 
år. Renafdrift har givet endnu større ændringer i grundvand
standsvariationerne end lysstilling, men det er ikke videre 
sandsynligt, at dette er et stedsevarende fænomen. Med tiden 
genskabes der en skovtilstand, en sluttet rødgranbevoksning, 
og der etableres forhold, som nærmer sig forholdene før ind
grebet. Desværre varer det målt med en almindelig menne
skelig alen temmelig længe, før man får et endeligt svar i 
et sådant forsøg. Jeg har derfor gennemført en eengangs
undersøgelse på Bregentved. 

Denne undersøgelse skulle nærmere belyse, hvilken ind
flydelse bevoksninger med forskellige aldre og af forskel
lige træarter har på grundvandspej lsvariationerne. Under
søgelsen er gennemført i 1959. Der er boret brønde i 99 
bevoksninger: 26 bøgebevoksninger, 29 egebevoksninger, 23 
rødgran- og sitkagranbevoksninger, 10 bevoksninger af ask 
og 11 bevoksninger af andre træarter. I brøndene er målt for
årsvandstanden nogle dage efter en stor nedbør, nemlig den 
21. april. Desuden er vandstanden målt omkring den 20. 
august, og endelig er grundvandstigningen i løbet af vinte
ren 1959/ 60 fulgt ved målinger ca. hver 14. dag. 

Efter de tidligere undersøgelser er grundvandstanden i 
den sidste del af vækstperioden afhængig af rod dybden på 
arealet. Det har derfor væ ret naturligt at vælge augustvand
standen som afhængig variabel og undersøge ved en nær
mere bearbejdning af materialet, hvilken indflydelse be
voksningsalderen og den målte april-vandstand har på den
ne størrelse. Bearbejdningen omfatter kun de træarter, hvor 
der er et rimeligt antal iagttagelser: bøg, eg, rødgran og til 
en vis grad sitkagran og ask . 
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Figur 2 viser sammenhængen mellem august-vandstanden 
(cm) i egebevoksningerne og bevoksningsaldrene. Der er på 
figuren indtegnet en beregnet udjævningskurve. 

Figur 3 viser sammenhængen mellem april-vandstanden 
(abscisse cm) og vandstandssænkningen fra 21. april til 20. 
august i de bøgebevoksninger, som er ældre end 30 år. 

De to figurer viser, at der er visse sammenhænge i det 
indsamlede materiale; alderen influerer på august-vandstan
den (eg), og april-vandstanden influerer på august-vand
standen (bøg). Der er imidlertid forskel mellem de under
søgte træarter, og det har derfor været nødvendigt at gen
nemføre en statistisk analyse. Resultaterne af denne kan 
anskueliggøres ved følgende funktioner : 

bøg: y - 98,45 + 89,07' Xl + 3,79 * * * X z 
eg: y = 28,42 + 150,66* * * Xl + 0,10 X z 

rødgran: y 31,82 + 63,16' Xl + 0,98* * * x 2 

ask: y = 81,66 + 185,72 Xl - 2,80 X z 

• 

• 
• • 

250 • 

300 • • • 
• • • 350 •• • • 

cm 

Figur 2. Sammenhængen mellem 20/8-vandstand (cm) i ege
bevoksninger og bevoksningsalderen. Den beregnede 

eksponentialkurve er indtegnet. 
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Figur 3. Sammenhængen mellem 2114-vandstand (abscisse, cm) 
og vandstandsænkning ,fra 2114-20/8 i bøgebevoksninger, som er 

ældre end 30 år. 

y = afstanden fra jordoverfladen til august-vandspejlet. 

Xl logaritmen til bevoksningsalderen. 

x 2 = afstanden fra jordoverfladen til april-vandspejlet. 

Stjernerne, der er anført som indeks til nogle af tallene, 
angiver, hvor sikre disse tal er i statistisk forstand. 

