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GRUNDVANDSTAND, 

NEDBØR OG VANDFORBRUG 

Af laborator ERIK OKSBJERG 

Efter undertegnedes indlæg ved H. HOLSTENER-JØRGENSENS 
doktordisputats den 26. januar d.å. bad præses og dr. E. 
HOLMSGAARD mig om at tage spørgsmålet om skovtræernes 
vandforbrug op til en debat i dette tidsskrift. De var over
beviste om, at mine synspunkter ikke kunne overleve en 
sådan. 

Når de Herrer absolut vil duellere skriftligt, kan jeg 
dårligt undslå mig, men blot beklage, at tidsskriftets plads 
optages. Vi skriver jo alle for meget. 

Af hensyn til tålmodige læsere, som ikke overværede 
handlingen, skal jeg gentage min kritik: 

1. Den af H-J på siderne 427-28 og 432-33 anførte kon
klusion forekommer mig ganske uklar og er ikke bevist. 
Konklusionen siger, at rød- og sitkagran har et større vand
forbrug end bøg og eg. 

2. Sammenligningen mellem vandforbrug og rodrum (her
med menes høstvandstand) på figurerne 74, 75 og 76 er i 
sig selv en naturlig og nyttig analyse, men den er irrelevant 
ved træartssammenligning. 

3. Den af præces i hans forsvar overfor professor Aslyng 
og mig ofte påberåbte konkl usion, at vandforbruget er sti
gende med alderen (s. 433) , er uden støtte i hans materiale. 

Normalt ville jeg ikke hæfte mig så stærkt ved formule
ring af konklusioner som disse. Det er sjældent der, man 
finder det værdifulde i et arbejde - dertil ændres vore syns
punkter for ofte. Hvis man har brug for noget i et stort 
arbejde, er det som regel måleresultaterne, så primære som 
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muligt. Og dette arbejde indeholder mange grundlæggende 
måleresultater. Ved første gennemsyn af afhandlingen faldt 
det mig ikke ind at kontrollere de stærkt optrukne konklu
sioner, men en nøjere læsning af teksten fik mig til at 
tænke på, hvorledes man kan vurdere arbejdet, om man vil 
anvende samme negativt prægede vurdering, som forfatteren 
ofte selv lægger for dagen i sin omtale af andres arbejder, 
og som jeg indledte min opposition med at nævne et eksem
pel på (side 370). 

Lad os derfor prøve at læse teksten og tallene med en 
splint af troldespejlet i øjet. 

Det er mest praktisk at tage de nævnte tre punkter i om
vendt rækkefølge og begynde med: 

Ad 3.) Den af præses stærkt fremhævede konklusion, at 
vandforbruget tiltager med alderen. 

Man tør vel forudsætte, at sammenligningen gælder slut
tede bevoksninger, ellers er den absurd. Vandforbruget for 
den vegetation, som befinder sig mellem de unge træer i 
ikke sluttede bevoksninger, er sagen uvedkommende, og bur
de egentlig ikke være medtaget i tabel 25 (side 424). 

Som sluttede bevoksninger regner H-J i anden sammen
hæng høg over 30 år (side 319), eg over 30 år (side 327) og 
rød- og sitkagran over 20 år (side 333). 

De sluttede bøgebevoksninger, for hvilke vandforbrug er 
angivet, har aldrene 34-100 år, der naturligst deles i alders
grupperne 34-65 og 66-100 år, med henholdsvis 8 og 10 brøn
de og et gennemsnitligt vandforbrug af 412 og 388 mm. La
der man 70 år være gruppegrænse bliver gennemsnitstallene 
402 og 396. Den svage - og ganske utilstrækkelige - tendens 
til en overlegenhed for de yngre bevoksninger mindskes, 
fordi der blandt de yngre findes en ekstrem lav værdi, nem
lig 276 mm for brønd nr. 6. 

I egebevoksningerne er aldersvariationen lille, fra 33 til 
66 år. Med 50 år som gruppegrænse giver de yngste 12 be-
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voksninger et gennemsnit af 439 mm og de ældste 6 præcis 
den samme gennemsnitsværdi for vandforbrug. Deler man 
i stedet i to aldersgrupper med 9 brønde i hver, er vandfor
bruget for de yngste 435 og for de ældre 443. Ej heller i eg 
findes nogen forskel mellem yngre og ældres vandforbrug. 

I sluttede granbevoksninger er kun aldre fra 20 til 44 år, 
som kan deles efter en grænse ved 32 år, efter brøndantal 
eller i dette tilfælde efter jordbundsforhold, idet man kan 
tage hensyn til en samvariation mellem jordbund og alder. 

Lader man 32 år være gruppegrænse kommer der 8 be
voksninger i yngste aldersgruppe og gennemsnitligt vand
forbrug bliver 416 mm, medens de ældste 4 bevoksninger får 
tallet 423 . Tager man 6 brønde i hver gruppe bliver vær
dierne 421 for de yngre og 415 for de ældre bevoksninger. 
Deler man endelig granmaterialet i følgende grupper: »20-
25 årige granbevoksninger med høj forårsgrundvandstand« 
og »25-44 årige bevoksninger med lav vandstand«, henholds
vis 5 og 7 .brønde, får man værdierne 426 og 412 . 

For ingen af de tre træarter er der blot en svag tendens 
til, at ældre bevoksninger har større vandforbrug end unge . 

Den forudsætning for sammenligningen, som H-J anfører 
på side 433 »alt andet lige« er en nyttig tænkemåde, men det 
må præciseres hvad der forstås ved »alt andet«, Såvidt jeg 
kan regne giver det ingen ændring i sammenligning af unge 
og gamle bevoksninger, selvom man tager hensyn til forårs
eIler høstvandstand - Hvad er »alt andet«? 

Ad 2. ) Tanken at sammenligne bevoksningernes vandfor
brug med deres rodrum er som nævnt meget rimeligt, men 
det er en grundskævhed ved alle figurerne (nr. 74,75 og 76), 
at man har medtaget værdier for de bevoksninger, som af 
forfatteren selv ikke anses for fuldt sluttede. 

Thi bortkaster man for bøg og eg værdier fra bevoksnin
ger under 30 år og fra granbevoksninger under 20 år, så er 
der for de to sidstnævnte træarters vedkommende ikke noget 
materiale, som tillader kurvetegning eller levner håb for et 
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interessant udfald af regressionsanalyse. Kun for bøgen er 
der stadig så meget materiale, at den af Holstener-Jørgensen 
tegnede kurve består. For eg og gran er der intet sammen
hæng mellem vandforbrug og roddybde. 

At der meget vel kan eksistere sådanne sammenhæng, 
betvivler jeg ikke, men materialet viser ikke, at de eksiste
rer for sluttede bevoksninger. Det er derfor meget beklage
ligt, at H-J absolut vil foretage sine træartsvise sammenlig
ninger over sådanne funktioner. Bortkaster man irrelevante 
værdier, ser man, at rodrumsdybder for granbevoksninger, 
hvis vandforbrug er målt, ligger under 235 cm, medens kun 
4 af de 18 egebevoksninger har så fladt et rodrum. 

Det er altså i flere tilfælde meget vanskeligt at finde ma
teriale, som opfylder den kunstigt opstillede sammenlig
ningsforudsætning. 

Det, som H-J har vist med sine analyser af det her omtalte 
materiale, er det i og for sig interessante forhold, at graner

ne med et givet vandforbrug sænker grundvandet mindre 

end eg og bøg. Han tolker det omvendt, men fejlagtigt, så
ledes: med en given høstvandstand har gran højere vand
forbrug end løvtræerne, og derfor har gran generelt et høje
re vandforbrug end løvtræerne . H-J glemmer, at granerne 
ikke formår at sænke vandspejlet ret meget - de fremkalder 
aldrig lignende lave 20/8-værdier for grundvandstand som 
eg og bøg. 

