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JOHAN FREDERII{ HE~CKELL KRARUP 

f. '2;) / 1 1870-- <1. '2~) /4 1958 

Den 29. April d. A. afgik fhv. Direktør for Statsskovbruget, 
FR. KRARUP ved Døden. 

Fr. Krarup var Søn af Forpagter af Eriksholm ved Hol
bæk, ALFRED KRAR UP og THORA MATHILDE MARGRETHE, f. 
HE.\'CKELL, som den 0. af en Børneflok paa 5. Forældrene 
døde tidligt, Faderen i 1873 og ~Ioderen i 1877, saa Børnene 
blev opdraget hos Slægtninge. Dette har sikkert medvirket 
til Krarups store Slægtsfølelse og Selvstændighed. 

Efter endt Skolegang traadte Fr. Krarup som frivillig 
Læ rling i 1884 ind i Flaaden, tog 1886 Præliminæreksamen 
og tog 1887 Adgangseksamen til Søofficersskolen. Paa Grund 
af de vanskelige Avancementsforhold opgav han dog Sø
etaten og gik over til Skovv~:'Csenet, men hele Livet igen
nenl bevarede han dog Kæ rligheden til Søen og dens Folk 
og fastholdt ForhindeIsen med de Venner, han i Ungdommen 
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der havde faaet. Der kunde ogsaa af og til i hans Tale komme 
visse maritime Vendinger, f. Eks. gled han ikke, han skren
sede. 

Den forstlige Uddannelse fik han dels paa Glorup-Mulle
rup Distrikt under Skovrider F. V. LYMANN, hvis Søn Hjal
mar var hans samtidige, og paa Boller Distrikt under Skov
rider P. WEGGE, og i 1893 blev han Forstkandidat med l. 
Karakter. 

Efter endt Værnepligt i Flaaden tog Krarup paa Studie
rejse i Tyskland og Østrig. Det tyske Forstvæsen nød den
gang høj Anseelse, og det var dertil man rejste for videre 
Uddannelse. I hvert Tilfælde var det ikke af gerrnanofile 
Grunde, han rejste did. Hele Livet igennem var han ivrigt 
interesseret i det sønderjydske Spørgsmaal og var fra tidlig 
Tid Medlem af Foreningen »To Løver« og Abonnent paa 
Flensborg Avis. 

Hjemkommen fra Studierejsen i 1895 fik han Ansættelse 
som Forstassistent ved Grevskabet Christianssædes Skov
distrikt og fra 1898-1900 udarbejdede han sammen med 
sin samtidige, senere kgl. Skovrider BRAMsEN den nye Drifts
plan for Corselitze Distrikt i Forbindelse med den 2 Aar før 
udnævnte Skovrider L. P. NELLEMANN. 

Den 1. Maj 1900 traadte Krarup ind i Statsskovvæsenet, 
hvis øverste Chef han 29 Aar senere skulde blive. Vejen hertil 
gik dog først som Forstassistent fra 1900-1904, Skov
taksator 1904-1911, Skovrider i det nyoprettede Direktorat 
1911-1919, Skovrider for Tisvilde-Frederiksværk Distrikt 
1919- 1920 og Skovrider for Sønderborg Distrikt 1920-
1929. 

Den 1. April 1929 blev Krarup Direktør for Statsskovbru
get og gik af paa Grund af Alder d. 1. April 1940. 

Som man ser, er det en jævn fremadskridende Karriere; 
men naar man skal forklare, hvorfor det blev ham, der 
afløste Kammerherre Buchwald, saa ligger det i faa Ting: 
Flid, Dygtighed, Hukommelse, Redelighed og Interesse. Her
til kom den for en Chef saa udmærkede Egenskab: Tillid til 
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sig selv og sine Meningers Rigtighed og Tillid til sine Med
arbej dere. Han var derhos en Mand uden Svig, han var 
uimponeret af Penge, men var i Besiddelse af en sund 
økonomisk Sans og havde en gammeldags Respekt for Sta
tens Midler. 

Som Skovtaksator fik han Lejlighed til at erhverve sig et 
indgaaende Kendskab til en Række Statsskovdistrikter, et 
Kendskab der kom ham tilgode senere hen i Livet som 
Skovdirektør, og det var forbavsende, som han kunde huske 
Afdelinger og juridiske Forhold paa de enkelte Distrikter. 
Planerne fra hans Tid er karakteristiske ved deres ind
gaaende Beskrivelse af de enkelte Afdelinger og særlig af 
deres Jordbundsforhold, og han søgte ved flittige Studier i 
Rigsarkivet og andre Steder at klargøre de juridiske Forhold, 
saa der ikke senere skulde blive Anledning til Tvivlsspørgs
maal. 

Som Skovrider i Direktoratet var han Chef for den admini
strative Afdeling, og da han foruden at beherske det tyske 
Sprog tillige havde et indgaaende Kendskab til fransk, var 
han selvskrevet til at repræsentere ved talrige udenlandske 
Kongresser. Han var saaledes fra 1913 til 1925 Landbrugs
ministeriets Repræsentant i »La Commission internationale 
forestiere« i Paris og knyttede Venskab eller havde Forbin
delse med talrige udenlandske Forstmænd. 

I en Alder af c. 50 Aar følte han imidlertid Trang til at 
faa sit eget Distrikt at administrere. Han havde tidligere 
villet søge ud, men fra Centraladministrationens Side vilde 
man ikke give ham Lov. Nu var Tisvilde-Frederiksværk 
Distrikt imidlertid ledigt, og nu kunde man - vel nok lidt 
for sent - ikke længere modsætte sig hans Ønske. Han 
skulde dog ikke faa Lej lighed til at virke paa dette Distrikt, 
for med Genforeningen med de sønderjydske Landsdele, 
kom der Problemer frem, som Landbrugsministeriet ind
trængende anmodede ham om at løse, og han blev sendt til 
Sønderjylland som forstlig Kommissær. Han maatte nu be
fare de tidligere tyske Statsskovdistrikter, ofte under meget 
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primitive Forhold. Man skulde høre ham fortælle om de 
Dage for ret at forstaa, hvilke Krav der blev stillet til hans 
Fysik. 

Da Landsdelen var præget af de mange Aars Afsavn under 
den første Verdenskrig og Aarene herefter, var der ofte store 
Vanskeligheder forbundet med Indlogering m. v. Der skulde 
forhandles med de tyske Forstembedsmænd, og der skulde 
foretages Vurdering af Distrikterne med Henblik paa den 
Erstatning, den danske Stat skulde betale de allierede for 
Overtagelsen af de tyske Statsejendomme. Naar man kender 
Krarup, saa ved man, at dette Arbejde blev udført saa 
samvittighedsfuldt som muligt. En Tid maatte han opho lde 
sig i Paris for at være til Raadighed for de danske For
handlere, og det var ham sikkert en stor Skuffelse, at der 
ikke blev taget tilstrækkelig Hensyn til hans Vurdering. Det 
hele blev nemlig slaaet i een Pulje til en Sum, der vist i For
vejen var aftalt. Der er ikke Tvivl om, at dette forcerede 
Arbejde var Skyld i den Mavelidelse, han i disse Aar paa
drog sig, og som han senere hen i Livet altid maatte tage 
Hensyn til. 

Paa Sønderborg Distrikt tog Krarup fat med Liv og Lyst, 
og der var nok at beskæftige sig med. Vejene var meget for
sømte og skulde istandsættes, og da Sten var en Mangelvare 
paa Als, indkøbte Krarup hele Skibsladninger paa Bornholm. 
Der blev gravet kilometervis af Grøfter, og Bevoksningerne 
blev med nænsom Haand omstillet til de danske Udhugnings
principper. For ikke at spilde for megen Tid med Kørsel 
ad de slette Veje mellem Nørre- og Sønderskoven, lod Kra
rup sig indrette et Værelse paa Skovfogedstedet Nygaard, 
hvor han kunde overnatte. Der skulde foretages Ombygning 
af Skovridergaarden, og der blev opført Landbrugsbygninger, 
for Krarup var saa meget Landmandssøn, at han selv vilde 
drive den til Embedet hørende Tjenestejord. En Tid maatte 
han foruden sit eget Distrikt administrere Graasten Distrikt, 
som Staten havde erhvervet særskilt. Hegnsforholdene var 
i en sørgelig Forfatning, og der maatte føres mange trættende 
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Forhandlinger, ja ogsaa Processer, før denne Sag blev bragt 
i Orden. Her kom Krarups gamle Virksomhed som Skov
taksator til stor Nytte, og hans Kendskab til Rigsarkivets 
Aktstykker vedrørende disse Forhold var medvirkende til et 
for Skoven gunstigt Udfald. 

I 1898 var Krarup blevet gift med MARGRETHE JUST, Datter 
af Grosserer, Etatsraad HA~S JUST, og paa »Egetofte«, som 
Skovridergaarden paa Sønderborg Distrikt hedder, udvistes 
der en charmerende og hjertelig Gæstfrihed. Der var i de 
første Genforeningsaar et Sammenhold mellem de forskellige 
Embedsfolk, og Forholdene tillod den Gang at føre Selskabe
lighed. Her kom ogsaa talrige Sønderjyder paa Besøg, og 
Slægt og Venner i Særdeleshed af Børnene var hyppige Gæ
ster. Dengang var Flaadebesøg ogsaa hyppige, og Officererne 
havde ikke glemt, at Skovrideren paa »Egetofte« var gammel 
Sømand, saa et Besøg i det gæstfrie Hjem blev efterhaanden 
en Tradition. 

Det kunde vel hænde, at Krarup trak sig tilbage eller blev 
borte fra et eller andet Selskab eller offentligt Møde, men 
saa kunde man ogsaa være sikker paa, at der var en »stor 
Sag« under Behandling, og den næste Morgen laa hans Kon
cept til Renskrivning. Altid var hans Koncepter omhyggeligt 
udformede, og Skriften var den saIllme paa første som paa 
sidste Side. I de Aar faldt Krarup til paa Sønderborg Di
strikt. Han iværksatte Forsøg med langsomme Bøgefor
yngelser og interesserede sig stærkt for Behandlingen af 
den Blandingsskov, der findes saa 'm,ange Steder paa Di
striktet, og det var sikkert med Vemod, han forlod det til 
Fordel for Direktørstolen. I 1929 blev Krarup Direktør for 
Statsskovbruget, hvortil i 1936 kom Stillingen som Over
inspektør for Sorø Akademis Skove. 

Det havde sikkert været Krarups Kongstanke at faa om
dannet Skovdirektoratet til et særskilt Departement, men 
her mødte han Modstand fra anden Side. Der blev dog 
truffet en Ordning, saa mange Sager, der tidligere skulde 
afgøres i Ministeriet, nu kunde faa deres Afgørelse af Direk-
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tøren. Det gaven hurtigere Ekspedition og aflastede Mini
steriet, men det egentlige Skovbrugsdepartement, der kan 
koordinere alle forstlige Spørgsmaal, venter endnu paa sin 
Oprettelse. 

Som Direktør delte Krarup sit Arbejde dels paa Kontoret, 
dels paa Inspektioner paa de forskellige Distrikter, og her 
kunde han i Detailler erindre og forklare mange forstlige 
Forhold tilbage i Tiden fra hans første Dage i Forstvæsenets 
Tjeneste, og det var altid inspirerende at færdes med ham 
i Skoven. 