August-vandstanden er, som nævnt, et indeks for dybden 
af det effektive rodrum i bevoksningerne. For alle de under
søgte bevoksninger og for alle de undersøgte træarter er 
rodrummet afhængigt af bevoksningsalderen. Alderens ind
flydelse er størst i de unge bevoksninger (j fr. fig. 2). For 
bøg og rødgran er rodrummet endvidere afhængigt af april
vandstanden, og denne størrelse er den mest afgørende 
faktor for disse to træarter. 

Ved at beregne udjævningsfunktioner af samme type for 
alle træarter er det muligt at sammenligne forholdene under 
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de forskellige træarter. En sådan sammenligning viser, at 
træarterne kan ordnes i følgende række efter det effektive 
rod rums dybde i 40-årige bevoksninger: eg og ask har et 
dybere rodrum end bøg, der igen har et dybere rodrum end 
rødgran, og det fladeste rod rum har sitkagran. Denne ræk
kefølge gælder under middelforhold i undersøgelsesområdet, 
d.v.s. hvor april-vandspejlet er 50 cm under jordoverfladen. 

Så vidt det kan bedømmes ud fra det foreliggende ma
teriale, kan træarterne ordnes i følgende række efter deres 
evne til at tåle højtstående grundvand: eg og ask tåler det 
bedre end rødgran, bøgen står måske på højde med rød
granen, og den, der tåler det dårligst, er sitkagranen. 

3. Grundvandets indflydelse på tilvæksten 

Det er selvfølgelig meget godt altsammen, men har det 
nogen større praktisk betydning? Influerer grundvandet på 
tilvæksten? For at få dette belyst er der foretaget træmålin-
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Figur 4. Højdekurve for de undersøgte bøgebevoksninger (fuldt
optrukket) . Endvidere er indlagt højdekurverne for bonitet I og 

bonitet III efter bonitetsoversigterne. 
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FigUl' 5. Bøgebevoksningel'lles højdeafvigelser (m) fra fri hånds
højdekurven (fig. 4) lagt op over 21/4-vandslandenes afvigelser 
(cm) fra middel-21/ 4-vandstanden fol' alle bevoksninger. Den 
beregnede I'egressionslinie el' indtegnet. Afvigelse = målt værdi 

- udjævnet værdi . 

ger i de undersøgte bevoksninger. Lige omkring hver grund
vandsbrønd blev højder og diametre målt på 5-10 træer. I 
figur 4 er middelhøjderne i bøgebevoksningerne lagt op over 
aldrene. Punktsværmen er udjævnet ved den fuldt optrukne 
frihåndskurve . Endvidere er alders/ højde-kurverne for 
boniteterne I og III efter de bonitetsvise oversigter for bøg 
indtegnet. I figur 5 er højdeafvigelserne fra frihåndsudjæv
ningskurven lagt op over april-vandstandens afvigelse fra 
middel-april-vandstanden for alle bøgebevoksningerne. 

Figuren viser, at der er en ganske klar sammenhæng mel~ 
lem disse to størrelser. På figuren er indtegnet en beregnet 
udjævningslinie. Hvis det antages, at linien gælder for mid
delaldrende bevoksninger, fortæller den, at for hver 10 cm 
april-vandspejlet ligger dybere end 50 cm, vil højden i 60-
årige bøgebevoksninger stige ca. 80 cm. En tilsvarende sam
menhæng gælder antagelig for rødgranbevoksninger, men 
det er vanskeligere at se igennem. For eg og ask er det ikke 
muligt at sige noget i øjeblikket, selvom der er en klar 
tendens i samme retning for ask's vedkommende. 
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Figur 6. Beregnet vandforbrug (mm) i bøgebevoksningerne lagt 
op over 20/8-vandstandene (cm). Flade 18 er fremhævet ved en 
cirkel. På ,figuren er endvidere indlagt en dat{)linie for perioden 
1.12.1959 til 1.5.1960. Ved hjælp af denne kan man skønne over, 
hvornår 21/4-vandstanden er nået påny efter vækstperioden for 

de enkelte bevoksninger. 