Hvad ville H-J sige til følgende situation: Man har gennem 
flere år konstateret, at to afgrøder har lige stort vandfor
brug. Man tager sig derefter for at undersøge, om forbrugs
bestemmeise ved grundvandsobservationer giver samme re· 
sultat som tidligere anvendte metoder. Det viser sig at være 
tilfældet, men samtidig konstaterer man, at afgrøde A kun 
sænker grundvandspejlet pr. 20/8 til 65 pet. af den stilling, 
det indtager i afgrøde B. Vil H-J nu i fuldt alvor mene, at 
man bør sige, at afgrøde A har størst vandforbrug, blot for
di kvotienten mellem forbrug og høstvandstand er større? 

Ad 1.) De enkelte fræarfers vandforbrug bør angives ved 
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absolute tal, og ikke ved at sammenligne deres træartsvise 
forhold til andre bevoksningskvaliteter som rodrumsdybde, 
bevoksningshøjde, bevoksningsalder etc. Tallenes eneste for
udsætning er, at bevoksningen er sluttet. 

Skal man sammenligne de tre i H-J's materiale bedst op
lyste træarter: Bøg, eg og rødgran (med sitka), behøver 
man blot at konstatere, at der for granernes vedkommende 
foreligger målinger af vandforbrug for 12 brønde i bevoks
ninger over 20 års alderen, og at det derefter er en smagssag , 
om man vil anvende al materialet fra bevoksninger over 30 
år i de to andre træarter, eller om man vil nøjes med 12 
brønde i hver træart. 

Som tidligere nævnt findes der to grundvandstyper repræ
senteret i granmaterialet. Der synes dog ikke at være nogen 
klar sammenhæ ng mellem forårsvandstand, høstvandstand , 
vandstandssænkning eller alder på den ene side og vandfor
brug på den anden (derimod er der en sammenhæng mellem 
f.eks. vår- og høstvandstand ). Uanset hvorledes man opdeler 
granmaterialet få r man ikke større gruppevise forskelle, og 
den gennemsnitlige størrelse af bevoksningernes vandfor
brug, 418 mm synes at væ re det rimeligste udtryk for gra
nen som helhed. 

Vælger vi som repræsentant for bøg de 12 yngste bevoks
ninger, som er over 30 år, og for hvilke vandforbrug er be
regnet, fremkommer gennemsnittet 401. Her er imidlertid 
indregnet en ekceptionelt lav værdi: 276 mm, som er for
bruget i bevoksningen med brønd, nr. 6. Vurderer man den
ne som et udslag af særlige grundvandsforhold, og medtager 
man i stedet næste værdi i rækken (brønd nr. 19), får man 
gennemsnittet 411. Uanset om man foretager denne, sikkert 
tiltrængte korrektion, vil alene den store spredning kunne 
forklare forskellen mellem gennemsnitsværdierne for gran 
og bøg. Karakteristisk er det da også, at arterne har fælles 
maksimumstal , nemlig 464 mm, som forekommer 1 gang i 
de 12 granbevoksninger, men tre gange i de anvendte 12 
bøgebevoksninger. 
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Maksimalværdien 464 forekommer også hos eg, endda 
meget hyppigt. Vælger man de 12 yngste egebevoksninger, 
som er over 30 år, forekommer maksimumsværdien 5 gange, 
og gennemsnitsværdien bliver 439. 

For de 12 yngste, men sluttede bevoksninger, fås altså 
gennemsnitsværdierne for vandforbrug: 

gran 418 
bøg 401 eller 411 
eg 439 

Da ingen af træarterne viser nogen med alderen sammen
hængende variation i vandforbruget, er der ikke mulighed 
for og ikke grund til at korrigere for den højere alder, der 
forekommer i det til sammenligning udtagne ege- og bøge
materiale. Der er ingen statistisk sikker forskel mellem 
ovennævnte værdier for gran og bøg, men derimod mellem 
værdierne for bøg og eg. 

Holstener-Jørgensens konklusion, at granerne har et høje
re vandforbrug end løvtræerne , ses altså ikke at være be
vist, derimod tyder materialet på, at egen har et højere 
vandforbrug end bøg, og der er en - ikke sikker - tendens 
til, at egen har større vandforbrug end granarterne . 

De øvrige forhold i afhandlingen, som jeg kritiserede un
der min opposition, kan jeg ikke - uden at sprænge rammer
ne for et indlæg som dette - komme ind på, men jeg kan 
kort nævne dem. 

De har alle tilknytning til forsøgene på at finde forskelle 
mellem træarternes sænkning af grundvandet. For hver art 
opstiller H-J et såkaldt regressionsplan af typen: 

20/ 8-vandstand = k + a . log alder + b . 21/4-vandstand 
Funktionen forekommer mig betænkelig af to grunde: 1) 
fordi samvariation mellem 20/ 8- og 21/4-vandstanden er 
yderst svag hos de fleste træarter - hvorfor skal sidste led 
da overhovedet være med? Og 2) fordi det på forhånd er 
indlysende, at selvom der ikke i materialet havde eksisteret 
en sammenhæng mellem 20/8- og 21/4-vandstand, så måtte 
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en sådan ventes at opstå, idet vårvandstanden rent måle
mæssigt er en del af høstvandstanden . 

Jeg foreslog at anvende en simpel funktion mellem grund
uandssænkningen i sommerens løb og bevoksningsalder, og 
så for f.eks. bøg lægge et par I<Ufver op for forskellig vå r
vandstand. Dette ville gøre afsnittet mere læseligt. 

Hvis et målemateriale viser, at der ikke eksisterer sam
variation mellem sommerens vandsænkning og vårstanden, 
så kan det samme materiale vise en svag samvariation mel
lem høstvandstand og vårvandstand. 

Rent bortset fra, at regressionsplanets funktion er uhel
dig , må jeg også nære betænkeligheder ved at hele materi
alet inklusive de ikke-sluttede bevoksninger er anvendt til 
bestemmelse af koefficienter og beregning af tabellerne 7, 9, 
11,13 og 15. 

Matematisk analyse kan være nyttig - ja, er ofte uund
værlig -- men man bør ikke, som H-J, stormforelske sig i 
den skønne disciplin og helt glemme vor barndoms regne
bog. Denne kan ofte danne et godt og billigt grundlag for 
konkl usioner. 

Addition og division er en god fortræning til den højere 
statistik, som jo idag er næsten uundværlig, når en under
søgelse skal tages alvorlig. 

Da Holstener-Jørgensens jordbundsfysiske undersøgelser 
udkom for nogle år siden gav jeg arbejdet en meget positiv 
anmeldelse i det svenske tidsskrift Skagen. Den samme be
undring nærer jeg for dele af de senere undersøgelser fra 
Bregentved: om rodsystemer og om foryngelseshugstens 
indflydelse på grundvandstanden. 

Om jeg forsøger at betragte doktorafhandlingen med po
sitive øjne, dukker der mange gode ting frem: Tilstrækkeligt 
til at mange kan hente vigtige oplysninger i den . Dens meget 
ufærdige afsnit sætter jeg i forbindelse med, at den repræ
senterer en Danmarksrekord i hurtigregning. Men også det
te kan jo vendes om til beundring for , hvad der kan præste
res på kort tid. 