Han havde kendt mange af de gamle Forstmænd fra en 
Tid, hvor der endnu fandtes og taaltes Originaler, og han 
kunde huske og med stor Lune fortælle smaa Anekdoter 
om de enkelte. 

For en Mand i Krarups Stilling og med hans Indsigt kunde 
det ikke undgaas, at der fra mange Sider var Bud efter ham. 
Han var saaledes Censor ved Skovbrugseksamens 2. Del fra 
1906- H)41, Medlem af Dansk Skovforenings Repræsentant
skab 1924- ]929, Næstformand for samme 1930--1940. Han 
var Formand for Udvalget vedrørende Driften af Jægersborg 
Dyrehave og Hegn fra 1929- 1940 og Formand for Stats
skovenes Reservatudvalg samt Medlem af Skovnævnet. Fra 
1936-45 var han Landbrugsministeriets Repræsentant i 
»Centre international de sylviculture« i Berlin og til det sid
ste administrerende Direktør for »København og Omegns 
Sygehjem«. Han var i sin Tid Medstifter og senere Bestyrel
sesmedlem af Statsskovriderforeningen, i hvilken han senere 
blev Æresmedlem. Samme Ære overgik ham i Danske Forst
kandidaters Forening og Svenska Skogsvårdsforeningen. 

Selvom Krarup saalodes var en travlt beskæftiget Mand, 
havde han dog altid Tid til at forhandle med den enkelte, 
der af en eller anden Grund søgte ham og høre paa hans 
eventuelle Klager eller Besværinger, og selvom de paagæl
dende ikke havde faaet deres 0nsker opfyldt, gik de dog 
bort med Indtryk af, at den trufne Afgørelse var gjort med 
største Redelighed uden Persons Anseelse efter nøje Over-
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\lejelse med Hensyntagen til samtlige foreliggende Oplys
ninger. Af samme høje Karat var hans Indstillinger, og her 
lod han sig ikke lede af opportune Forhold. Han kunde 
maaske derfor virke lidt stejl, men i Længden steg Respekten 
for ham, og han nød i alle Kredse den største Tillid. Man 
anerkendte hans Retfærdighedssans og Retsindighed og for
stod, at der aldrig stod personlige Interesser bag en Afgø
relse. Man mærkede i det hele taget, at han var udgaaet af 
en Slcegt, der har fostret saa mange fremragende Embeds
mænd og Landmænd. 

Det maa beklages, at en Mand med Krarups Viden og Ind
sigt ikke ogsaa havde Tid til større skriftlig Produktion end 
Tilfældet blev. Der foreligger dog fra hans Haand flere 
mindre Artikler mest om administrative Emner, f. Eks. i 
1909 »Skovdirektørspørgsmaalet, dets historiske Udvikling 
samt Forslag til dets fremtidige Løsning«, i 1920 »Sønder
jydske Slwvforhold «, i 1947 »Langsom Bøgeforyngelse« 
o. f l. a. 

En saa virksom Mand som Krarup kunde, da han gik af 
som Direktør, ikke være ledig. Da han blev Direktør havde 
han ladet bygge en standsmæssig Villa i Klampenborg, og 
i den store Have, der hørte hertil, tilbragte han megen Tid, 
og han holdt sig ikke borte fra, selv til allersidst, egen
ha'ndigt at beskære de efterhaanden høje Frugttræer. Han 
fik nu Tid til at fordybe sig i Studier i Rigsarkivet og har 
her fremdraget værdifuldt Materiale til Brug for senere 
Tider. Under Krigen havde Landbrugsministeriet Bud efter 
ham som sagkyndig ved Tørveordningen og Krarup maatte 
atter ud paa tal rige Rej ser til trættende Forhandlinger. 

I 1953 havde Krarup den store Sorg at miste sin Hustru, 
der med Mildhed og Blidhed i 55 Aar havde staaet ved hans 
Side og paa saa fortræffelig Maade havde forstaaet at af
dæmpe det lidt barske, der maaske i de unge Aar i det ydre 
kunde v:x're over ham. Dette Tab forvandt han aldrig, men 
111 istede alligevel ikke Energien eller Lysten til at se Slægt 
og Venner. Han var til det sidste Familiens Midtpunkt, og 
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til det sidste bevarede han Interessen for sit Fag og sin gamle 
Arbejdsplads. Læserne af Budstikken for 25. April d. A. har 
sikkert alle frydet sig over hans lille Artikel »}Er og Løn«. 
Den var saa karakteristisk for ham, og man mærkede saa 
sandelig ikke, at den var skrevet af en Mand paa 88. 

Det var et Besøg i Skovdirektoratet, der skulde give Aarsag 
til hans Død. Her faldt han paa Trappen og fik et Hoftebrud, 
og efter nogle Dage lukkede han sine øjne. 

Indenfor Etaten, ja indenfor alle forstlige Kredse, vil man 
mindes den gamle Skovdirektør, hans høje, elegante Skik
kelse, og føle Savnet af en Mand, for hvem Pligten og Kær
ligheden til sit Fag var Ledemotivet. 

H. Schoubye. 



NÅLETRÆ CONTRA LØVTRÆ 

Af professor dr. phil. CARL MAR: MØLLER: 

I fortsættelse af tankegangen vedrørende tørstofproduk
tionen som en betydningsfuld faktor ved afvejningen af to 
træarters økonomi (se D. S. T. 1958 s. 146 flg.) skal jeg 
her meget summarisk forsøge at give et 0\ erblik over, hvor 
meget denne faktor da kan tænkes at betyde. 

Lad os begynde nled at antage, at middelprisen for en 
m 3 af hver træ art er ligefrem proportional med dens rum
tæthed. 

Det er ganske vist usandsynligt, at udviklingen nogen
sinde vil gå så vidt, men antagelsen forenkler i høj grad 
problemet. 

Hvis vi ud fra denne forudsætning betragter tabellen 
D. S. T. 1958, s. 147, viser den, at bedste rødgranbonitet 
har en større tørstofproduktion end bedste bøgebonitet, at 
flere nåletræer ligger endnu højere, og at alle lærke- og de 
vigtigste fyrrearter ligger under bøg, medens alle ligger over 
eg. (Der ses her bort fra bjergfyr og eontorta, sonl kun 
sjældent dyrkes på gammel skovbund). Det scr ud, so 111. om 
nåletræerne er generelt overlegne også m. h. t. tørstofpro
duktion. 

Det må imidlertid erindres, at forholdet 111ellem tabellens 
volumentilvækster er skønnet med vokseforhold svarende 
til bonitet 1 af rødgran som basis (jvf. s. 148). 

Ved en lavere rødgranbonitet, f. eks. bon. 3, vil forholdet 
mellem nåletræ arternes volumenproduktion måske være 
forskudt en lille sn"lule, men her i landet dog næppe væsent
ligt. 
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Derimod stiller det sagen anderledes, hvis man som basis 
vælger vokseforhold svarende til bonitet 1 af bøg, idet rød
granen sædvanlig ikke opn~lr sin bedste vækstyclelse ptl 
sådanne lokaliteter. 

Vi ved lidt om, hvad rødgran og eg hyppigst opnår for 
vækst ydelser på jord af kendt bøgebonitet. 

Med udgangspunkt i tabellen D. S. T. 1958, s. 128 kan 
der opstilles følgende oversigt over sandsynlig ydelse: 

--
:K ormcdskovens gensn. årlige 

Træart Bonitet produktion pr. ha 
-

m 3 > 7 cm diam. 
\ 

trætørstof tons 

Bøg .... I 1.0 I 2.0 I 3.0 I 4.0 lO.S I S.S I 6.S 1 5.2 6.3 1 5.1 1 ;1.H I 3.0 

Eg . . . .. 1.3 1 1.7 1 2.2 1 3.0 6.2 \ o}. / 1 5.1 I 4.1 3.3 1 3.1 I 2.8 1 2.2 

Hødgran 2.1 \ ') ~ \ _.;) 2.~) 1 ;L3 14.;~ I 13.0 I 11.7 \ 10.5 5.4 1 5.0 \ 4.5 1 4.1 

Det bemærkes, at bøgens produktion overalt har fået et 
tillæg på 10 % (jvf. s. 1:36), og at der er regnet med føl
gende tal for rumtæthed : Bøg: 580, eg: 560, rødgran hon. 1 : 
:350, bon. 2: 375, bon. 3: 390 og bon. 4: 400 kg/m3 . Tallene 
for rødgran er med henblik på danske forhold angivet af 
P. MOLTESE;\; og M. V. K~CDSEN, som gør opmærksom på, 
at de er skønnet på grundlag af ret få undersøgelser og der
for må tages med forbehold, især da spredningen på resul
taterne er stor. Rumtæthedstallet for bøg er baseret på det 
materiale, der er forelagt af K. F. A~DEHSE[\" og P. MOLTESEN 

i D. S. T. 1955, s. 592. Det er lidt højere end det tal (0,54) 
som for Nordtyskland fremgår af oversigten s. 325 i Trende
lenburg & Mayer-'Vegelin: »Das Holz als Rohsto.1T« 1955, 
og som sammen med andre rumtæthedstal fra samme kilde 
er anvendt i tabellen D. S. T. 1958, s. 147. 

Det ser herefter ud som om bøg og rødgran m. h. t. tør
stofproduktionen ligger omtrent ens på en bøgchonitet 2, 
og at rødgranen med herfra stigende bonitet er underlegen, 
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medens den med faldende bøgebonitet har en hurtigt vok
sende overlegenhed. Ved bøgebonitet 4 producerer den så
ledes 37 % luere tørstof end bøg. 

For bøgeboniteter bedre end 2, ofte også omkring 2, m~t 

det dog tages i betragtning, at rødgranen her i mange tilfælde 
(stift ler, især ved kysterne) ikke vil kunne holdes i GO 
årig olndrift som forudsat i skemaet, i nogle tilfælde kun i 
ca. 40 årig onldrift, hvorved den gennemsnitlige produktion 
nedsættes lned i alt fald 10 % og i mange tilfælde lued mere, 
nemlig hvis der i omdriftens sidste år finder en afsva~kkelse 
af tilvæksten sted. Dertil kommer et evt. Trametesangrebs 
tørstofdestruktion. 

Som anført s. 133 må man ikke tillægge den benyttede 
tabel fra s. 128 almengyldighed, dels fordi dens grundlag 
ikke er omfattende og sikkert nok hertil, dels fordi forholdet 
luelIelu bøgens og granens vækstbonitet på samme sted 
varierer med bl. a. jordtypen. 

Allige, el viser ovenstående tabel nok noget principielt 
rigtigt Bl. h. t. de tre træarters tørstofproduktion under 
varierende vækstforhold. 

Selvom vi har forudsat prisen pr. t tørstof ens for alle 
træaTter, er imidlertid tørstofproduktionen ikke enebestem
mende for det økonomiske resultat. 11edbestemmende er 
især produktions udgifterne, den takt, hVOl·i produktionen 
sker, og den kapital den binder. 

For at få et indtryk af, hvorledes disse faktorer virker, 
har vi foretaget et par summariske kalkuler. 