4. Skovtræbevoksningers vandforbrug i 1959 

Som nævnt tyder tidligere iagttagelser på, at vandspejl
svingningerne under Bregentved-forhold udelukkende -
eller næsten udelukkende - skyldes bevoksningernes for
dampning. De fortæller altså noget om skovtræbevoksnin
gernes vandforbrug. Den nedbør, som faldt fra slutningen 
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af april 1959 til april vandstanden påny blev nået i løbet af 
vinteren 1959/60, er et godt skøn for de undersøgte bevoks
ningers vandforbrug i det pågældende år (jfr. beretningens 
tabel 25). 

Da augustvandstanden er et godt indeks for roddybden i 
bevoksningerne, er det i denne forbindelse naturligt at sam
menligne nedbørsummerne med august-vandstandene. 

Figur 6 viser, at der for bøgebevoksningerne er en meget 
klar sammenhæng mellem de beregnede vandforbrug og 
august-vandstandene. Kun et enkelt punkt afviger væsent
ligt. På figuren er indtegnet en frihåndsudjævningskurve. 
Kurven viser, at jo dybere august-vandstanden er, desto 
større er vandforbruget. Det vil sige, at jo dybere rodrum
met er, desto større er vandforbruget. 

For de øvrige træarter finder man ganske tilsvarende 
sammenhænge. Det viser sig, at hvis man sammenligner 
vandforbrug ved samme rodrumsdybde, så bruger gran 
mere end bøg, medens de øvrige løvtræarter ikke adskiller 
sig klart fra bøg. 

De vandforbrug, som er fundet på den måde, der her er 
gjort rede for, svarer til, at de øverste 100 cm af jorden er 
tømt for plantetilgængeligt vand, og det lyder meget sand
synligt i tørkeåret 1959. 

s. Afvanding i skov på svær lerjord 
For bøgens vedkommende er væksten afhængig af forårs

vandstanden. Dette kan tydes derhen, at en sænkning af 
forårsvandstanden ved hjælp af afvandingsforanstaltnin
ger vil gavne bøgebevoksninger. Der er ligeledes noget, som 
tyder på, at træarter som rødgran og sitkagran vil have 
gavn af afvanding, derimod vil afvanding af egebevoksnin
ger næppe give en øget tilvækst. 

Ovenstående betragtninger gælder alene for sluttede be
voksninger. Skovdyrkningsmæssigt og i skovøkonomisk 
henseende er denne side af afvandingsproblemet af størst 
interesse. 
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Figur 7. Middelvandstanden fra 17. januar til 19. maj 1958 på et 
drænet forsøgsareal på Knuthenborg. Koterne er højde over 

dansk normal nul. 

Det må dog nævnes, at afvanding også kan være et rent 
kulturteknisk problem. En overfladisk afvanding er antage
lig altid nødvendig på kulturtidspunktet under Bregentved
forhold. 

Afvanding er et velkendt fænomen i det praktiske skov
brug. Under Bregentved-forhold er det imidlertid tvivlsomt, 
hvad gavn man kan forvente at få af en dyb afvanding. 
Figur 7 viser, at vintervandspejlet i en egebevoksning på 
Knuthenborg kun påvirkes meget lidt af drænledninger 
(jorden har samme lerindhold her som på Bregentved) . Den 
synlige virkning strækker sig 5-10 m ind i terrænet, og kun 
lige omkring drænledningen er der en virkning af virkelig 
betydning. 
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En effektiv, tilvækstfremmende afvanding synes derfor 
at være en bekostelig affære på svær lerjord. Der er grund 
til at afvente resultaterne af regulære dræningsforsøg, før 
man investerer meget store beløb i afvandinger. 

Det antages ofte, at afvanding medfører, at en større del 
af landets grundvandsreserver uproduktivt ledes til havet. 
På svære jorder er det imidlertid kun få mm af årsned
børen, som bortledes gennem drænledninger ved afvanding. 
For vigtige træarter som bøg og rødgran bedres rodvækst
betingelserne ved afvanding. Rodrummet bliver dybere, og 
de nævnte træarter får adgang til plantetilgængelige jord
vandsreserver, som langt overstiger den tabte grundvands
reserve. Den samlede effekt af en afvanding bliver ofte, at 
den uproduktive afstrømning til havet mindskes betragte
ligt. 