19 



GRUNDVANDSTAND, 

NEDBØR OG VANDFORBRUG 

Svar til E. B. OJ{SBJERG 

af 

H. HOLSTENER-JØRGENSEN 

Det må være mig tilladt efter hukommelsen at citere en 
af OKSBJERGS replikker under hans opposition d. 26. januar: 

»Kære Holstener, i dag må du tie stille, i dag er det min 
tur til at tale ud.« 

Det er mig derfor kærkomment, at jeg får lej lighed til at 
kommentere enetalen. Jeg må dog nøjes med at tage enkelte 
af Oksbjergs indvendinger op til en kortfattet behandling. 
Stedet og tidspunktet er ikke inde til at forsøge sig med en 
ny gigantafhandling, der i det væsentlige måtte blive en på
pegning af, hvad der ikke står i min afhandling (Forsøgs
væsenets beretning nr. 213). 

l) Oksbjerg er stødt over min litteraturbehandling. Man 
kan behandle litteratur efter følgende retningslinier: 

a) Undlade enhver omtale af arbejder, som er i modstrid 
med egne synspunkter. Delte er vist nok den af Oksbjerg 
foretrukne metode, men den er ikke forenelig med de nor
male krav til et doktorarbejde, og ej heller med den stan
dard man søger at holde ved forsøgsvæsenet. 

b) Referere andres konklusioner uden nogen form for stil
lingtagen. ROMELL har meget malende kaldt det »litteratur
referat i lapidarstil« i en læseværdig anmeldelse af en ind
sats af denne karakter (Norrlands Skogsvårdsforbunds Tid
skrift Nr. 4, 1952). Efter min mening er en sådan litteratur
gennemgang til liden nytte for læseren, som man jo skriver 
for, idet det store arbejde med kritisk stillingtagen dermed 
væltes over på læseren . Arbejdet er så meget større for læ-
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seren, :,om lapidarstilen tvinger ham til møjsommeligt at 
gennemarbejde alle originalarbejderne. 

c) Endelig kan man vælge den af mig valgte udvej: gen
nemgå den litteratur, som har relation til det behandlede 
emne og gøre opmærksom på såvel de gode sider som på 
svaghederne. Hvor skarp en sådan behandling bliver, er et 
spørgsmål om gemyt. Det væsentlige må imidlertid være rea
liteterne, og da først og fremmest en afvejning af de grund
læggende materialers kvalitet. Det siger sig selv, at den kri
tiske sans også må række til tidligere publicerede egne syns
punkter. (Se herom f.eks. afhandlingens side 357-358). 

2) Oksbjerg opstiller tre nummererede hovedangrebs
punkter, men foretrækker at behandle dem i omvendt orden. 
Den splint af troldspejlet, som jeg ved O.'s hjælp har fået i 
øjet, får mig til at spørge: hvorfor lave en smuk disposition 
og så lade være med at følge den? Jeg foretrækker at følge 
dispositionen. 

a) Oksbjerg skriver i sit punkt l: 

»Den af H.-J. på siderne 427-28 og 432-33 anførte kon
klusion forekommer mig ganske uklar og er ikke bevist. 
Konklusionen siger, at rød- og sitkagran har et større vand

forbrug end bøg og eg.« (Fremhævet af H.-J.). 
S. 427-28 skriver jeg: »Det indsamlede materiale viser alt

så, at der i nåletræbevoksningerne for samme effektive rod
dybde er brugt mere vand end i bøgebevoksningerne til at 
fylde jorden til den tilstand, som den havde den 21 / 4 1959.« 
S. 432: »Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at 
afgøre, om nåletræbevoksningernes større vandforbrug for 
samme roddybde skyldes et større forbrug i månederne maj
november, eller om det skyldes et forbrug i vintermåne
derne.« 

Mon ikke enhver læser ligesom jeg finder, at følgende ci
tatsfump fra H. C. Andersens eventyr »Snedronningen« pas
ser godt på Oksbjergs situation: »Det var just saadant et af 
disse Glaskorn, der sprang fra Speilet, Troldspeilet, vi huske 
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det nok, det fæle Glas, som gjorde, at alt Stort og Godt, der 
afspeilede sig deri, blev Smaat og Hæsligt.« 

b) Læser jeg nu hertilOksbjergs punkt 2: 
»Sammenligningen mellem vandforbrug og rod rum (her

med menes høstvandstand) på figurerne 74, 75 og 76 er i 
sig selv en naturlig og nyttig analyse« bliver jeg ærligt talt 
lidt konfus, for hvori består uenigheden egentlig? Vi synes 
i hvert fald at være enige om, at rodrumsdybdens indfly
delse på vandoptagelsesmulighederne er en væsentlig faktor . 
Den påståede uoverensstemmelse ligger da også i punkt 2's 
sidste sætning: 

»men den er irrelevant ved træartssammenligning.« 

Oksbjerg forstår øjensynlig ved træartssammenligninger : 
Et sammenlignende vandforbrugsregnskab for bøge drifts
klassen, egedriftsklassen og rødgrandriftsklassen på Bre
gentved. På anden måde kan jeg ikke forstå hans middel
talsdanneiser for træarterne på tvæ rs af »bevoksningskva
!iteter som rodrumsdybde, bevoksningshøj de, bevoksnings
alder.« 

De, som var tilstede ved forsvarshandlingen , erindrer for
mentlig, at professor Aslyng i forbindelse med sin omtale 
af afhandlingens titel meddelte, at det var blevet mig fore
slået at ændre titlen til »Væ kst- og vandbalancestudier j 

Bregentvedskovene« . Jeg replicerede, at dette havde jeg fun
det for pretentiøst, og det står jeg ved. Det ville nemlig have 
ført mig til opstillinger som Oksbjergs. Sådanne opstillinger 
havde iøvrigt både professor Aslyng og professor Møller la
vet i dagens anledning. 

J eg har ikke anset det for rimeligt at publicere et sådant 
regnestykke i en tid, hvor store vandbalanceregnestykker via 
dagspressen cirkulerer i den almindelige befolkning. Disse 
problemer har for stor samfundsinteresse til, at de bør be
handles på et for løst grundlag. Selvom mit materiale er 
godt, hvad O.'s indlæg tyder på, mener jeg selv, at det er for 
spinkelt , bl.a . fordi: 
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»De indsamlede data dækker kun et år (1959), som oven 
i købet var et tørkeår. Enhver ekstrapolation til år med an
dre klimatiske betingelser må følgelig være hypotetisk. Hy
poteserne må afprøves ved fortsatte undersøgelser, som iøv
rigt er i gang.« (Afhandlingens s. 448-449). 

Jeg kan selvfølgelig kun føle mig smigret, hvis nogen an
ser mit materiale for så værdifuldt, at de tør anvende det til 
videre ekstrapolationer end jeg selv. Tør man det, så er 
jeg helt med på, at rødgrandriftsklassen på Bregentved un
der de gennemsnitlige jordbunds- og grundvandsforhold, 
som er repræsenteret i materialet, snarere har lavere vand
forbrug end løvtrædriftsklasserne. Jeg har selv påvist, at 
rødgran- og sitkagranbevoksninger har flade rodsystemer 
og dermed mindre jordvandmængder til deres rådighed end 
de øvrige træarter. I 1959 kompenseres dette delvis ved for
dampningen i den milde vinter 1959/ 60. (Bemærk venligst 
mine reservationer m .h.t. vinterfordampning nederst på side 
432 og følgende). Om nogen måtte have fået et andet ind
tryk af min stilling til denne side af sagen under forsvaret 
- hvilket O.'s 2. udgave af hans kritik kunne tyde på, at han 

har - må jeg bede om, at man undskylder mig. I så fald må 
jeg have udtrykt mig uklart. Imidlertid må det tjene til min 
undskyldning, at det f.eks. kan være vanskeligt at holde 
hovedet klart, når man anmodes om at holde sin mund, og 
samtidig skal forsøge at tage en ikke alt for barsk stilling 
til samvariationen mellem totalhøjder og knæhøjder for per
soner henholdsvis i Norden og i Italien. Knæet sidder som 
bekendt under bæltestedet! 

Når jeg i min afhandling ikke har foretaget nogen direkte 
sammenligning mellem forskellige træarters vandforbrug, 
men derimod sammenlignet vandforbruget som funktion af 
roddybden, så skyldes dette hele sammenhængen i afhand
lingen. Læsere af afhandlingen kan næppe undgå at bemær
ke, at jeg har lagt særlig vægt på forårsuands.tandens ind
flydelse på vandstands sænkning og tilvækst. Det skyldes, at 
det er den eneste af de undersøgte faktorer, som man ved 
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drænings- eller afgrøftningsarbej der kan gøre sig noget stør
re håb om at ændre. For bøgens vedkommende har under
søgelsen klart belyst relationerne imellem de faktorer, som 
er sammenstillet i diagrammet på figur 1. 

............ 
...... ........... 

~tilv~~t ........... 

aprl1vandstand vandforbrug 

~~ 
Figur 1 

Jeg har søgt at belyse relationerne hos de andre træarter 
og at sammenligne dem med relationerne for bøg, som er 
hovedtræarten på jorder som de undersøgte. Det er derfor 
uhyre rimeligt, at jeg har foretaget de sammenstillinger, 
som er vist på afhandlingens figurer 74-77. 