Først har vi forladende forudsætningen om samme pris 
pr. t trætørstof, foretaget en omTegning af N. K. Hermansens 
økonomiske analyser for bøg og rødgran bon. 2 i D. S. T. 
1955 ud fra den forudsætning, at høgens priskurve, sva
rende til forholdet mellen'! rumtæthederne, efter diameter 
overalt ligger 55 % over rødgranens, som lades uforandret, 
nlen ved grafisk ekstrapolation forlænges det nødvendige. 
Endvidere er høgens masseproduktionstal overalt korrigeret 



288 

opad med 10 % i medfør af de oplysninger, der er givet i 
D.S.T. 1958 s. 136. 

Med diskonteringsfaktoren 4 % når man herved til føl
gende resultat pr. ha: 

o d' f I ArI. kasse- I K . l r m rI t overskud kr. aplta væn I 

Bøg bon. 2. . 120 650 -;-.1100 
----- -----1------- -----
Hødgran bon. 

2 ........ . 60 600 + 2900 

Det bemærkes, at Hermansen for begge tr"rarter har an
vendt kultuTlldgiften 3000 kr. pr. ha uden hegns udgift, me
dens rødgranens kulturudgift uden hegn i virkeligheden for 
tiden ikke er n1ere end 60 % af bøgens. Bøgen har heri
gennem fået en favør, men der er på den anden side næppe 
tvivl om, at en forsvarlig bøgekultur gennemsnitlig kan 
la\ es Uge så billigt som en rødgrankultur med 6000 planter. 

Tallene viser, at Inedens der ikke er stor forskel på 
kasseoverskuddene, er rødgranens kapitalværdi langt den 
største, hvilket er udtrykket for, at den har større forrent
ningsevne. For egens vedkomn1ende er ingen tilsvarende 
udregning foretaget. Da egens lniddelpris pr. m 3 gennem 
årene har ligget på et væsentligt højere niveau end både 
bøgens og granens, er det uden videre klart, at forudsæt
ningen pris efter tørstofindhold vil være særlig uheldig for 
denne træart. 

For de nåletræarter, der har væsentlig større tørstofpro
duktion enel rødgran, vil el et økonomiske resultat under 
den valgte forudsætning sandsynligvis blive lidt bedre, 
medens rødgran bon. 2 i sygeligt forkortet omdrift naturlig
vis vil stille sig væsentligt dårligere. 

Den valgte forudsætning indeholdt, som det vil erindres, 
at rødgranens priskurve forblev uforandret, medens bøgens 
prjskurve fandtes ved at multiplicere rødgranens priskurve 

llled 1.55 = . (
bøgens rumtæthed ) 

. rødgranens rumtæthed 
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For denne forudsætning taler, at granens nuværende 
priskurve har lnindre relativ stigning end bøgens, og at 
der sandsynligvis altid vil være en vis stigning på granens 
kurve, da de større dimensioner i alt fald indtil en vis 
grænse af nlange grunde også til celluloseindustrien og den 
kemiske industri vil være mere værd end d e små. (Billigere 
transport og afbarkning, mindre barkprocent, større fiber
længde, men ganske vist større Trametesprocent). 

Hvis man tænker sig alt ved af bøg anvendt til cellulose 
o. 1., lnå det af lignende grunde forekomme sandsynligt, at 
bøgens priskurve i form vil nærme sig granens. 

Vi er dernæst vendt tilbage til vor første summariske an
tagelse, at prisen er ganske uafhængig af dimensioner og 
træ art og ligefremt proportionel med rumtætheden. 

I så fald kan man nå til et udtryk for forholdet mellem 
bøgens og rødgranens økonomi ved at multiplicere professor 
Grøns balancemassetal for de to træarter med rumtætheden. 

Idet de nye tal betegnes balancetørstoftal, kommer man 
til følgende værdier: (rentefod 4 %) 

Prof. Grøns I 
Omdrift balancernassetal )1 Rum- Balance-

(for bøg forhøjet m. 10%) tæthed tørstoftal 

Bøg bon. 2 . . .. 120 år I 73.13 

I 
0.580 

I 
42 

Rødgran bon. 2 62 år l 206.57 0.375 77 

Forholdet mellem balancetørstoftallene: bøg 42 og rød
gran 77, viser en betydelig overlegenhed for rødgran. 

Herved har lnan ganske vist kun fået udtryk for indtæg
terne diskonteret tilbage til tidspunktet for produktionens 
begyndelse. Men forskell en i udgiftsniveau viser sig at være 
uvæsentlig. 

Diskonterer man de af N . K. HEHMANSE!\ i D.S.T. 1955 
opgi vne udgiftstal for bøg ved 120 årig om drift ned til 
omdriftens hegyndelse, får man 8364 kr. 

31* 
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Diskonterer man de samme sted opgivne udgiftstal for 
rødgran ved 60 årig ondrift tilbage gennem to perioder 
(a 36 år på arealet), når man til 8202 kr. 

Det blev sagt i indledningen, at det er usandsynligt, at 
udviklingen nogensinde vil gå så vidt, at kubil' meterprisen 
kun bliver afhængig af tørstofindholdet. Hertil kan anføres 
flere grunde, hvoraf en, de store dimensioners fordele, 
netop er behandlet. Videre gæl<ler det, at det rette, rene træ 
også til rent kemisk brug vil have fordele frem for det 
krumme og knastede, fordi transport, stabling og håndte
ring er lettere, og fordi knastveddet frembyder forskellige 
vanskeligheder og giver ringere udnyttelse og kvalitet. 

Med vore nuværende erfaringer som baggrund vil man 
også være tilbøjelig til at mene, at nåletræved og ganske 
særlig rødgranved altid vil v<'Cre en bedre råvare end ialt 
fald hårdt løvtræved, for papirrnasseindustrien især på 
grund af den større fiberlængde og i almindelighed på grund 
af forskellige oparbejdningsfordele. 

Endelig er det vel ikke sandsynligt, at brugen af træ ti l 
møbler, gulve, paneler og forskellige brugsgenstande nogen
sinde helt vil standse, fordi træet taler til mennesk(;~t med 
en levende stemme, der ikke kan ~ftergøres, eller som man 
frabeder sig eftergjort, og her vil andre kvaliteter komme i 
betragtning end dem, den kemiske industri spørger om. 

Så meget primitivitet er der også i de fleste mennesker, at 
en brændeild i pejsen appellerer til uforgængelige instinkter 
hos dem og derfor måske "\ il indgå i rækken af manges 
hehov. 

På den anden side er det næppe HlUligt at skønne over, 
hvorledes disse og andre faktorer vil samvirke ud i frem
tiden, og In ilke nye der kan komme til. 

Kun mener jeg, at man ikke må betragte den mulighed 
som udelukket eller blot usands) nlig, at nogle af de faktorer 
vi i dag tillægger størst betydning, såsom stammeform og 
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volumentilvækst, i løbet af de næste 60- 120 år er blevet 
underordnede i forhold til tørstofproduktionen. 

Det foranstående viser, at denne mulighed vel næppe vil 
få nogen revolutionerende indflydelse på spørgsmålet løvtræ 
kontra nåletræ, men at det dog samtidig må antages, at den 
med tiden vil kunne stille løvtræet noget bedre end nu, dels 
på grund af de fleste løvtræers større rumtæthed, dels fordi 
de småtdimensionerede effekter af disse træarter ligger særlig 
lavt i pris med dårlige fremtidsudsigter og derfor lettere 
får fordel af den nye anvendelse. 

De nødvendige beregninger er udført af videnskabelig 
assistent yed skovbrugsafdelingen, forstkandidat eHH. NIEL

SEN. 



UDSPRINGSTID OG TØRKETÅLSOMHED 

Af forstkandidat E. OKSBJERG 

I en tidligere artikel i nærværende tidsskrift (7) har jeg 
beskrevet sommervejret i 1955 og tørkens virkning på par
celler af tidligt- og sentudspringende røugranplanter i et 
forsøg i Salten ådal. 

Den allerede konstaterede (7, side 280-282) mjndskning 
af sentudspringende træers højdevækst er i de to følgende 
somre blevet stadig mere udtalt, således SOln det fremgår 
af flg. oversigt: 

Skema 1. 

tidlige, 20 stk. sene, 20 stk. 
(Early flushing) (Late flushing) 

totalhøjde, 
topskud. cm totalhøjde, topskud, cm forår 1955 forår 1955 

(total height (Leader increment cm) 
(total height 

(Leader increment cm) 

spring spring 

I I 1955) 1955 1956 1957 1955) 1955 1956 1957 

G 50.9 

1 
325

1 

19.3 20.6 1 54.7 I 26.4 1 9.0 I 9.2 
V 37- 68 24-41 7-33 9-40 46-68 20- 35 3-19 , 3-20 

G: gennemsnit (mean), V: variationsbredde (total variation) 

Forskellen Iuellem de to kategoriers 1955-skud er statistisk 
sikker, hvilket naturligvis i endnu højere grad er tilfældet 
for højdevækstdifl'erenserne i de sidste somre. 

Der er henned fremlagt et klart eksempel på, at skud
strækningsperiodens beliggenhed og/eller dermed koblede 
egenskaber er bestemmende for en tørkeperiodes virkning 
på rødgranens højdevækst i tørkesonlmeren og de følgende 
vækstperioder. 
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I en 40-årig, 10-13 m høj granbevoksning i afd. 201 i 
Skærbæk plantage blev i forsommeren 1957 udtaget (3, 

ekstremt sentudspringende og 6 ekstremt tidligtudsprin
gende træer, valgt således, at de sene træer højst måtte have 
2 em lange, nye skue!, hvor disse var længst fremme (kro
nens midte), nledens de tidlige træer i samme kronedel 
mindst skulle have skudt 12 em. 

Som bekendt (6) kan hos almindelig nlellemeuropæisk 
gran individernes udspringsdato variere meget stærkt, i 
kolde forår op til 4 uger for unge bevoksningers vedkonl
mende. Med alderen bliver variationen mindre. I den 0111-

handlede bevoksning var kontrasterne endnu betydelige. 
Fra jorden kunne det på de stående træer ses, at her ikke 

forekom san1me virkning af 1955-somnleren som oven
stående for forsøget i Saltendalen beskrevet. 

De udtagne træer blev fældet, og det konstateredes, at alle 
tidligtudspringende træer opfyldte kravet om mindst 12 em 
nyskud i kronens midte, medens et af de sene træer havde 
nyskucl, der var mere end 2 em lange (træ nr. 8). Der blev 
skovet endnu et sentudspringende træ. 

På fig. 1 ses prøvetræernes årlige højdevækst. 
Topskudsvariationen for alle tidligtudspringende træer 

kunne frenlstilles ved een kurve, d. v. s. at højdevækstens 
gang var ens for denne gruppe i alle karakteristiske perioder 
(omkring maksimer og minimer). Det enkelte træ havde i 
forhold til den tegnede nliddelkurve højst 4 modløb (se 
HOLMSGAAHD 2 a, side 105), hvoraf ingen kunne forrykke 
middelkurven på karakteristiske steder. 

På samIlle måde kunne for fem af de syv fældede sent
udspringende træer opstilles en fælleskurve, i forhold til 
hvilken de enkelte træer højst havde to modløD, også på 
ukarakteristiske kurvestykker. 

Fælleskurverne er beregnet ved at tage simple gennemsnit 
af gruppernes topskud i hvert år. Udover salllmenligningen 
af fælleskurverne er det sikret, at alle træer i den ene gruppe 
afviger fra alle træer i den anden gruppe på den af fælles-
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kurverne angivne måde med hensyn til de karakteristiske for

skelle. 