Såfremt man ved afvanding havde sænket forårsvand
standen fra 40 cm's dybde til 60 cm 's dybde i en 60-årig 
bøgebevoksning på Bregentved i 1959, så ville dette have 
medført, at afstrømningen var blevet ca. 30 mm mindre i 
dette år. 

Slutning 

Der er visse perspektiver for skovbrugets praksis i de 
refererede undersøgelser. Forårsvandstanden, eller højeste, 
stabile vandstand (jfr. D.S.T. 1959, s. 517) er forholdsvis let 
at måle. Den er defineret som den grundvandstand, man nor
malt finder i senvinteren, når grundvandet i de øvre, grov
porerige jordlag nogle dage efter en stor nedbør er sivet 
sideværts bort til grøfter og vandløb. I praksis kan man 
måle den i primitive grundvandsbrønde en uges tid efter en 
stor nedbør i sidste halvdel af marts og første halvdel af 
april. 

Højeste, stabile vandstand er en vigtig lokalitetskonstant 
på lerjorder med højtstående grundvand. Nogle træarter 
udnytter de dybere jordlag dårligt, hvor forårsvandstanden 
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er høj (bøg, rødgran, sitkagran) , mens andre træarter som 
eg og ask synes at udnytte de dybere jordlag godt, uanset 
hvor høj forårsvandstanden er. 

På lerjorder er kendskab til højeste, stabile vandstand 
derfor af stor værdi, når man skal tage en bestemmelse ved 
to vigtige driftsdispositioner : 

1) træartsvalg. 
2) afvanding. 

ad fræarfsvalg: Ved en lav højeste, stabile vandstand (100 
cm eller mere under jordoverfladen) er det andre kriterier 
end grundvands tanden, som er afgørende ved træartsvalg. 
Er forårsvandstanden derimod høj (O-50 cm under jord
overfladen), må man drage denne faktor ind i sine over
vejelser vedrørende træartsvalg. Vil man f.eks. have løvtræ 
på en sådan lokalitet, er det sandsynligt, at man står sig 
ved at vælge eg fremfor bøg. Vælger man rødgran, må man 
være klar over, at der er en betydelig fare for stormfald i 
de ældre aldersklasser i de måneder, hvor jordmagasinet er 
vandfyldt (januar-april) . 

ad afvanding: Lerjorder er som nævnt vanskelige at afvan
de, og der er grund til at afvente resultaterne af regulære 
afvandingsforsøg, før man i praksis tænker på at investere 
i kostbare, intensive afvandinger. 

Hvis jeg skal tilføje noget til denne »konklusion«, må det 
være, at en afvanding formentlig vil give den største pro
duktionsmæssige effekt, hvor forårs vandstanden er meget 
høj . Endvidere synes det ofte at være lidet realistisk at ofre 
penge på afvanding i bøgebevoksninger. Selv de seneste bul
letiner fra skovøkonomerne fortæller, at bøgen ikke er i 
stand til at forrente sin plads i dansk skovbrug. Det er 
fristende at opstille en ideel fordring om, at man ved afvan
ding først og fremmest interesserer sig for træarter som 
rødgran og sitkagran. Ved de afvandingsforsøg, som For
søgsvæsenet planlægger, agter vi da også under alle omstæn
digheder at arbejde med rødgran . 
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I denne afhandling beskæftiger forfatleren sig med et i Dan
mark og Tyskland lige kendt og diskuteret problem: Kan man 
ved summarisk udvalg af de vækstkraftigste (iiberdurchschnitt
liche) modertræer ien 'bevoksning, bedømt på fænotypen, sikre 
sig en i forhold til 1. generation mere vækstkraHig 2. genera
tion, uden først at have afprøvet modertræernes arvelige egen
skaber? 

Diskussionen er hidtil hovedsagelig -blevet ført på basis af tro, 
men med liden eksakt viden. 

Til en afklaring af problemerne har forfatteren benyttet af
komsun-dersøgelser, som har løbet overen længere årrække: 

rødgran: 
skovfyr: 
vintereg: 

1936-61 (2 forsøg) 
1949-61 og 1952-61 
1950-61 

De enkelte forsøg skal i det ,følgende kort refereres. 