Udover værdierne i tabel 25 har jeg ikke tilstræ bt at give 
nogen form for oplysninger om træarternes vandforbrug 
i den af Oksbjerg anførte betydning. De tidligere afsnit i 
dette indlæg belyser - mener jeg - hvorfor. Man kan af Oks
bjergs indlæg få den opfattelse, at det sImlle være fordi, jeg 
ikke ynder at arbejde med simple middeltal. Jeg har intet 
imod simple middeltal , når disse drejer sig om simple og 
sammenlignelige forhold. Middeltal er da også anvendt ved 
adskillige fremstillinger i afhandlingen. Endvidere vil Oks
bjerg let kunne konstatere, at jeg har anvendt nøjagtig sam
me form for middeltalsdannelse , som den han anvender, i 
et arbejde fra 1959. (Forsøgsvæsenets beretning nr. 199 side 
251). I dette arbejde har jeg sammenlignet tre omtrent 
jævnaldrende og nærliggende bevol<sningers vandforbrug. 
Metoden er altså ikke fremmed for mig ; men det forekom
mer mig noget betænkeligt at benytte den på et materiale, 
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som det i tabel 25, fordi »alt andet« ikke er ens ved en sam
menligning af de pågældende bevoksninger. 

Før jeg går videre til Oksbjergs punkt 3, skal jeg tillade 
mig at anholde et par spredte bemærkninger i hans indlæg. 

Side 182 skri'Ver Oksbjerg om den af mig valgte funktion: 

»Funktionen forekommer mig betænkelig af to grunde: 

1) fordi samvariationen mellem 20/8- og 21/4-vandstan
den er yderst svag hos de fleste træarter - hvorfor skal sid
ste led da overhovedet være med? Og 2) fordi det på forhånd 
er indlysende, at selvom der ikke i materialet havde eksiste
ret en sammenhæng mellem 20/8- og 21/4-vandstand, så 
måtte en sådan ventes at opstå, idet vårvandstanden rent 
målernæssigt er en del af høstvandstanden.« 

Til underpunkt 1) følgende: Der er beregnet funktioner 
for 4 træarter. At den nævnte samvariation er ganske klar 
for bøgens vedkommende, havde Oksbjerg anerkendt under 
sin opposition. Ved denne lejlighed fik han at vide, at den 
samme samvariation er ganske klar for rødgranens vedkom
mende . Det har han ikke helt glemt midt i sin flotte verbal
akrobatik. Side 181 skriver han om granen, ganske vist i en 
parentes: 

»( derimod er der en sammenhæng mellem f.eks. vår- og 
høstvandstand ) «. 

For mig at se er det forkert sprogbrug at tale om »de fle
ste«, når der i realiteten er tale om 2 af 4. 

Endvidere er der af mig givet en ganske klar og utvetydig 
forklaring på, hvorfor sidste led i funktionen er taget med 
for alle træarter. På afhandlingens side 329 står der f.eks.: 
»Af hensyn til sammenligningen af egematerialet med bøge
materialet og rødgranmaterialet er det dog rimeligt at be
regne et regressionsplan på linie med, hvad der er gjort for 
de øvrige træarter.« 

Til underpunkt 2) kun dette: Det er vanskeligt at forstå, 
idet det for mig ser ud som selvmodsigende postulater. 

Oksbjerg skriver videre (side 183) : 

20 
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»Matematiskanalyse kan være nyttig - ja, er ofte uund
værlig - men man bør ikke, som H-J, stormforelske sig i den 
skønne disciplin og helt glemme vor barndoms regnebog. 
Denne kan ofte danne et godt og billigt grundlag for kon
klusioner.« 

Det ser vældig klogt ud. Realiteten er den, at jeg har an

vendt matematik, fordi det var nødvendigt. Da der er en be
tydelig spredning i mit materiale, ville jeg sikkert være nået 
til helt gale konklusioner, hvis jeg havde anvendt de af Oks
bjerg foreslåede, yderst primitive udjævningsmetoder. End
videre havde jeg mistet enhver mulighed for at foretage 
objektive, velfunderede sammenligninger mellem træarterne. 
Kort sagt, jeg viIIe have ført såvel mig selv som mine læ
sere bag lyset. 

Man kan af O's hele indlæg få det indtryk, at jeg hal' skre

vet om matematik. Dette er imidlertid ikke rigtigt. J eg har 
anvendt matematikken som ·analysemetode på ganske samme 
måde, som jeg daglig anvender kemis'ke og fysiske analyse
metoder i laboratoriet. Jeg har loyalt henvist til, hvor man 
k'an søge oplysninger om metoden (HALD, 1957) på nøjagtig 
samme måde, som jeg f.eks. har givet en henvisning til, hvor 
man kan finde oplysninger om en metode til mekanisk ana
lyse af jordprøver (JENSEN og KJÆR, 1948). Det, jeg har skre
vet om, er analyseresultaterne. Resultaterne af sådanne ana
lyser hedder korrelationskoefficienter, sandsynligheder osv. 
på linie med, at man efter analyse af jordprøver taler om 
Fosforsyretal, plantetilgængelig vandkapacitet, lerindhold 
osv. 

Ovenstående citat fra side 183 tyder dog samtidig på, at O. 
erkender, at matematiske analyser er et nyttigt supplement 
til f .ek's. fysiske og kemiske analyser. En sådan erkendelse 
er iøvrigt ikke ny. Følgende citat stammer fra en .af natur
videnskabens fædre, Darwin: 

»This impatience was very foolish, and in after-years I 
have deeply regretted that I did not proceed far enough at 
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least to understand something of the great leading principles 
of mathematics, for men thus endowed seem to have an 
extra sense«. 

c) Endelig tilOksbjergs punkt 3: 
For det første har Oksbjerg ganske ensidigt lagt vægt på 

de kriterier, som jeg har anvendt ved min »orienterende« 
bearbejdning af materialet for de enkelte træarter. Han taler 
om sluttede bevoksninger af bøg (ældre end 30 år) , eg 
(ældre end 30 år) og nåletræ (ældre end 20 år). 

Her ligger måske den egentlige årsag til, at Oksbjergs og 
mine synspunkter divergerer. Jeg vil gerne gøre en indrøm
melse på dette punkt. Jeg har beklageligvis ved et uheldigt 
ordvalg ført Oksbjerg ind på et galt spor. Når O. har svært 
ved at styre tankeindholdet på ca. 7 tryksider, kan det vel 
undskyldes, at jeg har tabt en enkelt passus på 215 sider? 
Det var ærligt talt ikke faldet mig ind, at efterfølgende frem
stilling også burde have stået blandt afhandlingens 215 si
der: 

En væsentlig grund til, at vandforbruget kan forventes at 
stige med bevoksningsalderen, ligger i den kendsgerning , at 
rodrummet bliver dybere med alderen. Bevoksningen får 
med andre ord adgang til stedse større jordvandreserver. 
Det er formentlig klart, at det kan være vanskeligt uden et 
omfattende beregningsarbejde at påvise en sammenhæng 
mellem bevoksningsalder og vandforbrug for træarter som 
bøg og rødgran, hvor »høstvandstanden« først og fremmest 
er afhængig af »vårvandstanden« (jfr. mine vurderinger på 
afhandlingens side 324 og side 337). Det er ligeledes klart, 
at man har størst mulighed for at finde den søgte sammen
hæng for unge bevoksninger, »i det aldersinterval, hvor der 
her i beretningen er fundet den kraftigste (fra år til år) 
dybdeudvikling« (min afhandling side 368-369). 

På Bregentved var de undersøgte egebevoksninger, som 
er 14 år og derover, sluttede på undersøgelsestidspunktet 
(jfr. træmålingstallene side 388) . De dækker bunden helt. 
Det er fair, når man ved en »orienterende bearbejdning« 
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(De pågældende afsnits overskrift i afhandlingen) benytter 
bevoksningerne ældre end 30 år til at demonstrere 21/4-
vandstandens indflydelse på sænkningen, fordi aldersind
flydelsen i disse bevoksninger er lille. Det er derimod uhel
digt, når man, som jeg har gjort det, benytter glosen sluttet 
om sådanne bevoksninger (f.eks. afhandlingens side 319). 
Det har ført O. ind på, at de yngre bevoksninger ikke skulle 
være sluttede. 