Ved skudmålingen på stammerne viste der sig det ejen
dommelige, at en sikker identificering af topskud kunne 
gennemføres længere tilbage i tiden på tidlige end på sene 
træer. 

Sammenligning kan derfor kun drages for tiden efter 
1941, i hvilket tidsrum det ses, a t sentudspringende træer 

har vist en bedre højdevækst i perioderne 1941-44 og 1948-
49 inel., men al der ingen forskel i højdevækst ses f'or årene 

1955 og 56. 

Middelhøjden for de undersøgte sentudspringende træer 
er da også højere end for de tidlige (11.70 mod 11.20). 

Det er vigtigt at mærke sig, at der blandt 7 sentudsprin
gende træer, fandtes to, hvis topskudsvariation er helt 
forskellige fra de øvriges, og hvor af et træ, nr. 8, slutter 
sig ret nær til de tidligt udspringendes. 
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Det skal næppe tages i betragtning, at træ nr. 8 er få dage forud for de 
øvrige sene i udspring. I forhold til bevoksningens helhed er det et ekstremt 
sentudspringende træ. 

Træ nr. 12 stod i bevoksningens sydkant ud mod en stor hedeflade. 
Bevoksningens sydkant er lavere end den øvrige bevoksning, hvilket 
ikke skyldes jordbundsforskelligheder, men klimapåvirkning. Højde
yæksten for træ nr. 12 viser en udvikling helt forskellig fra de øvrige 
og har særligt efter 1947 været ringere. Nr. 12 har således siden det i 1947 
var jævnhøjt med nr. 8 tabt 1 m i højden i forhold til dette . 

De to afvigere fra den sentudspringende hovedgruppes 
fælleskurve viser, at også andre ting end alternativet sent 
eller tidligt udspring er bestemlnende for et træs højdevækst. 
En vigtig årsag til en fra normen afvigende vækst kan ligge 
i virkninger af tidligere kalamiteter. Hvis f. eks. et træ af en 
eller anden grund kon'1mer bagefter hovedmassen, kan det 
ses reagere helt forskellig fra denne på senere påvirkninger, 
kan f. eks. i og efter tørre år sætte store topskud, eller kan, 
når hovedmassens vækst forringes ved pludselige indgreb 
(blotstilling ved tJernelse af nabobevoksning eller af skærnl 
eller overtage), vokse sig frem til en dominerende stilling. 

Prøvefræernes radillstiluækst er angivet på fig. 2. 
Arringsyariationen i brysthøjde viser bortset fra 1937/39 

ikke sikre, karakteristiske forskelle Inelleln tidlige og sene 
graner, måske har førstnævnte tilbøjelighed til stærkere ud
sving fra gode til dårlige vækstår. Indenfol' hver af grllpperne 

er <ler, sonl altid ved årringsundersøgelser, Inange tilfælde 
af lnodløb, d. v. s. at svage, ukarakteristiske maksimer og 
minilner ikke falder sammen. Også de stærke ekstrem
punkter kan være lidt forskudt i forhold til hinanden . ..\1'
ringsvariation i brysthøjde for træ nI'. 12 svarer til de øvrige 
sene. Af træ nr. 8 blev der ikke taget skiver. 

Forskelle mellem de to kategoriers diametertilvækst ses 
derimod klart på skiverne, udtaget i halv træhøjde. Arrings
variationerne er overhovedet større her end i brysthøjde, 
faldet i ringhredde 1946/47 s~tledes nH'get skarpt. :\Iedens. 

32"' 
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1947 -klimaet på de tidligt udspringende graner fremkalder 
en treårig depression, præsterer de sentudspringende allerede 

1948 atter en »normal« ring. 

Årringsvariationen i større stammehøjde i forhold til forholdene i 
hrysthøjde Cl' omtalt af HOLMSGAARD (2 a, side 55-70), der ligesom flere 
andre forfattere finder en god overensstemmelse. En bredere drøftelse 
af emnet skal jeg ikke søge at giyc her, men blot pege på at man i visse 
år, ofte i tilknytning til ringminimer, kan finde ringe i større stamhøjder, 
der er næsten lige så smalle som ringe i brysthøjde (se for 1947 foruden 
fig. 2 også fig. 3 A). 

Mekanismen i vedpålejringcn er jo den, at assimilater vandrer fra 
kronen ned i sivævet, hvor pålejringen reguleres af foreløbig ret ukendte 
processer, formentlig af hormonel natur. I visse år er pålejringen stærkest 
foroven, i andre år - og det er ofte de »dårlige vækstår« - sker pålej
ringen mere jævnt, således at en procentisk større del af assimilaterne 
når ud i roden, hvis aktivitet derved styrkes. 

Det er ukendt, om der i år med så dårlig vækst, at der ikke afsættes 
tydelig ring i brysthøjde, transporteres assimilater forbi denne stammedel 
og ud i roden. Foreløbig kan man blot sige, at hvert vækstår ændrer for
holdet mellem krone- og rodaktivitet, og iovrigt stammeformtallet. 

Fra de sentudspringende træers årringsvariation i halv 
stammehøjde afviger træ nr. 12, hvis ringbredde for årene 
1946-50 incl. er følgende: 38-27-16-18 mm/10, en udvik-
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ling, der er helt forskellig fra begge gruppers, men mindst 
ligner de øvrige sene træers. 

Yille man, uden at kræve yderligere dokumentation, 
forestille sig, at der til alternative egenskaber tidligt eller 
sent udspring generelt var knyttet særlige reaktioner på 
klimatiske forhold, måtte man forvente, at disse forhol<1 
kunne genfindes ved en sammenligning af to i henseende 
til udspring så ekstremt forskellige b evoksninger som en 
parcel af Picea orientalis og en parcel af højnordisk gran i 
Skærba~k plantages afd. 202, i sin tid plantet som sammen
ligningsforsøg af ingeniør ALEX. Foss. 

Dette er imidlertid ikke tilfældet. 
I et tjdligere arbejde (8) har jeg allerede på vist, at orient

gran og rødgran i blandingsbevoksninger viser omtrent ens 
diamcter- og højdeudvikling, altså omtrent samme reaktion 
på <irenes skiftende klima, uanset orientgranen springer 
betydeligt senere ud end rødgranens gennemsnit. 

Vækst\ ariationerne hos den høj nordiske gran er angivet i 
fig. 3 A-E. 

Tegningens nederste rude, fig. :i E omhandler den nor
diske grans (mrk. ~orrlandsgran) højdevækst sammenlignet 
med orientgran (jfr.: uden eller med ret få kogler de sidste 
år) og med den ovenfor beskrevne rødgran i afd. 201, 
naboafdelingen mod øst. Sidstnævnte bevoksnings højde
tilvækst er som på fig. 1 delt til tidligt- og sentudspringende 
træer. 

På tegningen er der storst samvariation mellem orient
granens og den sene rødgrans højdevækst. Man må imidler
tid ikke tage denne overensstemmelse mellem de to sent
udspringende kategorier for noget vellInderbygget - dertil 
er fælJeskurven for orientgran bestemt med alt for stor 
usikkerhed, (jfr. det on1. koglebæringens indvirken på væk
sten i træ 8 omtalte). 

Den øvrige del af tegningen, fig. :3 A-D omhandler den 
nordiske rødgrans. årringsuarialion. 
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Den nordiske grans årringsvariation i brysthøjde er be
stemt Ined betydelig sikkerhed dels på skiver fra fire fæl
dede prøvetræer dels på borspån fra 14 stående træer. 

Korsvise målinger på skiver er anskueliggjort i tegningens 
øverste rude, fig. 3 A, hvor ringvariation i brysthøjde er 
sammenlignet med udviklingen i halv træhøjde. Radius for 
prøvetræerne lå mellem 5.5 og 6.0 cm. 
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Borsprlnel'ne er inddelt efter radiuslængder, og årrings
variationen i brysthøjde er tegnet med svær, sort linie for 
kategorierne: radius 4.;)- 6.0 em: fig. 3 B, radius 6-7 cm: 

fig. 3 C og radius 7.0-8.;) cm: fig.3D. 
De næynte kategorier omfattede henholdsvis 6, 3 og 4 

stk. bOl·spån. (Hingvariationen for 1 stk. borspån er ikke 
tegn€:~t her, idet den ah'cg på afgørende vis fra det øvrige 
materiale ). 

Af fig. 3 ses en meget smuk overensstemmelse mellem 
årringsvariationen for skiyerne og de forskellige dimen
sionskategorier af borspåner. N orrlandsgranens årrings
variation i brysthøjde er således vclbelyst, og den er i fig. 
3 sammenlignet lTIed: A. ringvariation i halv træhøjde, B. 
brysthøjdevariation i orientgran fra Skærbæk plantage, 
C. samme for en 40-årig rødgranbevoksning, nabo mod 
vest (afd. 205) til Norrlandsgranen og D. samme for rød
granbevoksningen i naboafdelingen (afd. 201) mod øst, 
fremkommet ved at tage gennemsnitsværdier fra kurverne 
for ekstremt tidlige og sene træer i fig,. 2. (Det er ikke der
med sagt, at en sådan gennemsnitskurve er et godt udtryk 
for bevoksningens i henseende til lIdspringstid intermediære 
hovedmasse ). 

Disse fire sammenligninger viser principielt det samme, for 
N orrlandsgranen ejendommelige forhold. I hele perioden fra 
1938 til 1945 har parcellens diametervækst været undergivet 
en stærk depression - et forhold der ikke skyldes manglende 
hugst, idet parcellen indtil 1952 har været uudhugget. 

Den langvarige depression medfører, at tørkeåret 1947 
finder denne parcel i en tilstand af stadig bedre vækst 
(også i højden), medens rødgran og orientgran udsættes 
for tørken efter to enestående gode vækstår 1945 og 46. 

Dette kan være årsagen til, at tørken 1947 ikke fremkaldte 
el fald i Norrlandsgranens årringsbredde, for så vidt angår 
brysthøjde. I halv træhøjde (fig. 3 A) ses et kortvarigt mini
nl11m. 

Diagrammerne i fig. 3 viser, hvorledes årringsudviklingen 
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1945-46-47 er helt forskellig for N orrlandsgranen på den 
ene side og to rødgranbevoksninger og en orientgranbevoks
ning på den anden side. 

Sammenligner man med fig. 2 ses der for denne periode 
absolut intet, der tyder på, at Norrlanclsgranens særlige ud
vikling kan forklares ved egenskaben »tidligt ud8pring«. 

Sommertørken 1955 bevirkede en mindskning af ~ or1'
landsgranens diametertilvækst i dette og følgende år. N atur
ligvis er denne hevoksning 80111 alle andre granhevoksninger 
afhængig af vandtilførsel, og årringskurvens form omkring 
1947 kan derfor naturligvis ikke tydes som en manglende 
reaktion på tørken, men sirnpelthen sonl et udtryk for, at 
væksten de foregående år var endnu ringere. 

Resume. 
Sommertørken 19;)5 reducerede højdevæksten sommer 

1955 stærkere for sentudspringende end for tidligtudsprin
gencle graner i unge kulturer (7), og denne forskel er øget i 
de to følgende somre (skema 1). 