Rødgran. 
1) arvelighedsforsøg EichsUitt-Leutkirch. 

11935 blev på Forstamt Eichstalt-West udvalgt 59 modertræer, 
som repræsenterede både de fremherskende (Baumklasse 1), de 
medherskende (Baumklass-e 2) og de undertrykte (Baumklasse 
3 + 4) træer i en 58-årig bevoksning. 

Efter at have været udsat for fri bestøvning blev de modne 
kogler høstet, klænget, frøene udsået og frøplanterne udpriklet 
altsammen i omhyggeligt adskilte partier svarende til hvert mo
dertræ. 

De 3-årige planter udplantedes i 1939 på Forstamt Leutkirch 
på et 12 ha stort areal inddelt i kvadrater på 26 X 26 m, således 
at afkommet fra hvert modertræ fandtes tre 'steder på arealet. 

Målinger af planterne gennemførtes da disse var 9, 12, 16 og 
20 år gamle. 

På trads af, at modertræ-klassernes gennemsnitlige masser 
forholdt sig som 100 :57 :28, viste der sig overhovedet ingen for
skel i vækstenergi, udtrykt ved den gennemsnitlige højdevækist, 
for det til mo,dertrægrupperne svarende afkom. 



172 

Baumklasse 1 (22) 2 (21) 13+4 (16) 
Modertræer 

rel. gennemsn. masse 100 57 28 

rel. gennemsn . højde 
for aldrene: 9 år 100 99 101 

Afkom 12 )' 100 100 99 
16 » 100 100 100 
20 » 100 101 99 

2) Arvelighedsforsøg Tharandter W-ald-Sauerlaeh. 
I 1928 blev i Tharandter Wald udvalgt 22 modertræer, som 

inddeltes i 4 klasser efter højdevækst: klasse I indeholdende 
de højeste, klasse IV de Iaveste træer i en 97 årig bevoksning. 
Frøene og planterne blev tiltrukket, som beskrevet i Eiehstiitt
forsøget, og :de 3-årige planter udplantedes på Forstamt Sauer
laeh i 1939. For at kunne tage jO'rdbundsforskelle med i bereg
ningen indplantedes efter et indlagt net et standard-planteparti 
over hele arealet. 

Målinger af planterne gennemførtes, da disse var 12, 13, 14, 
15 og 20 år gamle. 

Højde-klasser I r (5) I II (7) I III (6) I IV (4) 
Modertræer 

I I I I rel. gennemsn . højde 100 88 82 71 

rel. gennemsn. højde 

I Afkom for aldrene; 12 år 101 98 97 106 
15 » 104 97 101 106 
20 » I 102 100 99 101 

Forholdet mellem modertræ-gruppernes gennemsnitlige højder 
er som 100:88:82:71, men på trods heraf er der ingen forskel 
på det tilhørende afkoms vækstenergi udtrykt ved den gennem
snitlige højdevækst. 

Skovfyr. 

1) Arvelighedsforsøg Selb. 
I 1948 udvalgtes 38 modertræer i en 103-årig fyrrebevoksning 

på Forstamt Seilb. Disse træer inddeltes i 4 lige store grupper, 
således at gruppe I indeholdt træer med de største masser, grup
pe IV med de mindste masser. 

I 1948 og 1951 høstedes på de 38 træer. 
Behandling -af frø og fOl'søgsplan som i Tharandter Wald

Sauerlaeh-farsøget. 
1948-afkommet måltes som 9-årigt, 1951- som 6-årigt. 
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Masse-grupper 1(9) n(9) I III(12) I fV(8) 
Modertræer 

re\. gennemsn. masse 100 76 I 58 I 45 

re!. gennemsn. højde 
Afkom for: 1948-afkom (9 år) 100 98 101 101 

1951- » (6 ») 100 97 101 103 

I dette forsøg er modertræerne endvidere fordelt på højde
klasser, således at klasse I indeholder de højeste, klasse IV de 
laveste træer. 