Jeg mener, at det må være ganske i sin orden at demon
strere aldersindflydelsen på vandforbruget ved hjælp af de 
yngste sluttede bevoksninger, hvor irrelevante foreteelser 
som f.eks. virkningen af stærke hugstindgreb ikke griber 
forstyrrende ind i billedet (jfr. betragtningerne øverst side 
387 i afhandlingen). 

mm 
r-----,-----~----~r-----~~ I I I I 

•• 
4501- -

• •• •• 
400- -

e • 

• 
3501- -

300~---'~---'~--~J~--~'~ 
10 20 JO 40 år 

Figur 2 

På denne baggrund fremlægger jeg figur 2, som et sup
plement til min afhandling. På figuren er vandforbruget i 
egebevoksningerne m ed aldre fra og med 14 år til og med 
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38 år lagt op over bevoksningsalderen. Uden nærmere stati
stisk analyse postulerer jeg, at der er en temmelig tydelig 
sammenhæng. 

Lad mig slutte helt uden bitterhed med at gøre O.'s ord 
til mine: 

»Når de(n) Herre(r) absolut vil duellere skriftligt, kan 
jeg dårligt undslå mig, men blot beklage, at tidsskriftets 
plads optages. Vi skriver jo alle for meget;« idet jeg vil 
overlade til læserne at afgøre, hvem der skriver mest for 
meget. 



KRONIK 
Statsskovenes udbytte 1960·61 

Direktoratet for statsskovbruget har udsendt »Oversigt over de danske 
statsskoves') udbytle af ved og penge for finansåret 1960- 61({. 

Finansårets hoveddata. 

Totalareal ................ . 
Træbevokset area l ... . .. . ... . . . 
Hugst') iall .... . ............ . 
Samlet indtægt. ............... . 
:\ettoindtægt uden fradrag for for-

rentning ....... . ....... . 
Ejendomsværd i ..... . ....... ca . 
Grundværdi ........ . . . ..... ca. 

Arealforhold. 

83.092 ha 
64.706 » 

402.759 m3 

35.255.329 kr. 

7.712.881 kr. 
128.877.100 kr. 
51.475.000 kr. 

Nejede Yesterskov under Nodebo distrikt blev pr. 1. april 1960 henlagt 
under i\Iårum distrikt, hvis areal derved forøgedes med ca. 113 ha, me
dens Nodebo distrikts areal formindskedes tilsvarende. 

For Gurre distrikt har en il jourføring af arealfor tegnelsen medfart en 
formindskelse af total arealet på 8 ha. 

De øvrige mindre ændringer i arealtallene er en følge af arealafståelser 
til vejanlæg o.lign., mindre arealerhverveiser samt il jourforing af areal
fortegneiser. 

Statsskovenes samlede areal er herefter formindsket med ca. 6 ha til 
ialt 83.092 ha eller ca. 1,9% af Danmarks totalareal. Af de 83.092 ha er 
ca. 64.706 ha bevokset, hvilket modsvarer ca. 17 % af landets samlede 
træbevoksede areal. 

Statsskovenes træbevoksede areal, inel . lyst- og værnskov, fordeler sig 
efter bevoksninger procentvis således: 

') Omfatter her og i det følgende kun de under direktoratet for statsskov
bruget henhørende skove, medens statens øvrige skovarealer (Sorø Akademi , 
klitplantager, præstegårdsskove m.v.) er holdt udenfor. 

') Omfatter her og i det følgende principielt salgbar masse over 5 cm, for 
nåletræ stammeved. 
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ROTARV »6EM« 
til almindeligt arbejde, til rensning, rabat

ter og al jordtilberedning. 

20" - 24" - 30" arbejdsbredde 

12 hk benzinmotor, 2 cyl., 4 takts 

Tilbud sendes gerne og Deres brugte maskine 

kan tages i bytte. 

HOWARD TRAKTOR 
ROTAVATOR 
Reguleret behandlingsgrad med gearkas

sen. Tilberedning af jorden efter rydning. 

Kultivering i jorden til selvfornyelse. Let

ter rensearbejdet i rækkekulturer. Skaber 

ideelle betingelser for humusdannelse. 

Nedfældning af overfiademateriale. 

50" - 60" - 70" arbejds bredde 

til traktorens 3-punkt ophæng. 

Nyt 16-sidigt særtryk om rotavering tilsendes gerne 

Begge redskaber har de kendte selvskærpende knive, sikkerhedskobling og dybderegu

lering og kan tåle det robuste arbqde i skov og plantage osv. 

LANGREUTERS 
GL. KONGEVEJ 3 KØBENHAVN V TELF. *HILDA 1090 



Eg~Lærkog 

Douglas 
købes til specialbrug 

KARSHOLTE SAVVÆRK 
vlH. Barner Jespersen. Dianalund 

tlf. Dianalund 77 

MASKINER FOR SKOVBRUG 
OG PLANTESKOLER 

Alle arter 

skovplanter 
i prima kvalitet 

Forlang venligst tilbud! 
Tilsluttet Herkomstkontrolleo med skovfrø og 
planter. 

Geisler-Nielsen PLANTESKOLE 

LØSNING . TELF. 101 

__ 4& ~an~kZs~:E.:~~ 
• egne Klængeanstalter 

'",<>- BØRKOP. Telef. 48 og 112 

Spe&ialitet,r: 

Skovplanter 
og Skovfrø 

Prisliste sendes/ranko på/orlangende 

Asger M. Jensens Planteskole 
Holmsirup SI. . Tlf. Bellinge 94 - 194 

Bedste Indkøbssted lor 

Planlesko/eartikler 

Stort udvalg i Planter til Skov og Hegn 

Forlang Tilbudl 

Hako • Holder 
Fræsere, Traktorer 
m.m. 

Rygmotor
sprøjter og 
Pudderblæsere 

RAe~"'NO HF 10(1) 60~6S 

GRANTRÆ 
egnet til Master og Savtræ 

købes og afregnes kontant. 

HANS BUCHREITZ 
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Betaling kontant. 

Trævarefabrikken »Skovhastrup« 
HVALSØ - Telf. Hvalsø 33 
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Bøg Eg Andet Nåletræ løvtræ 
pet. pet. pet. pet. 

Gruppe B ..... .. .. .. ... . 37 10 9 44 
Gruppe C .... .. ... . . .... 3 4 2 91 
Gruppe D .... ........ ... 56 22 12 10 
Gruppe B +C ....... .. ... 23 7 6 64 

lalt . . .. 23 8 6 63 

Grupperingen af distrikterne er den samme som tidligere, nemlig B : 
de egentlige skovdistrikter, C: hedeskove og ikke fuldt producerende 
skovdistrikter og D: Jægersborg distrikt pg planteavlsstationen. 

En omtrentlig fordeling af det træbevoksede areal til aldersklasser frem
går af tabel 1 i oversigten for 1956-57. 

Materialudbyl/e. 

Den af statsskovvæsenet i 1960-61 skovede, salgbare vedmasse over 
5 cm (planmæssige effekter) er opført træarts- og distriktsvis i tabel 1, 
hvoraf fremgår, at summen for alle træarter på samtlige distrikter ud
gjorde 402,759 m 3, hvilket er 22.766 m3 eller 5,3 % mindre end stats
skovenes samlede planmæssige hugst, der for 1960-61 udgjorde 425.525 
m3 eller 1953 m3 mere end i 1959-60. Den tilsvarende solgte vedmasse 
udgjorde 413.316 mS, hvilket er 12 .209 mS eller 2,9 % mindre end den 
planmæssige hugst. 

De træbevoksede arealer og de derpå skovede vedmasser fordeler sig 
til de to distriktsgrupper B og C på følgende måde: 

B: 58 pct. af det træbevoksede areal med 77 pct. af hele den skovede 
vedmasse. 

C: 42 pct. af det træbevoksede areal med 23 pct. af hele den skovede 
vedmasse. 

Afsætningsforhold. 