I en 40-årig granbevoksning på lignende gruset jord og i 
kun 8 km afstand fra ovennævnte undersøgte kulturer 
kunne ikke påvises nogen forskel mellem tidlige- og sent
udspringende graners topskud for året 1955. Derimod fore
kom her en klar forskel mellem udspringstypernes topskud 
for året 1947 og de to følgende år. I disse år var det imidler
tid de tidligtudspringende graner, der ramtes hårdest af 
kalamiteterne. Også i en tidligere periode, 1942/44 har de 
sene graner vist sig overlegne i højdetilvækst. 

I sidstnævnte granbevoksning fremkaldte årene 1947 og 
1955 ringminin'ler, men i brysthøjde kunne der ikke er
kendes nogen forskel mellem udspringsgrupperne. Derimod 
ses der i gruppernes dialnetertilvækst i halv stamlnehøjde 
en mertilvækst hos de sene graner for årene 194 7~48-49, 
der svarer til denne types overlegenhed i højdevækst for 
pågældende periode. Årringskurverne for brysthøjde viser 
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kun en klar forskel mellenl de to udspringstyper for perioden 
1937/39, i hvilken de sene graner var overlegne. 

En bevoksning af .højnordisk gran i nærheden af sidst
nævnte bevoksning af mellemeuropæisk afstamning har et 
ekstremt tidligt udspring. Imidlertid ,·iser dens vækstvaria -
tioner i og efter ekstreme klimaår som 1947 og 1955 ikke 
sådanne overensstemmelser med tidligt udspringende mel
lemeuropæisk gran, at man kan antage, at egenskaben 
»tidligt udspring« medfører eentydige, specifike klima
reaktioner. lovrigt diskuteres den nordiske grans vækst
variationer i følgende afsnit. 

Diskussion. 

Foranstående undersøgelser er inspireret af iagttagelser 
sommeren 1955 over tørkens ulige virkning på tidligt- og 
sentudspringende planter i unge grankulturer (7) og iøvrigt 
ptl ældre træer. 

l foråret og sommeren 19,36 kunne man konstatere, at 
de af tørken misdannede skud næsten uden undtagelse 
fandtes på sentudspringende træer - og heraf kun på 
yngre træer i kraftig vækst. På ældre træer, hvor forskelle 
i udspringstid ikke er så udpræget (6), eller på yngre træer 
i mere moderat vækst sås vel ingen SJ nlige skader, men her 
var det karakteristisk, at praktisk talt hele blomstringen 
forekom på sentudspringende træer og at også 15-20 årige 
træer blomstrede kraftigt. 

Disse iagttagelser har jeg gjort også mange steder udenfor 
Midtjylland. 

På træer, som i en årrække har været fulgt med udsprings
iagttagelser, kunne det konstateres, at det ikke var fruktifika
tionen, der fremkaldte det sene udspring, men at det mod
satte årsagsforhold rådede. C dspringsfølgen i en bevoks
ning er næsten identisk fra år til år og ændres ikke af kogle
bæring. 

Da den relative udspringstid er arvelig vil altså planter 
efter frø fra 1956-høst være relativt sentudspringende, et. 
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eksempel på, at proveniensbegrebet ikke er uforanderli~-,.t 

og entydigt. Det.te forhold har jeg tidligere drøftet i dette 
tidsskrift (9) under en omtale af nogle undersøgelser af 
E. :VIlinch, 

Cndersøgelsernes hovc<lresultat er omtalt i foranstående 
resume: l visse perioder har der ,'æret stor forskel på tidligt
og sentudspringende træers vækst. Iblandt disse perioder 
er, som venteligt, de to sidste strenge tørkeår 1947 og 1955. 
Der er fremlagt eksempler på, at sommertørke kan faYOl'isere 
såvel de tidligt- som de sentudspringende individer. 

I og for sig er det intetsteds bevist, at årringsgang eller 
højdevækst efter de to tørkesomre er fremkaldt netop af 
tørkeperioden. Det kunne tænkes, at de nævnte kritiske 
somre også udmærker sig på anden måde end YNI stren~

tørke. Forskel i vækst mellem de to ekstreme udspringstyper 
kan tænkes fremkaldt ved følgende klimapåvirkninger : 

1) nattefrost 
2) tørke 
3) stærk storm 

som henholdsvis svider, nlisdanner og afriver urteagtige 
skud. For de to førstnævnte er skaden næppe begrænset til 
et sådant tab af nye skud, men større eller mindre dele af 
plantens øvrige væv beskadiges, idet hele planten er saft
spændt og lidet nlodstandsdygtig mod klimatiske påvirk
ninger under skudstrækningen (7). 

Virkningen af klimatiske kalamitetcr som de nævnte af
hænger således af, hvorvidt de rammer planter i det dispo
nerende stadium. Forskel nlellem udspringstypernes vækst 
Blå derfor tænkes fremkaldt af faktorer af periodisk natur, 
og kan formentlig helt »skjules«, hvor mere permanente 
faktorer er udslagsgivende (minimumsloven). Eksempelvis 
ses en sådan forskel aldrig i stagnerende hedekulturer, skønt 
alle tre ovennævnte årsager her har frit spillerum. Væksten 
bestemmes her af en permanent næringsmangel, og skud-
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strækningsperioden er kort (6). Andre forhold som ulige 
startvilkår og bundforhold eller ændring af skærm og læ
forhold kan også u(lYiske udspringstidens betydning for 
yæksten. 

For SOIumeren 195.5 har jeg (7) fulgt vejrets og vækstens 
udvikling så vidt, at det kan antages, at forskellen i vækst 
hos de to udspringstyper alene skyldes tørkens virkning 
(en svag frostvirkning var stærkest hos de tidlige graner). 
Lignende observationer findes ikke for tidligere perioder, 
der har givet anledning til vækstforskeHe l1lelleln typerne. 

N attefrost er noget lnere lokalt betonet end svære tørke
perioder, og en over store områder forekommende vækst
reduktion, som den efter 1947 lnå sikkert i h(wedsagen til
skrives dette års sOl11lnertørke. 

Men nattefrosten er nlange steder den hyppigste skade
volder, og vel nok den faktor som i længden m.å tænkes at 
virke nlest forskellig på de to udspringstyper. I ~.[idtjylland 
såvel som i mange andre egne af landet er det jo typisk i 
sluttede kulturer og yngre granbevoksninger at se de sent
udspringende individer vokse foruel. Denne forskel vil 
imidlertid, så vidt jeg har iagttaget, udjævnes med alderen, 
et problem for sig, som ikke skal omtales her. 

Om usikkerheden ved de i fig. 1 og 2 dragne gruppe
kurver og specielt usikkerheden på de fundne forskelle 
kan i korthed, udover det allerede bemærkede, siges flg.: 
Det er allerede (2 a, side 22-32) fastslået, at større bevoks
ningers årringsvariation kan være godt repræsenteret af en 
fælleskurve for så få som 3-7 træer og at selv en opdeling 
af årringsmålingerne på forskellige dimensionsgrupper (2 b, 
side 140) giver i hovedsagen overensstemmende kurver, 
hvilket også fremgår af fig. 3 og 5 i min artikel om orient
granen (8) og iøvrigt af fig. 3 i nærværende arbejde. Der er 
derfor al grund til at tro, at de af fig. 1 og 2 frelngående 
tydelige periodiske differenser ml. gruppernes vækst er 
karakteristiske. 

Undersøgelsen af den nordiske grans vækst (fig. 3) gav 
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som resultat, at dens variationer kun i ringe grad minder onl 
nabobevoksninger af mellemeuropæisk gran og orientgran. 
Denne tidligtudspringende granrace adskiller sig ikke i 
vækstvadationer fra den ekstremt sentudspringende orient
gran på samme måde som tidligtudspringende fra sene 
mellemeuropæiske graner. 

Fra fig. 3 kan vist kun noteres to ting af interesse. Et 
årringsl11inil11e for 1947 fIndes kun for målingen i halv 
stammehøjde. En lignende større »klimafølsol11hed« for 
årringsgangen i halv stal11l11ehøjde i forhold tillnålinger i 
brysthøjde fremgår også af fig. 2 og er også fundet i måle
materialet til mit tidligere arbejde (8), men ikke publiceret 
der. 

Den anden ting er den lange depressionsperiode 1938-46, 
hvoraf kun den første hal niel er fælles Ined gran og orient
gran i nabobevoksninger, med gran og orientgran på egnen 
(8, fig. 3 og 5) og overhovedet i Jylland (2 a, planche II). 

M uligvis kan den nordiske gran være blevet så hårdt 
medtaget i de strenge vintre i begyndelsen af fyrrerne, at 
den ikke har kunnet reagere på de gode vækstår 1945 og 
1946. Sene kolde forår med stærk nattefrost hindrer ikke 
denne race i at springe ud. Denne antagelse støttes af de 
sentudspringende mellemeuropæiske graners relative over
legenhed i perioden 1937-44 (fig. 1 og 2), men er iøvrigt 
kun en gisning. 

Den lange depressionsperiode, der Cl' karakteristisk for 
parcellen af nordisk gran i Skærbæk plantage, findes ikke 
i parceller af nordisk gran i Valby Hegn (2 a, side 102-106). 
Fælles er dog et mindre udsving fra gode til slette vækstår, 
f. eks. fra 1946 til 1947 og 48, end gældende for sydligere 
granracer. 

De her anførte årringsundersøgelser udgør kun beskedne 
detailler i forhold til de mange store undersøgelser, der er 
publiceret hos os og i vore nabolande de senere år. Hoved
formålet med de store undersøgelser har været at søge en 
korrektion for den af undersøgelsesperiodens klima forår-
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sagede afyigelse mellem den konstaterede tilyækst og en 
»normaltilyækst«. I så henseende har mine bemærkninger 
kun ringe betydning. 

Men i det omfang årringsundersøgelser gælder en analyse 
af distinkte ,lrsagsforhold nlellem klima og yækst, kan en 
dyrkning af detaillen hayc interesse. I så fald lnå de grove 
summamål for klimadata opdeles på kortere perioder og 
kritiske perioder tidsfæstes, således at klimaforhold kan 
sættes i relation til træernes livsytringer, f. eks. deres skud
strækni ngsperiode. 

Antager man, at skudstrækning og vån"edsdannelse hører 
tidsmæssigt sammen (4, side 78 f.f.), og at skudstrækning 
reguleres af sommerens temperatur (5) forstår man, at 
tidlige og sene graner kan »opleye« sommeren på helt 
forskellig vis, og at de derfor kan haye ~lrringsvariationer, 
der er forskudt i forhold til hinanden eller er helt forskellige. 
Dette gælder måske særligt ringenes fordeling til høst og 
vårved, SOln er afhængig af sommerens klima Cf. eks. R, 
fig. 90). Det må hilses nled glæde, at der fremkommer stærkt 
plantefysiologisk prægede tilvækstundersøgelser (1), som 
forsøger at opløse vedpålejringen i en række komponenter 
og delproeesser, og som ikke mindst er af interesse for 
vedteknologien. 

Ikke alene i undersøgelser over yækstens afhængighed 
af klima har det interesse at skelne mellem tidligt- og sent
udspringende graner, men også ved en specialundersøgelse 
som vækstens afhængighed af fruktificering. Eksempelvis 
var det, som allerede nævnt, i 19:')0 hmredsagelig de sene 
graner, som bar kogler; tørkeskadens tilvækstreduktion 
forstærkes yderligere. 