Resultatet af afkomsfor,søget ved denne inddeling adskiller sig, 
som det vil ses, ikke fra det ovenfor ·vIste. 

Højde-klasser I I I II I HI I IV 
Modertræer 

I I I I reJ. gennemsn. højde 100 93 88 82 

re!. gennemsn. højde 
Afkom for: 1948-afkom (9 år) 100 100 101 100 

1951- » (6 » ) 100 101 105 105 

Igen ingen forskel på afkommets vækstenergi udtrykt ved høj
devæksten, på trods af den store forskel på modertræerne. 

2) Arvelighedsfol'søg Wolfgang-Wolfgang, Geisenfeld, Ntirnberg
Nord og Bramwald. 

I 1948 udvalgtes 35 modertræer ien 120-årig bevo·ksning på 
Forstamt Wolfgang. Træerne inddeltes i masse-grupper fra I-III. 
I indeholdende træer med de største, III træer med 'de mindste 
masser. Koglerne høstedes i 1948. Frøbehandlingen og udplant
ningen på FOl'stamt Wolfgang, Geisenfeld, Niirnberg-Nord og 
Bramwald foretoges 'som beskrevet i Tharandter Wald-Sauerlach
forsøget. 

Måling af plan terne foretages ved 3, 4, 7 og 9-års alderen. 
Resultatet af målingerne ved 9-års alderen ses nedenfor. 

Masse-gru pper I r (12) I II (12) I HI (11) 
Modertræer 

re\. gennemsn. masse I 100 I 50 I 31 

re\. gennemsn. højde 
for: Wolfgang 101 100 100 

Afkom Geisenfeld 97 99 103 
Nilrnberg-Nord 97 102 100 
Bramwald 99 100 102 
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Slutning: Ingen forøget vækstenergi i 2. generation som følge 
af høst på de største og masserigeste træer i en bevoksning. 

Vintereg. 
Arvelighedsforsøg Rohrbrunn-Rohrbrunn, Bramwald. 

I 1949 udvalgtes på Forstamt Rohrbrunn i en 150-årig ege
bevoksning 31 modertræer, som inddeltes j masse-grupper fra 
I til III. 

Agern blev samlet og udsået på forsøgsarealet på Forstamt 
Bramwald samme år. Også her udlignedes jordbundsfaktarerne 
ved indførelse 'af et 'standard-planteparti sYlstematisk spredt over 
arealet. 

Planterne måltes ved 1, 4, 7 og 9-års a'lderen. 

Masse-grupper I I (10) I II (11) I lU (10) 
Modertræer 

I I I re!. gennemsn. masse 100 75 55 

re!. gennemsn. højde 
for aldrene: l år 101 101 97 

Afkom 4 » 100 103 99 
7 » 101 99 99 
9 » 104 98 97 

Den tendens til mindre vækstkraf1igt ,afkom fOT modergruppe 
III er ikke signifikant, og kan desuden forklares som et udslag 
af særlig gunstige jordbundsforhold for en af gruppe I's parcel
ler, som standard-plantepartiet ikke har kunnet udjævne. 

Igen må konklusionen blive, 'at der ik,ke i vækstenergi er for
skel på de 3 modertræ-gruppers ,afkom. 

For samtligeO'Venfor skildrede forsøg gælder det, at for for
skellige forsøgsanlæg, træarter og aldre fandtes ingen afhængig
hed mellem afkommets vækstenergi og de tilhørende modertræ
gruppers væ kstenergi bedømt på fænotypen. 

Resultatet var ikke ventet. Man havde nok tidligere for et min
dre antal modertræer fundet samme forhold, men regnede med, 
at for-søg med et størreani-al planter ville aflsløre en omend ikke 
stor, så dog ,tydelig sammenhæng mellem modertræernes fæno
typer og afkommets vækstenergi. 

Betragtninger over bevoksningsforholdenes natur fører til en 
teoretisk slutning, som modsiges af ovennævte forsøg. 

Under forudsætning af: 

1) modertræ-gruppe I's arvelige overlegenhed, 



Douglasgran - Pseudotsuga menziesii viridis. 