Ved overgangen til den nye hugstsæson i efteråret 1960 herskede der 
en vis pessimisme hos de plankeskærende savværker med hensyn til 
salgsmulighederne på bøgefirkantmarkedet i England. Under indtryk 
heraf nedsattes i efterårsprislisten 1960 priserne for de to sortimenter: 
plankekævler k!. lover 40 cm og k!. II over 40 cm med henholdsvis 10 og 
5 kr. (6 og 5 %), medens de øvrige priser for bøgegavntræ fastholdtes 
uforandret fra 1959. Efterspørgselen fra de plankeskærende værker var 
herefter sæsonen igennem jævnt god, og trods nedsat købelyst fra finer
værkernes side kunne hele hugsten af bøgegavntræ uden nævneværdig 
vanskelighed afsættes. 



Tabel l. Hugst> 5 cm i finansåret 1960-6 1. 

Bevok- Bøg Eg Andet løvtræ Nåletræ lait pr. ha 
set 

Gavn- Gavn-
bev. 

areal Gavn- Gavn- Gavn- areal 
ha m" træ m" træ mS træ m" træ mS træ m" 

% % % % % 

B. 
De egentlige skovdistrikter ....... 35987 104689 75 16696 83 24856 67 156061 96 302302 85 8.4 

C. 
Hedeskove og ikke fuldt prod. 

skovdistrikter . .. ..... ........ 27423 5287 60 1513 66 221 36 81773 86 90790 83 3.3 

D. 
Jægersborg D. + Planteavlsstat. ... 1296 6991 74 622 85 1132 62 922 97 9667 76 7.5 

---- --

l aIt B.- D .......... . ... ~ _ .. _. _ .. J 64706t 169671 74 J 18831 1 82 I 282051 64 12~8756 1 92 14027591 85 I 6.2 

...... 
~ 
O> 
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køber kævler i eg og bøg samt nåletræ til master og savtræ 
HENVENDELSE TIL HOVEDKONTORET I SILIÆ BORG 
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For egeplankekævler var efterspørgselen som forrige år særdeles god, 
og en mindre prisforhøjelse for de bedste kvaliteter og største dimensioner 
lod sig gennemføre. 

For askekævler hævedes prisen for den stærkt efterspurgte meIJem
dimension 30- 34 cm med henholdsvis 15 og 10 kr. (8 og 7 %) for kl. I 
og kl. II, og alle skovede partier solgtes uden vanskelighed. 

For finerkævler og plankekævler af ær oversteg efterspørgselen som det 
foregående år langt hugstmulighederne trods en prisstigning på 10- 25 %. 

Efterspørgselen efter nåletrætømmer var året igennem særdeles god . 
I efterårsprislisten 1960 forhøjedes priserne for uafkortet tømmer med 
3- 5 kr. pr. m" (4- 7 %), og en hertil svarende forhøjelse gennemførtes 
for afkortet tømmer, bræddeklodse og specialefTekterne skrælletræ, im
prægneringsmaster og piloteringspæle. Behovet for master var året igen
nem meget stort, navnlig for el-master i det snævre længde interval 7,5- 8,7 
m, og kunne trods forøget masteaflægning ikke helt dækkes . 

Leverancen af afbarket papirtræ saltes trods stedvise vanskeligheder 
med fremskaffelse af den nødvendige arbejdskraft noget i vejret. Prisen 
hævedes pr. 1. januar 1960 fra 100 kr. til 112 kr. (12 %) pr. rm leveret 
fabrik. 

Priserne for kassetræ af nåletræ fastholdtes i efterårsprislisten ufor
andret for de bedre kvaliteter, men hævedes med 5 kr. pr. rm for de 
ringere (17- 25 %). Behovet fra kassefabrikkernes side var som de fore
gående år meget stort. Som noget nyt gennemførtes til en jysk fabrik et 
salg i større målestok af kassetræ over 10 cm af såvel bøg som birk, el 
og poppel til brug ved oparbejdning af fiskekasser. 

Eksporten af rundtræ fra Bornholms distrikt , hvor eftervirkningerne 
på hugsten af det store stormfald i 1956 nu omtrent var overvundet, ind
skrænkedes atter væsentligt og omfattede i finansåret 1960-61 hovedsage
lig kun brænde og snitgavn. Fra sønderjyske distrikter eksporteredes som 
de foregående år mindre mængder af store piloteringspæle. 

Brændesalget viste den ventede nedadgående tendens, men et stærkt 
forøget salg af såvel andet løvtræ som nåletræ - navnlig bjergfyr - til 

Tl\beI2. Bruttomiddelpriser kr. pr. m' salgbar masse, 1960- 61 

I Bøg I 
----- -------1-
Gruppe B . . . . 63.9 
Gruppe C . . . . 52.4 
Gruppe D. . . . 48.2 

laIt. . ... . 62.4 

Eg I Andet 
løvtræ Nåletræ 

103.2-1--5-7.-3--+--- 80.3 

70.1 37.7 68.7 
67.7 45.0 68 .5 

99.4 55.2 -1- 76.4 

Alle 
træarter 

74.2 
67.2 
50.6 

72.0 
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spånpladefabrikker, det ovenfor omtalte salg af kassetræ af bøg og a. 
løvtræ, et forsøgsvist gennemført salg af eg af knippeldimension som 
grubetræ til Vesttyskland samt fastholden af en nedre aflægningsgrænse 
på som oftest 7- 8 cm havde som samlet virkning, at der ved finansårets 
slutning kun på enkelte distrikter henstod usolgte brændemængder af 
nogen betydning. 

Leverancerne af træ af »brændekvalitet« til anvendelse i de forskellige 
nye industrier er for 1960-61 i modsætning til tidligere medregnet ved ud
regningen af gavntræprocenterne, der fremgår af tabel 1. Som følge heraf, 
men navnlig forårsaget af en reel stigning i fabriksleverancerne af træ, 
som hidtil kun kunne anvendes som brænde, viser gavntræprocenterne 
for 1960-61 en ny betydningsfuld stigning fra den hidtidige rekord fra 
1959-60, navnlig for a. løvtrægruppen, hvor procenten er steget fra 56 til 
64. Af den samlede hugst er i 1960-61 85 % anvendt som gavntræ mod 
74% i 1955-56, 70 % i 1950-51 og blot 53 % iførkrigsåret 1938-39. 

Kullurarbejder. 

I finansåret er der anlagt kultur på iall ca. 1182 ha, hvilket svarer til 
ca. 1,4 pct. af totalarealet. lal! er arealet ca. 14 pet. større end det plan
mæssige årlige nykulturareal. 

Tabel 3. Nykulturareal. 

ha nykullur I Plan- ha 

I 
Andet 

I Nåletræ I 
mæssigt for-

løvtræ lait I ialt kultur 

I 
Gruppel 

Bøg Eg 

B .... 110 80 34 379 603 508 5 
C .... 8 47 6 509 570 518 2 
D .... 4 4 l - 9 11 -

B+C 118 127 40 888 1173 1026 7 

laIt. .. 122 131 41 888 I 1182 I 1037 7 

Af kulturarealet indtager nåletræerne ca. 63 og 89 pct. for henholdsvis 
gruppe B og C. 

Kulturarealets fordeling til træarter fremgår iøvrigt af foranstående 
skema. 

Beskæfligelses- og lønforhold. 

Tilgangen af arbejdskraft i finansåret var de flesle steder nogenlunde 
tilfredsstillende, i enkelte tilfælde dog sparsom. 

Arbejdskraftforbruget har været som angivet i følgende skema: 
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Antal timer 

Skov- I Skovf.-
løbere Skovar- aspl- Kvin- pr. ha 
og til- bejdere I ra~~er der Øvrige Talt træbe-
syns- vokset 
mænd -elever 

Antal arb. I 367 I 884 I 285 
1 

261 
1 

306 2103 
1 I 

Gruppe B .. 1468.8931 667.2931156.216131.5001 2.224! 1.326.1261 37 
» C ... 137.651 357.819 51.2 18 40.332 114.380 701.400

1 
26 

GruppeB + C 1606.5441 1.025.1121207 .434 171.8321116.6041 2.027.5261 32 
» V 57.513 35.563 10.4961 O O 103.572 80 

lait ..... . .. 1664.057 1 1.060.6751 217.930! 71.8321116.6041 2.131.0981 33 

De ialt 2103 arbejdere med ialt 2.131.098 arbejdstimer svarer til en 
gennemsnitlig beskæftigelsestid på 135 dage pr. arbejder. 