Efter manuskriptets udarbejdelse er fremkommet et en
gelsk arbejde med nye synspunkter på forholdet mellcnl 
vækstperiodicitet og klimapåvirkning : D. B. Bell: The rela~ 
tion between height growth in conifers and the "eather, 
Journal of Oxford Forestry Society 1957, SOBl kunne have 
været af interesse for diskussionen. 



306 

Summary. 

In stands of Nonvay spruee great difIerenees in flushing date oeeur in 
Central European pronnanees, in eertain eold early summers up to four 
weeks. 

The annual growth variations of extreme early and extreme late flushing 
sprllees has been examined on the folIowing loealities, all on poor, sandy 
soils: 

a) in a 9 years old planting of Norway spruee earlier mentioned (7). 
Only the growth of the lea der shoot was measured, the results given in 
tabel 1: During the dry Sllmmer 1955 and the t\Yo following summers a 
senre growth-depression has prevailed in the late flushing spruees as 
eompared with the early ones. This efIee.t is due to the eoineidenee of the 
drought in the summer 1955 and the most aetin shoot-elongation period 
of the late spruees. 

b) in a 40 years old stand of K orway spruee only 8 kilometres west 
of the locality mentioned above. There were seleeted 6 early and 7 late 
trees. Their growth is drawn in figs. 1 and 2. Both height- and diameter 
inerement in half tree-height are redueed in tJle dry year 1947 in all trees. 
In 1948 and 49 the growth-figures of late flushing trees are again normal 
whereas the growth of early flushing trees is still depressed. So this time 
the carly flushing spruces have been badly influeneed by the climate. 

c) at the latter locality growth of an extreme early flushing plot of 
North Scandinavian Norway spruee has been eompared with the figures 
of an extreme late flushing plot of Picea orientalis. Here no exaet results 
appeared regarding to the problem of flushingtime, but the features in 
fig . 3 may be of interest in other respeets. 

In whole fig.3the full drawn eurve (thkk line) concern the northern 
spruee. In 3 A disks from breast height are compared with disks from 
h /2. In fig. :~ B-D the material is divided into three dimension groups : 
breast height radius 4.5-6.0 (B), 6.0-i.0 (C) and 7.0- 8.5 cm (D). 
It appears from the figure that the main variation is the same for all dimen
sions in question . In fig. 3 B, the northern spruee is compared \Vith Pieea 
orientalis, in C \-vith a neighbour stand of German Norway spruee and 
in D with another neighbour stand of German spruce. Fig. 3 E eoneerns 
the height gro\vth of North Seandinavian ~orway spruee, oriental spruee 
and early and late Jlushing individuals of an German Nonvay spruee 
(the same stand as mentioned in fig.s 1 and 2). 

For the plot of northern spruee an extraordinary long depression 
period oeeured in ring width from 193i- 45. Also the years 1945 and 46, 
genera]]y known as exc.e]]ent growth years, onl)' produeed "subnormaI" 
rings. The dr)' summer 1947 did not form a relative growth minimum 
in the plot of norihern ~orway spruee as far as ring width in breast 
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heighl is eoncerned, hul in Ihc annual rings al half Iree heighl a minimum 
(see also fig. 2). Thc \Yood dcposiling fluelualions at half Iree height 
seem Io bc more "sensitivc" to eertain climatie influenees than thosc 
at breast height : 

During spring 19M, nowering almost exdusiyely oceured in late flushing 
spruces (and even in very young ones) some of which had bcen followed 
\Vith flushing-time obsen'ations for a longer period of years and known 
as pcrmanent late. 

Differenccs in growth of carly and late spruces ean bc eaused by 
night-frost, drought and storm. These factors ean in different ways damage 
plants during Iheir sensitivc stage of lo\\' osmotic pressure at shoot elonga
tion time and also destroy the herbaceous shoots. 

In analysis of the causal relation between lluduations in annual 
growlh and dimate-figures it may be of imporlance to understand that 
the difTerent flushing-types reacl in different ways upon the dimatc
changcs of a summer bccause of the displacement of the shoot clongation 
period. 
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DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING 

FRØFORSYNING OG FORÆDLING 

Referat af diskussionen efter kgl. skovrider H. BARNERS fore
drag i København den 3. februar og i Viborg den 25. marts 1958. 

Foredraget byggede på skovrider Barners afhandling i D. S. T. 
1958, side 1--84, hvortil del' henvises. 

Diskussion ved mødet i København. 

,4rboretforstander, dl'. C. Syrach Larsen 

konstaterede, at han og Barner var enige og 'påpegede, at Illan 
- samtidig med, at man skal lade fantasien have spillerum -
må tænke på ansvaret. iFrøhandlerne e r ofte blevet dårligt in
formeret om, hvoflfra det til formålet bedst egnede frø kunne 
hentes, og derfor bærer sko\"brugerne selv en del af ansvaret 
for, hvilket frø eler er blevet indført. Selvom dette at frem
skaffe frø er en handelsopgave, er der - ikke mindst af nu af
døde frøhandler RUN - - - gjort et værdi,fuldt arbejde for at im
portere det bedst mulige frø, og man skal ikke være sikker på, 
at frøforsyningen i vore uage er meget bedre, end den var om
kring århundredskiftet. 

Et nøjere samarbejde mellem skovbrug og frøhandlere kOlll
bineret med en kontrol af frøhanclelen vil være ønskelig. 

Provell'iensforsøgene har lært os meget, men man skal være 
forsigtig med at tolke resultaterne heraf, tænk blot på de to 
proveniensforsøg i lærk på Nødebo og Bornholm. På Nødebo 
er den polske lærk absolut den bedste parcel, mens polsk lærk 
på Bornholm har haft den ringeste udvikling. Det er ikke frø 
fra samme bevoksning, m en dog indsamlet på lokaliteter, som 
ik,ke ligger så forfærdelig langt fra hverandre. 

I frø haverne kan man på en bekvem måde høste frøet og sam
tidig gøre iagttagelser om individet, om rethed, grenebygning, 
væksthastighed, skyggetålingsevne og sundhed . . Disse iagttagel
ser må kunne omsættes i dyrkningsmæssige erfaringer. Endvidere 
kan man gennem kontrollerede krydsninger af udvalgte træer få 
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noget værdifuldt. Hvis man har et 'frøafkom, der som helhed 
kan tænkes at give fremragende planter, må planteafstanden 
kunne øges betydeligt. 

At man har anvendt betegnelsen skovtræforædling overalt 
i verden, har haft en vældig reklamernæssig virkning og gjort 
det lettere at skaffe penge til arbejdet; men det må ikke friste 
til at gå ,for hurtigt frem og tro, at man kan nå resultater i 
forøget tempo. Det er et s'pørgsmål, om resultaterne er modne 
til udnyttelse og til diskussion, men det er givet, at vi bør lave 
rfrøhaver af det bedste, vi har. Det kan ikke sk'ade, men hjælpe 
et lille hop fremad, - man må blot ikke overvurdere det. 

Den ensartethed, nogen frygter, skal 'man ikke bekymre sig 
om, der skal nok komme tilstrækkelig variation; men det er 
meget værdifuldt fra starten at få siet alle de uheldige frø
træer fra, og det kan sikrest gøres i en frøhave, hvor man også 
kan bevare de værdifulde avls træer og virkelig kender det 
materiale, man arbejder med. En af proveniens,forsøgenes svag
heder er, at man ikke ved, hvornår moderbevoksningerne for
svinder, og da de ofte, som det bl. a. er til>fældct med de 
»amerikanske« lærk ved v. Linstows grav, ikke er fremkommet 
ved selvsåning, men ved plantning af indført materiale, i dette 
tilfælde europæisk lærk, kan det være helt umuligt at skaffe frø 
fra de bevoksninger, man har afprøvet. :Man kan derfor let 
risikere at ·få frø indsamlet fra en nærliggende bevoksning, som 
har et ganske andet oprindelsessted. Det er vigtigt, at der føres 
kontrol med ,frøhandelen, og det er klart, Ht man må holde 
kon trolog handel adskilt, de to ting passer ikke sammen. 

Skovrider J. A .. Løvengreen 

understregede, at skovrider BARNERS artikel var en delvis 
status over skovtræforæclling og frø forsyning, især med vægten 
lagt på frøforsyningen. Dansk Skovforenings frøudvalg er særlig 
interesseret heri, og man er taknemlig for de mange værdifulde 
oplysninger, som er samlet om de enkelte træarter. 

Den opgørelse af behovet for frø, som Barnel' har foretaget, 
svarer stort set til den, jeg har lavet ved at beregne, hvor meget 
der var brug Ifor og derefter gange med 4! Det vil altså sige, 
at vi kan nøjes med meget mindrefrømængder, såfremt frøet 
bliver udnyttet bedre gennem rigtig plukning, opbevaring og 
udsåning, hvortil eventuelt kommer 'en større planteafstand. 

Frøbehovet er formentlig ikke steget i de senere år - tvært
imod. Skovrider H. H. BIlLMANN har oplyst, at der på Frijsenborg 
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omkring 1820 hvert år blcv udsået 4- 500 kg nåletræfrø dels j 

skoven. og nels i planteskolerne. - Efterhånden som racen bliver 
bedre, minnskes frøbehovet. 

Frøudvalget lægger stor vægt på afkomsbedømmelse, og ved 
den gennemgang af de kårede bevoksninger, man nu foretager, 
håber man at kunne gøre mange iagttagelser, som sammenlagt 
er af værdi, måske mest derved, at det kan vise sig, at udsvin
gene ikke er så store, som man troede. 

En meget væsentlig del af ,frøimporten foregår g{~nncm Stats
skovenes Planteavlsstation og Hedeselskabet, lidt importeres af 
Frøudvalget, og her har man ikke grund til at savne en kontrol. 
Resten af importen underkastes en vis kontrol, idet vægringen 
ved at købe frø med ukendt oprindelsessted er blevet meget 
større i den senere tid. Blot for 5 år siden forlangtes ifølge 
planteskolerne kun sjældent godkendt plantemateriale. Skov
distrikterne kan på denne mådc gøre kontrollen betydningsløs; 
det er bedre at vente et år eller to med at til plan te et areal, 
end 'at anvende dårligt plantemateriale. 

Påstanden om, at der for hver portion godt frø, som impor
teres, kommer 5 gange så meget af tvivlsom værdi, må bygge 
på en fuldstændig fejlvurdering. Dette støttes af, at Frøudvalget 
ikke har fået en eneste meddelelse om dårlige be1voksninger 
fremkommet . i de senere år, som kunne være undgået, hvis der 
havde været kontrol. Spørgsmålet kan kun belyses fyldestgørende 
gennem en statistisk undersøgelse. 

Vi må være meget taknemlige for det arbejde, som er udført af 
skovtræforædlingens pionerer med dr. SYRACH LARSEN i spidsen 
og håber, at de stadig vil arbejde med mod, fantasi og tålmodig
hed, og ,at vi derigennem kan nå resultater, som ikke kunne nås 
gennem proveniensforskning og naturl ig selektion. Ved vUl'de
ring af foræcllingens resultater skal man ikke, som BARNER har 
gjort, sammenligne med mislykkede kulturer, men med hoved
massen. 

De kriterier, man har for en bev,oksnings godhed, er meget 
svævende, og man må se at ·forene <le forskellige synspunkter 
og nå ·frem til sikrere bedømmelsesgrundlag, som er tilstræ kk e
lig alsidigt, og som siger mest muligt om stabiliteten og det for
ventede økonomiske udbytte. 