Douglasgranens betydning inden for hedeskovbruget er endnu forholdsvis ringe. Træarten har 
vist sig lige knapt robust nok til at klare de vanskelige vilkår. Det er imidlertid sandsynligt, at 
man ved indførsel af nye nordlige provenienser vil få mere hårdføre douglastyper frem, således 
at træartens mange gode egenskaber i højere grad vil kunne udnyttes i hedeplantagerne. 

Samtidig er douglasgran en træ art, der meget tidligt er inddraget i arbejdet med skovtræforædling. 
bl.a. på grund af sine forædlingstekniske fortrin, og det er derfor også sandsynligt, at man gen
nem skovtræforædlingen vil nå frem til mere robuste typer egnede til hedeskovbruget. 

Rundt omkring i hedeplantagerne ses nere steder meget smukke gamle douglasgraner. Således 
findes f.eks. i den kendte godkend te rødgranbevoksning i Stiide plantage en lill e gruppe douglas
gran, der har ydet en glimrende vækst. I denne 
gruppe har Hedeselskabets Skovfrøcentral udvalgt 
de bedste som allerede er opformeret vegetativt 
og udplantet i en lille frøhave. 
Et af de udvalgte træer (H. 156) ses midt på 
ovenstående billede. 

I samarbejde med Hedeselskabets Skov
frøcentral bringer N O vo p a n T r æ i n d u
s t r i A/S i denne annonce oplysninger om 
skovtræforædlingen. DS 21 

NOVOPAN TRÆINDUSTRI AJS 
PINDSTRUP . TELEFON 39* 



Kævler og snitgavn 

bøg, ask og eg 

købes af 

A/S ØRESØ FABRI K 
Svebølle • Telefon Viskinge SO 

FORENINGEN 

DANSKE STAVEFABRIKERS 
FÆLLESKONTOR 

AABOULEVARD S • KØBENHAVN V 

TELEF.: CENTRAL 14875 

TELEGRAM-ADR.: STAVKONTOR 

000 OO~ 
O < 

D c. NORDLUNDE~ 
BOGTRYKKERI 

o o 

(osw ALD TERKELSEN) 

SLOTSG. 3 ~ HILLERØD 
TELEFON 175 

Tryksager 
til Skovdistrikter 

0001=====================001 

BRUG MJltIU.IOI ENDRINPRÆPARAT 
Vore medarbejdere 
giver Dem alle oplysninger. 

MORTALIN 
HASLEV . Tlf. *1066 (03695) 

ODENSE . Felsted. Brørup . Snejbjerg. Hadsten . Randers . Nykøbing M. Støvring 
-12 80 13 40638 395 42 213 7474 215 203 

(09) (046) (0411) (0711) (06194111) (0621) (0701) (08118611)_ 

SKOVPLANTER _a Ile Arter -

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

HULKÆRHUS PLANTESKOLE 
TELEFON: ANS 2S OG 38 R0DKÆRSBRO STATION 

Alle kulturer er underkastet danske Planteskolers Sundhedskontrol og Herkomstkontrollen. 



175 

2) den ved fri bestøvning forekommende pollenmængdes ens
artethed (ca. halvt af hver fra I og II, medens næsten intet 
fra de undertrykte træer i III og IV), 

måtte moder-gruppens arvelige O'Verlegenhed med hensyn til 
vækstenergi ventes at komme til udtryk i det tilhørende afkom. 

Da forudsætningerne af forfatteren fastholdes, må man, som 
forklaring på forsøgenes udfald, antage,at de ydre kårs ind
flydelse er af en sådan styrke, at de overskygger de tilstede
værende arvelige forskelle. 

Forsøgene viste endvidere, at der indenfor hver enkelt moder
træ-gruppe kunne angives en individuel rækkefølge visende af
tagende arvelige anlæg for masseproduktion, bedømt på afkom
mets vækstenergi. 

Højdevæksten i afkommet fra det arvelige bedste/dårligste 
træ i hver modergruppe, var endvidere den samme for alle 
grupperne. 