Omregnet til helårsbeskæftigelse beregnet efter 270 dage il. gennemsnit
lig 7t time svarer det samlede timetal til ca. 1050 arbejdere. Dette tal 
omfatter også kørsel med skovvæsenets egne køretøjer, men derimod 
ikke anden kørsel udført af vognmand eller af omboende småkørere 0.1. 

Arbejdere fra arbejds- og militærnægterlejre m.v., der ikke er medtaget 
i foranstående skema, har været sysselsat i ca. 69.000 arbejdstimer. 

Lønsatserne har i finansåret udgjort: 

--

Mandlige arbejdere Kvindelige arbejdere Dyrtids-
tillæg til 

Tidsrum 
grund- I dyrtids- I ialt 

grund-
grund- dyrtids- ialt akkord-
timeløn tillæg timeløn timeløn tillæg I timeløn satser 

øre øre øre øre I øre øre , 
'/. 1960-

I 28/2 1961 . 229 I 207 436 153 138 291 127 

' / 3 1961-

I I 
31/.1961. 229 212 441 153 141 294 130 

Feriegodtgørelse er for hele finansåret ydet med 6t %. 
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Pengeudbyllel . 

De enkelte distrikters nettoudbytte og forrentning af den bogførte værdi 
og af ejendomsskyldværdien ved 12. alm . vurdering er meddelt i tabel 4. 

Statsskovenes udbytte fremgår af følgende opstilling: 

Bruttoindtægten for gruppe B og Ciall . . .. . .. . . .. .... . kr. 32.127.127 
De samlede udgifter incl. forrentning (kr. 1.485.481) ... » 26.109.581 

Nettoindtægten var således . . .. ...... . .. . .. . . . . . . .... kr. 6.017.546 

De samlede udgifter for distrikterne under grupperne B og C har inclu
sive forrentningsudgifter beløbet sig til henholdsvis 19.346.270 kr. og 
6.763.311 kr., der procentvis og i kr. pr. ha bevokset areal fordeler sig 
som følger: 

Gruppe B Gruppe C 
kr. pr. ha kr. pr. ha 

pet. bevokset pet. bevokset 
Administration .. . . . .. . . . . ....... 15 81 16 39 
Vederlag til underbetj. sygehjælp og 

understøttelse . ....... . . . ....... 4 2l 3 7 
Deputater .......... .. . .... . . .... 1 4 1 1 
Ejendomsskatter ....... . . . .. .. . . . 9 50 6 15 
Erhvervsskatter ...... . .. . . . ...... 2 10 1 3 
Skovforbedring ... . .. . .. ......... 7 37 4 11 
Kultur og planteskole , pleje af ældre 

bevoksninger .. .... . .. . . . ...... 19 104 24 59 
Skovningsudgifter . . . .. . ... 21 110 26 65 
Udkørsel, udslæbning, transport. ... 6 35 5 14 
Salgsudgifter ..... . .. . . .......... 1 3 1 1 
Anden udnyttelse . .. . .. . . . .. . . . . . 6 34 5 12 
Bygningsudgifter .. ..... . ..... . . .. 3 14 3 8 
Forrentning og afskrivning ....... . 6 34 5 12 
lait udgifter .. .. . . . . .... .. . . . .. 100 537 100 247 

i tabel 4 er der for de enkelte distrikter givet en oversigt over disses 
nettoudbytte, idet der også her er bortset fra renteudgiften. Endvidere er 
anført den til dette nettoudbytte svarende forrentning, først af den bog
førle værdi og dernæst af ejendomsværdi efter 12. alm. vurdering pr. 1/. 
1960. 
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Tabel 4. Udbytte og forrentning 1960/61. 

Netto (uden fradrag 

Distrikt 

lait 

kr. 

Odsherred. I 149228 
Kronborg . . .. I 170556 
Gurre ........ I 149610 
Mårum ...... I 116127 
Esrum . .. .... 597359 
Nødebo . . ... . 845212 
Frederiksborg. 321193 
Farum ... ... . 250488 
Hørsholm .. . . 177055 
Københavns .. 46257 
Falsters ... .. . 47449 
Bornholms ... 577403 
Buderupholms 480025 
Fussingø .... 43128 
Silkeborg ..... 413307 
Boller .... ... 226558 
Stenderup . ... 123626 
Haderslev .... 650559 
Åbenrå . . .. .. 308426 
Sønderborg . .. 362556 
Gråsten ...... 863188 

Gruppe B .. . . 6919310 

Tisv .-Fredrksv. 90209 
Klosterhedens . I -;-.344954 
Ulborg .. .. ... -c- 342146 
Feldborg .. . .. 415835 
Viborg .. ..... 34849 
Palsgård ..... 295874 
Randbøl ..... 262873 
Lindet. . .. .. . 

I 
171177 

Gruppe C .... 5837[7 

Gruppe B+ C. I 7503027 

Jægersborg ... 
Planteavlsst. .. 

Gruppe D ... . 

lall. . . . ... .. . 

631061 
-;-. 1021 

630040 

8133067 

for forrentning) 

pr. ha pr. ha træ-total-
bevokset areal 

areal kr. kr. 

85.5 95.8 
81.3 96.3 
79.3 106.1 
67.0 70 .9 

308.6 344.5 
302.4 340.1 
142.8 156.4 
138.4 148.0 
103.9 116.9 

29.4 34.2 
68.6 80.2 

171.6 188.0 
217.4 287.4 

36.7 63.9 
124.6 162.3 
163.5 173.1 
93.4 101.1 

308.2 351.8 
155.1 170.4 
194.8 227.3 
305.2 354.2 

165.6 192.3 

13.5 40.4 
-;-.54.8 -;-. 63.4 
-;-. 62.6 -;-. 95.1 
122.2 150.G 

7.9 8.8 
60.[ 72.2 
57 .8 86.8 
48.8 74.8 

14.9 I 21.3 

\12 .6 I 118.3 

311.5 r 486.9 

97.9 125.7 

I I 

Forrent-
ning af 
bogført 
værdi 

pet. 

14.8 
13.4 
15.4 
12.5 
56.1 
48.1 
29.2 
21.0 
17.1 
3.8 
8.1 

64.9 
34.8 
:U 

6\).2 
23.9 
10.6 
48.4 
28.3 
21.8 
72.6 

29.3 

11.9 
-

-

i 
149.1 

4.6 I 

25.6 I 29.6 

I 
21.9 

9.5 
---

25.2 I 
~I 

I 

9.5l 
22.3 I 

Forrent-
ning af 

ejendoms-
skyld-
værdi 

(12. alm. 
vurd.) 

pet. 

3.8 
3.7 
:u 
2.6 

10.9 
11.7 
4.9 
5.4 
4.8 
!.il 
3.0 

12.9 
12.2 

1.8 
10.7 
6.6 
4.2 

16.1 
8.7 
6.6 

10.4 

7.5 

2.8 
-
-

17. 3 
1.4 
lU 
\J.5 
7.0 

2.7 

6.6 

4.4 

4.2 

6.3 
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Skovbrugseksamen 1962 

født fødested 

15/6- 36 Horneby, Hornbæk 
6/4-37 Brønderslev 

19/4- 37 Svendborg 
1/ 1- 37 Hellerup 

24/6- 37 København 
19/ 10- 35 København 

19/ 11 - 34 Tikøb 

LITTERATUR 

karakter 

2den 
2den 
lste 
lste 
lste 
lste 
lstc 

W. R. C. HANDLEY: Further evidence for the importance of resi
dual lea f protein complexes in litter decomposition and the 
supply of nitrogen for plant growth. - Plant and Soil, bd. 15, 
1961, s. 37-73 . 