Gennem proveniensforskningen er nået meget; men man må 
ikke lade de første skridt Ibremse initiativet ud fra den betmgt
ning, at vi nu hal' nået meget, speeielt ikke da de første skridt 
tilsyneladende har v~X'ret lette, idet man f. 'eks. har konstateret, 
at man ikke skal dyrke finsk gran, hvilket vel ikke er noget 
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stort skridt frem. Forskellene i vore normale bevoksninge r er 
ret små, men de er der, og selvom det vil tage lang tid ..at 
udnyttc dem, må det gøres. 

Man bør anlægge frøhaver af det bedste materiale, som er til 
rådighe(! nu, så vi hurtigst muligt kan få noget modent frø. 
Viser der sig bedre matcriale, kan man altid kassere det første. 
Frøhaverne bør anlægges, selvom de ikke kan stå for en streng 
økonomis,k vurdering. Det pmktiske skovbrug stiller sikkert gerne 
arealer til rådighed og vil måske rlcltage i anlægsornkostnin
gerne mod at få en vis brugsret. Frøprocluktionen vil sikkert ikke 
bHve for stor, og evt. overskue! kan formentlig eksporteres. 

Tic!sfaktoren er den væsentligste bremse for udviklingen, og 
man må ikke fra praksis forlange for meget for tidligt, men se 
tiden an og håbe på en støt udvikling, som kan føre til, at de 
dårligste af de kårede hevoksninger glider ud og erstattes af 
frøhaver, måske lavet dels efter udvalg og dels af forædlede 
former. I Frøuclvalget er man meget positirvt indstillet til et sam
arbejde om disse Iproblemer. 

Kgl. skovrider H. BQ1·ner: 

Det problem at dække vort gennemsnitlige frøbehov med {rø, 
der er nogenlunde godt, kan løses forholdsvis enkelt ved fornuf
tigplanlægn ing og organ isation, idet vi kan opbevare frø, navn
lig nåletræfrø og frø af en delløvtræarter, uden nævneværdig 
forringelse. Planteavlsstationen har også - - gennem dyrekøbte 
erf.aringer vecl opbevaring af 20 tons fra sidste høst - fun det 
frem til en tiHreclsstillencle opbevaringsmetode for hog. Om 
opbevaring af agern ved man endnu ikke noget. net er vigtigt 
at have nær kontakt med distrikterne for at få kendskab til det 
gennemsnitlige årlige frøbehov. 

For at få beholdningerne af egnet frø til at slå til, må man 
af og til skærc nerl på ordrcrne fra distrikter, som vil så clirekte 
i skoven, cla tabsprocenten ved denne fremgangsmåde er for stor 
på grund af mus og fasaner. For at strække frøpartierne mest 
muligt, sælges ret store partier til planteskolerne med forkøbsret 
for planteavlsstationen. 

Kontrol med frøhandlcrne kan kun blive effektiv, såfremt di
strikterne går ind ,for kun at købe frø eller planter, hvis her
komst cr nøje oplyst. Det cr ønskeligt, at der kommer fulel klar
herI over frøudvalgets stilling, og at frøudvalgets opbygn ing bli"cr 
sådan, at frøhandlere og planteskoler med sindsro kan hcnvende 
sig til frøudvalget. 
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En 'bedre udnyttelse af det frø, vi har til rådighed, gennem 
bedre opbevaring og udsåning vil lette Ifrøforsyningen en hel del. 
Det bUver det næste led i planteavlsstationens arbejde at under
søge den tekniske behandling af frøet. 

Distrikterne vil gerne deltage i et samarbejde om at lave frø
haver, og det er vigtigt, at man samarbejder om at finde de 
bedst egnlede træer, således at man undgår dobbeltarbejde og 
indbyrdes konkurrence. 

Frøhaver af bøg og eg vil være dyre og vanskelige at etablere 
på grund af vildt og kravet om passende afstand fra andre bøge
og egebevoksninger. Bøgeforædlingen i Arboretet har nu ind
samlet podemateriale ·fra mange værdifulde træer, som man 
har 10v at tro på, og der findes også nogle bøgeracer, som vi 
godt vil fremavle. Disse ting kunne anbringes langs statsbanernes 
al'e·aler - en ide, som dr. SYRACH LARSEN har praktiseret i flere 
år - og måske på de grønne områder, som kommer i alle mo
derne bebyggelser, - her vil der være gode betingelser for at 
høste frøet på en rationel måde. 

Kgl. skovrider Poul Lorenzen 

troede ikke, at der idag er nogen skepsis over for skovtræ
forædlingen og mente derfor ikke, at BARNEH behøvede noget 
forsvar, eller sagt med Voltaire: Man behøver ikke at bruge 
brækjern, når man skal igennem en portiere. - Praktikerne må 
blot være tålmodige. 

Det er muligt, at plantetallet kan reduceres en del, men det er 
vigtigt at bevare skovtilstanden eller om fornødent hurtigst nlU
ligt genskabe den. 

Man bør overveje, om der er mulighed for fra de vidtstrakte 
arealer med Fagus orientalis i Kaukasus at skaUe frø, som har 
interesse for dansk skovbrug. De få bevoksninger af ringe ud
strækning, som findes herhjemme, er måske et for spinkelt 
grundlag at bygge en konklusion på. 

Spørgsmålet om isolering af frøhaver er vigtigt, og det vil være 
interessant at få oplyst, hvor tryg man føler sig ved f. eks. en 
afstand på 2 km mellem en frøhave med bøg og nærmeste bøge
bevoksning, da der foreligger meddelelse om, at poHen kan 
spredes over meget længere strækninger. 

Skovrider E. C. L. Løfting 

fremhævede proveniens forsøgenes store betydning, især for 
de vanskeJi.gere, indførte træarter, hvoraf vi endnu ikke har 
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fået den 'biologisk rigtige proveniens ind i landet. Problemet 
er særlig klart på de dårligere jorder, og ved at betragte vore 
gamle ,proveniensforsøg her kan vi få et fingerpeg om, i hvilken 
retning vi skal bevæge os for at få noget bedre 'end det hidtil 
indførte, som ikke er tilstrækkelig differentieret til at give os 
det helt gode. U d fra sådanne betragtninger er der nu samlet 
ædelgranfrø ,fra Rumænien og Polen, som er klar til udsåning, 
og der er fundet en ny douglasproveniens, nær douglasgranens 
øvre græns'e, som hidtil - forsøget er kun 5 år - har vist sig 
alle andre provenienser overlegen. 

Når vi først har det biologisk rigtige materiale, kommer for
ædlingen, - det teknisk bedste inden for det biologisk sikre. 

Professor C. A. Jørgensen 

fremhævede den store udvikling, som er sket i de sidste 30 år 
inden for denne side af sko\nbrugsforskningen, en udvikling, som 
først og fremmest knytter sig til dr. SYRACH LARSEN. 

En af ulemperne ved proveniensforsøg er, at der går så lang 
tid, inden man kan drage sikre slutninger, at man sjældent kan 
vente, at de modertræer eller moderbevoksninger, hvorfra ma
terialet stammer, vil være til stede, således at de kan udnyttes 
i frem ti den. 

Ved at gøre de enkelte pareeller i proveniensforsøgene så 
store, at de gode kan blive brugt som frøhaver, medens de dår
lige bliver hugget ned, kan man ændre på (lette forhold. En 
sådan fremgangsmåde er praktiseret i Klitvæsenet. 

På grund af podeteknikkens udvikling kan man nu opformere 
et forholdsvis lille udgangsmateriale og anlægge regulære ,frø
haver af skovtræer, og dette er sandsynligvis den eneste måde, 
hvorpå man med sikkerhed kan skaffe sig tilstrækk'elig produk
tion af velegnet frø. 

Det er nærliggende at spørge om, hvor store arealer, der skal 
til for at skabe en produktion af bog og agern, som har praktisk 
betydning, da tilrettelæggelsen af det fremtidige arbejde er af
hængig heraf. 

At man under samme organ, FrølIdvalget, har henlagt både 
handelsmæssig og kontrollerende virksomhed, turde være ene
stående. I landbruget er de to ting skarpt adskilte, idet statens 
forsøgsvirksomhed i plantekultur foretager afprøvning af sorter 
og stammer, medensfrøkontrolkommissionen har med landbru
gets frøforsyning at gøre. De afprøvende instanser må under 
ingen omstændigheder sammenblandes mefl de forhandlende in
stanser. 



314 

Kgl. skovrider H. Barner: 

Det at udvælge de rette træer til fremavl er en meget vanskelig 
sag, idet man kan risikere, at valget af f. eks. særlig finkvistede 
typer kan medføre en nedsættelse af dyrkningssikkerhed og pro
duktion. Vil man have fin,kvistede typer, må man derfor vælge 
hlandt de træer, som har rfulgt med i produktion, og som har 
haft gode udviklingsmuligheder. 

Det er ikke muligt med 100 % sikkerhed at undgå fremmed
bestøvning i frøhaverne, men hvis man allJbringer frøhaven i en 
nåletræbevoksning med mindst 500 m gennem skov til nærmeste 
bevoksning, der kan afgive pollen, vil fremmedhestøvning for
mentlig kun ske undtagelsesvis. For fyrrearterne må dog kræves 
større afstande, men problemet er ikke særlig klart belyst. 

Med frøhaveteknikken kan man få mere ud af proveniens
forsøgene end hidtil, idet man som fremhævet af LØFTING kan 
fremavle de typer, som rent teknisk har tiltalende egenskaber, 
når først vi har fundet et materiale, som er nogenlunde dyrk
ningssikkert. 

Det er meget vanskeligt at bedømme, hvor store arealer, der 
skal udlægges som frøhaver for at dække det gennemsnitlige 
frøforbrug, men det nuværende forbrug af nåletræ-, ær- og 
askefrø skulle kunne samles i frøhaver, som tilsammen dækker 
omkring '150- 200 ha. Dette tal er meget usi,kkert, og om 5 år 
vil man kunne bestemme det med større sikkerhed, da man til 
elen tid har større kendskab til, hvor meget frø, der kan høstes 
i en frøplantage. I de hidtidige beregninger har man forudsat, 
at der høstes det sanlIne som i en normal bevoksning i fuld 
frøproduktion. 

Frøhandler Søren Levinsen: Kombinationen mellem handel og 
kontrol i Dansk Skovforenings frøudvalg er en alvorlig anstøds
sten for frøhandlerne. Såfremt frøudvalget opgiver sin handels
virksomhed, kan de private .frøhandlere helhjertet gå ind for at 
lade sig kontrollere af frøudvalget. 

Det foreslås, at ordningen med godkendelse af bevoksninger 
ændres i retning af det svenske system, hvor man har plus-, 
norma]- og minusbevoksninger, og ved indsamlinger i go(le 
høstår koncentrerer man sig om plusbevoksningerne, medens 
man i mindre gode .frøår tager normalbevoksningerne med. NIan 
kunne sikkert enes om en form for kontrol, som udelukker, at 
eler bliver samlet ,frø fra minusbevoksningerne. 

Forstkandidat A. Heilmann gjorde opmærksom på det uhe]di,gc 
forhold, at det stadig er meget udbredt at købe planter og frø 
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billigt fremfor at betale lidt ekstra for at få plantemateriale fra 
udsøgte 'bevoksn inger. 