De for praksis interessante slutninger, :som kan drages af Dr. 
Rohmeders undersøgelser er: 

1. En summarisk frøhøst på de dominerende (masserigeste) 
træer fører for de undersøgte træarter ikke til nogen målelig 
vækstenergiforøgelse i den næste generation . 

2. Hugst af svage og undertrykte træer i den sidste halvdel 
af omdriften sikrer ikke en vækstenergiforøgelse i afkommet, 
f.eks. en selvsåning. 

3. Heller ikke ved summarIsk opformering af plus-træer (med 
hensyn til masse) i en frøhave kan man vente resultater i 
retning af et højere masseudbytte i næste generation. Bestøv
ningsforholdene for hoved træerne vil være nogenlunde de 
samme i bevoksningen som i frøhaven, hovedsagelig en blan
ding af pollen fra de herskende og medherskende træer. 

4. I forbindelse med afkomsafprøvninger af enkelttræer kan 
man ved opformering af de bedste i en frøhave, vente en 
forøgelse af masseudbyttet i næste generation. 

Det bemærkes, at der i undersøgelsen kun er tale om at under
søge fænotypen som indikator for mass·eudbylte{ i næste gene
ration. Undersøgelsen anfægter ikke muligheden for at forbedre 
træernes form ved et summarisk udvalg af formmæssige plus
træer. 

J. Neckelmanll 
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J. P. TRAP : DANMARK. 5. udg. G. E. C. Gads Forlag. 1953. 
5. udgave af storværket Trap. Danmark er ved at udkomme 

ajourført på alle områder. Den udkommer i ca. 26 'bind - deraf 
et om Grønland og Færøerne. 

Teksten er under redaktion af professor Niels Nielsen, professor 
Peter Skaulrup og overinspektør Therkel Malhiassen udarbejdet 
a,f en række offentlige institutioner og medarbejdel'e, der er spe
cialister hver inden for sit område. 

Gennemgår man f.eks. bind VI, 3, Aalborg amt - Bind 6 består 
af Hjørring, Thisted og Ålborg amter - er det imponerende at se, 
hvad værket oplyser: Først et udmærket amtskort efterfulgt af 
arealbeskrivelse samt en ganske omfattende geologisk beskr. af 
dybgrunden. Derpå landskabsdannelsen som følge af istidsglet
scherne og morænedannels,e rne. Videre gives udførlig beretning 
om søer, vandløb og havneforhold . 

Det er forbløffende så omfattende et stofområde vedr. Aalborg 
amt, man kan få oplysning om: Således Ålborg amts politiske re
præsentanter gennem godt og vel de sidste 100 år. Det forbavser 
mindre, at der gives oplysninger om »oldtidshebyggelse« og »be
byggeise i historisk tid« for amtet. 

Bogens sidste ca. 450 sider er en gennemgang af hyer og sogne 
i Aalborg amt, og denne gennemgang er særdeles omfattende og 
oplysende. For Ålborg by gennemgåes først bydelene såvel be
boelses- som forretnings- og industrikvarterer. Læseren får en 
nøje redegørelse forhyens kirker, deres opbygning og historiske 
fonhold (suppleret med gode biHeder). Ligeledes gives - med 
illustrationer - oplysninger om andre fremtrædende bygninger 
(slotte, skoler, administrationsbygninger etc.) i byen. - Der gives 
oplysninger om større industrielle virksomheder i Aalborg og til 
slut et historisk afsnit om byens oprettelse og historiske udvikling. 

Det er vist umuligt at nævne emner vedr. pågældende landsdel, 
som læseren ikke kan få rede på i delte værk, der er forsynet med 
talrige billeder og kort. 

P.H. 
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PolItust , de ftau ~ 

Skovværktøj 

Skovværktøj lover 25 år 

Tråd og 
trådfletning 

Forlang katalo, 

Specfalværktø} 
efter opgave 

Indhent tilbud 

J. AUGSBURG 
(Oluf C. Han •• n' •• ftf.) 

BROGADE 5 • KØGE 

Telefon 2500 