Problemerne om humustilstanden i skovtræbevoksninger har 
lige siden P. E. Miiller gennemførte si ne klassiske undersøgelser 
været eentral·e i skovbruget. Man har kunnet vise, at man ved 
drastiske, kemiske indgreb kan fraktionere naturlige hUmusstof
fer, og man har på denne måde fundet, at muld indeholder bety
deligt større mængder såkaldte »ægte huminsyrer« end mor. 
Så vidt det er anmelderen bekendt, er det dog endnu ikke lyk
kedes at tage det sidste (væsentlige) trin på den organiske kemis 
stige, nemlig at syn telisere de påviste stoffer. Det er endvidere 
påvist, at muld indeholder andre dyrearter end mor, og også 
skovbundsplanterne fordeler sig efter humus typer. Ligeledes har 
man iagttaget, at mule! fortrinsvis forekommer under visse træ
arter og træartsblandinger, medens man nnder andre træarler 
fortrinsvis finder mor. Dette har ganske naturligt ført til, at man 
har foretaget omfattende analyser af forskellige træarters løv 
(C/N-forhold, indhold af stødpudeemner m.m.) og anvendt ana
lyserne som udgangspunkt for hypoteser om muld- og mordanneI
sens mekanik. Trods mange hypoteser er man dog efter anmelde
rens skøn ikke kommet meget længere end på P . E. Miillens tie!: 
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Man kan beskrive muld og mor morfologisk, men nogen 
årsagssammenhæng er ikke påvist. 

I 1954 publicerede englænderen Handleyen ny teori om årsa
gen til mor'dannelsen , Han viste, at fris·ke blade af forskellige 
plantearter indeholder vandopløselige stoffer, som kan fælde 
opløste æggehvidestoffer (proteiner). Disse proteinfældende stof
fer minder om garvesyrer. Handleyopstillede den hypotese, at 
bladenes indhold af opløst protein umiddelbart før løvfald fældes 
af disse garvesyrelignende stoffer. De fældede proteinstoffer 
trænger derBfter ud i cellevæggene og »maskerer« væggenes 
cellulose. Den »maskerede« cellulose lader sig vanskeligt ned
bryde mikrobielt, og efter Handleys teori er »maskeret« cellulose 
en væsentlig bestanddel af mor, mens lignin i karstrenge, ned
faldne kviste m.m. nedbrydes relativt let. Dette er i direkte mod
strid med den moderne humuskemiske skoles opfattelse, idet de 
fleste humuskemikere anser lignin for vanskeligt omsætteligt i 
modsætning til cellulose. Lignin og omdannelsesprodukter af 
dette stof skal efter disse forskeres mening være en væsentlig 
bestanddel af mor. 

'Handley fandt iøvrigt de vandopløselige, garvesyrelignende 
stoffer både i hlade fra typiske »morarter« og i blade fra typiske 
»muldarter«, men fældningsprodukterne blev angrehet forskelligt 
af mikroorganismer in vitro. 

Handley har nu fulgt sit tidligere arbejde op med en ny in
teressant undersøgelse. Han har dyrket birkefrøplanter i sand
kulturer. Alle næringsstoffer bortset fra kvælstof blev tilført i 
optimale doser. Som kvælstofkilde anvendtes følgende produkter: 

A: Lyngmor. 
B: Kasein fældet med vand-ekstrakt af lyng. 
e: Kasein .fældet med vand-ekstrakt af dunet steffensurt. 
D: Kasein fældet med vand-ekstrakt af gederams. 
E: Kasein. 

I forsøgsleddene B-E var den tilsatte mængde totalkvælstof 
den samme, mens mor-portionen kun indeholdt 1/3 af kasein
produkternes kvælstofmængde. Der ses derfor i det følgende bort 
fra forsøgsleddet A. 

Ved forsøgets afslutning viste det sig, at tørstofproduktionen 
i forsøget faldt ud i følgende relative orden: 
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c = »Steffensurtkasein « 
E = »ubehandlet kasein« 
D = »Gederamskasein « .... . . .... . 
B = »Iyngkasein« ...... . .. .. .... . 

~ 100 
72 
56 
16 

Sammenholdes plan ternes kvælstofindhold med tørstofproduk
lionen, viser det sig, at der er en snæv'er, retliniet sammenhæng 
mellem disse to faktorer. Med andre ord, kvælstoftilgængelighe
den i kaseinet er i høj grad a1fhængig af, hvilken vandekstrakt 
den er blevet udsat for. For anmelderen har det været meget 
tankevækkende, at ·et karakteristisk træk på morlokaliteter er 
en mere eller mindre udtalt kvælstofmangel hos planterne. 

Til slut skal det nævnes, at Handley under sin stofbehandling 
drøfter mange and re problemer, som gør afhandlingen læse
værdig. 

H. Holstener-Jørgensen. 

JEAN PARDE : Dendrometrie . Udgivet af l'Ecole Nationale des Eaux 
& Forets, Nancy, 1961. 350 sider med talrige graphs og illustra
tioner. Pris uindb. 13,00 NF, indb. 18,00 NF. 
Ved den franske skovbrugsundervisning har hidtil kun fore

ligget trykt en kort redegørelse for træmåling i Huffels: »Econo
mie Forestiere«, 1919. 

Den nye »Dendrometrie« er fuldt moderne. Den falder i 5 af
snit: 

r. Nødvendigt matematisk statistisk grundlag (fejllære m.m.), 
II. Måling af træer, 

III. Måling af bevoksninger, 
IV. Måling af tilvækst, 
V. Luftfotogrammetrisk træmåling. 

Nyere instrumenter som f.eks. relaskopet og Eklunds elektriske 
årringsmåler er beskrevet med illustrationer. 

Den anbefales specialister. 
CMM. 



FORENINGEN 
DANSKE STAVEFABRIKERS 

FÆLLESKONTOR 
AABOULEVARD s . KØBENHAVN V 

TELEF.: CENTRAL 14875 

TELEGRAM-ADR. : STAVKONTOR 

John Rolskov's Planteskole 
Sdr. Vissing Telf. 53 

Vi anbefaler os med alle Arier 
Skov planter i gode Provenienser 

Skovplantekulturerne staar under 
Herkomstkontrollen med Skovfrø 

og -planter. 

E. Graven's Planteskole 
Hansted pr. Horsens 

Tlf. Hansted 46 

Skov-, Læ- og Hækplanter samt 
Planter til Vildtremiser 

Planteskolen er tilsluttet Herkomstkontrollen 
med Skovfrø.. og planter 

Gulvfræ og Snifgavn 

af bøg købes 

C. C. HANSEN A/S 
FJEDERKLEMMEFABRIK 

Ringstedvej 20, Roskilde, tlf. 299 

CZJ~ -
PLANTESKOLER A~ 

Skovplanter 
i bedste provenienser 

prima kvaliteter 

RØDEKRO TELELON 62933* DANMARK 
et righoldigt sortiment 

store og smA partier. 

Skov frøet leveres af Statsskovenes Planteavlsstatlon. Planteskolerne og salgskontoret er 
tilsluttet Herkomstkontrollen med skovfrø og -planter. VI giver Dem gerne et tilbud på 

Deres forbrug skriftligt eller ved besøg. 

VI ER KØBERE TIL: 

Kævler og snitgavn 
I BØG - EG OG ASK 

Hyllinge Træindustri A/S 
Tlf. Hyllinge 64 



ROBUST 
ØKONOMISK 

BUNGARTI L5 
IO og 13 hk. 
Sachs diesel i begge 
størrelser. Overlegen 
kraft, meget handy 
og let at betjene. 

Følgende redskaber 
anbefales: 
fræseorgan, 90 cm 
arbejdsbredde, ven
deplov - kultivator 
5- eller 7 tands. 

BUNGARTI T5 
13 hk. diesel 
Uforlignelig special
traktor til skovbrug. 

Skovfræser 90 el. 70 
cm. - plantebor - kul
tivator - fingerklip
per - vendeplov. 

EFFEKTIV 

HOVEDVFJEN !l19 • GLOSTRUP. TLF.: (Ol) 965595 

Auto forhandler for Fyn 
og Jylland: 

SVEND CARLSEN 
Aaswn pr. Agedrup, 
teJf. Marslev 200 

Auto forhandler for Bornholm: 

THORGNY LARSEN, 
Dr. Kabellsvej 28, 
Rønne, telf. Rønne 376 