Skovrider .l. A.. Løvengl'een pointerede, at frøudvalgets virk
somhed ,bygger på frivillighedens basis, og at man har haft over
enskomst 0111 kontrol med en frøhandler. Det er muligt, at han
delsvirksomheden kan være medvirkende til, at frøhandlerne 
ikke ønsker kon trol, men der kan måske også være andre grunde 
hertil. Initiativet til en ny form for kon trol skal ikke komme fra 
frøudvalget, der må følge sine statutter, som er vedtaget af Dansk 
Skovforenings medlemmer. 

Det er naturligt, at de kontakter, som skabes gennem f. eks. 
forsøgsvæsenet, udnyttes ved, at det er disse folk, (ler skaffer 
i hvert fald de første partier hjem. En kontrol skal være meget 
omfattende, ,før den bliver effektiv, men frøuclvalget vil gerne 
medvirke ,hertil. 

Skovrider H.1UllllS påpegede de mange muligheder for forbyt
ning ,a\ffrø og indsamling fra dårligt egnede bevoksninger. Det 
må være rigtigt at koncentrere sig om de gode hevoksninger, 
vi kender, og endvidere foretage en vegetativ opformering i frø
haver samt måske som i Sydsjælland på stor afstand i kulturerne 
indpode kviste fra udvalgte træer. 

Det 'praktiske skovbrug må støtte Arboretet og Planteavls
stationen med at stille arealer til rådighed til frøhaver. Mange 
godser vil kunne stille løvtræbælter i store nåletræbevoksninger 
til råcJi,ghed, og man må hurtigst muligt gå i gang og se at få 
samaT1bejdet i faste rammer. 

Professor C. A. Jørgensen fastslog, at grundlaget for, at en 
k,on trol kan blive effektiv er, at det praktiske skovbrug lægger 
vægt på at ,få ,frø fra godkenrlte bevoksninger fremfor at få ('let 
billigt. 

Faren for fremmedbestøvning i frøplantager er ikke af større 
betydning, når det drejer sig om almindelige vækstegenskaher, 
da man kan regne med, at halvdelen af vækstegenskaberne arves 
fra hver af forældrene. Hvis der sker fremmedbestøvning, kan 
man således regne med, at vækstegenskaberne vil blive clen halve 
sum af de to bevoksningers vækstegenskaher, og man kan derfor 
regne med, at resultatet altid bliver bedre end ved anvendelse af 
tilfældigt frø. Ref. M. V. Knudsen. 

Diskussion ved mødet i Viborg. 

Skovdirekløt N. B. Ulrich 

forstod skovrider BARNEH således, at han fandt Dansk Skov
forenings frøurlvalgs sammenhlanding af kontrol og handel med 
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skovfrø for »i høj ,grad kritisabel «, hvis man skulle bruge et 
ombudsmandsudtryk. Da man i sin tid overvejede en .kontrol i 
Danmark, var alle enige i ønskeligheden, og professor GRØN 
lavede på baggrund af erfaringer fra FAO et simplificeret for
slag, som fremlagdes i landbrugsministeriet, men det viste sig da, 
at der ·alligevel bestod uenighed i frøudvalget, og landbrugsmini
steriet lagde da sagen ad acta. Dansk Skovforenings bestyrelse 
forholdt sig afventende, ·og bestyrelsen er nu atter inde på at få 
sagen frem. 

Kunne på en måde være enig med skovrider BARNER i, at det er 
tidligt at kræve en egentlig status for skovtræforædlingen, men 
mente det alligevel nødvendigt at standse op nu ·for at vælge den 
rigtige vej. Skovbruget kan ikke nøjes med håb om forbedret 
udbytte eller almindelige betragtninger om lønsomhed, men må 
kræve oplyst,hvilken grænserentabilitet, der kan opnås ved 
forædling. Omtalte dansk skovbrugs jævnt fremadskridende ud
vikling, hvori der dog havde været visse spring, blandt hvilke 
der var grund til at nævne Iprofessor GR0NS indsats med krav 
om økonomisk afprøvning af alle dis·positioner, og dr. SYRACH 
LARSENS grundlæggende forædlingsarbejder. Skovbrugets prak
tikere har nok været lovlig ligegyldige over for de teoretiske land
vindinger, men alle disse må nu kombineres . . Forsøg kan ikke 
kræves nødvendigvis at give resultater for praksis, men må dog 
have et .formål. Fra lærestolen i skovdyrkningslære doceres ud 
fra økonomiske betragtninger selvforyngelse af bøg for 600 kr. 
pr. ha, men man siger derfra in tet om forædlingens økonomiske 
muligheder. Også skovtræforædlingens formål må vel være øko
nomisk, og man trænger til en koordination. Administrationen, 
der ved mindre og mindre om mere og mere, bliver rådvild og 
spørger, hvilken merpris man må kræve, for at frøhaver m. m. m., 
som skovtræforædlerne går ind .for med så megen ildhu, kan 
retfærdiggøres økonomisk. Dersom det kun drejer sig om en 
prisforbedring på 10--15 0/0 , så synes den vel inden for række
vidde, men er der tale om at gange prisen pr. m 3 med 2 eller 3, 
forekommer sagen på forhånd tvivlsom. Det er disse mange 
spørgsmål, som administratorerne må stille, men endnu ikke 
har fået besvaret, som var anledning til skovdirektørens artikel 
iD. S. T. 

Professor A. Howard Grøn 

sagde, at ,frø og forædling længe har været et centralt spørgs
mål i vort skovbrug. REVENTLOW og OPPERMANN var milepæle i 
forædlingsarbejdet. I 1934 kom SYRACH LARSENS »Forest Tree 
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Breeding«, og i 1937 fOl'eslog BORNEBUSCH Dansk Skovforening at 
oprette et frøudvalg. Der er kortere imellem de senere indsatser 
end imellem de første, og der er håb om, at vi nu kan skride 
endnu hastigere frem. 

Med hensyn til kontrol med frø og planter nævnte professoren 
3 punkter: 1) import, 2) høst i Danmark, 3) planteskolerne. 
Begyndende bagfra sagde professoren ad 3): Planteskolerne aver
terer med kontrollen og fører bøger over de enkelte bedes pro
veniens, men herefter følger et svagt led. Kan man være vis på, 
at de rigtige plan ter herefter går på den rigtige lastbil o. s. v.? 
ad 2) : De mange kåringer har uundgåeligt måttet føre til enkelte 
fejlgreb; i visse tilfælde har man således kåret altfor små be
voksninger. Der findes f. eks. i Linå Veslel'skov en kåret japansk 
lærkebevoksning med kun 3 træer! Udtalte sin enighed med 
BARNER i, at kåringerne må efterprøves. Selve høstteknikken er 
forbedret bl. a. gennem planteavlsstationens virke, men det er 
tvivlsomt, om de gule, grønne og blå kontrolsedler sikrer frøs 
og planters identitet og rigtige gang, og mon i det hele taget 
disse sedler er kendt af enhver forstkandidat? ad 1) : Her svigter 
kontrollen. Hvad har ikke f. eks. finsk rødgran eller Shuswap
douglasgran kostel dansk skovbrug? Allerværst er det, 'at vi er 
ret usikre i vort kendskab til proveniensernes ulige værdi. 

Kunne ikke tilslutte sig skovdirektør ULRICHS opfattelse af 
frølovsforslagets skæbne. Landbrugsministeriets embedsmænd 
var meget velvillige, men det af skov,brugets organisationer ud
arbejdede lovforslag var for detailleret til behandling i tinget, 
og en bemyndigelseslov var derfor nødvendig med påfølgende 
bekendtgørelse og cirkulære, der skulle indeholde bestemmelser 
om en særlig kontrol udøvet ,af Statens forstlige Forsøgsvæsen . . 
Ministeriet hørte Dansk Skovforening, som behandlede sagen 
»saboterligt«, så den faldt. Med et omskrevet citat af den gamle 
forstlige forfatter CHR. OLUFSEN udtalte professoren: »Dansk Skov
forening er ikke på den rette vej til varetagelse 'af medlemmernes 
interesser, før den får etableret en eHektiv ,frøkontrol«. 

Skovrider J. A. Løvengl'een havde regnet på det danske frø
hehov, ganget resultatet med 4 og ca. ramt de faktiske tal, som 
planteavlsstationen har fundet. Frøbehovet vil antagelig synke, 
idet frøbehandling og proveniens forbedres, så at ,færre planter er 
nødvendige. Bebudede en snarlig redegørelse fra Dansk Skov
forenings Frøudvalg. 

Var ,enig med BARNER i, at afkomsbedømmelse er meget vigtig, 
selvom der nok er mange gode bevoksninger med ret lille ud
sving i afkommet. Var også enig i, at ,kontrollen ;fra frøudvalgets 
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side kan svigte, men troede dog, at den i store træk var tilstræk
kelig, og sagde, at frøudvalget havde god grund til tillid til plan te
skolerne. I selve ,bevoksningen må selvfølgelig hvert enkelt di
strikt og hver plukker medvirke til kontrollens gennemførelse. 
Med hensyn til importen mangler man sikre kriterier og har for 
ringe viden til at opretholde en ukritisabel il1lportkontrol; lmn 
klart erkendte negative provenienser ville kunne forbydes. Man 
kunne derfor i sin tid ikke ,foregøgle landbrugsministeriet en 
mulighed, som ikke var til stede. Hertil kom, at kontrol ,koster 
mange penge, som ikke kunne skaffes. Måske kunne man efter
hånden, evt. i forbindelse med de nye markeclsplaner finde en 
god løsning. Udtalt e iøvrigt sin tro på frøhaverne og mente il\:ke, 
at det gjorde så meget, at enhver skovrider beg~ ndtekrigen med 
sin egen lille kanon. 

Dl'. C. Syrach Larsen udtalte, at han havde givet sit svar på 
skov direktør ULnICHS artikel i en på engelsk udkommet bog om 
anvendelsen af arvelighedsforskningen i skovdyrkningen, hvilken 
bog var skrevet med hans hjerteblod. Sagde, at det var rigtigt, 
at skovtræforædlingen var løbet løbsk, for så vidt som det har 
vist sig, at man i de forskellige lande arbejder i hver sit hjørne, 
således som han nylig havde kunnet konstatere ved besøg i 
Czekoslovakiet og andre steder. 'ar en ig i, at man må have styr 
på sit arbejde og føre kartoteker o. s. v., ligesom også en økono
misk efterprøvning kan blive nødvendig, men praktikerne må 
også in teressen~ sig for de resultater, som er nået, f. eks. er 
hybridlærken merl sine gode egenskaher nu tilg(.l-'ngelig i ret stor 
målestok. 

KOI. skovrider H. BCll·ner gjorde sig til talsmand for, at man 
gav planteskolerne en grov orientering om plantebehovet for det 
enkelte år og de kommende år, for, sagde han, det er i år med 
stor plantemangel, at ulykkerne sker, og at man ikke tager det 
så nøje med proveniensen. Var enig med professor GRØN i, at 
det kniber med at holde styr på de farvede sedler, men kunne 
også godt se vanskeligheden ved en guldtresset statskontrol, og 
troede, at man nok foreløbig skulle klare sig vcd over for frø
handlere og planteskoler at give mere orientering og kommen
tering, hvorved gensidig tillid kunne styrkes. Ønskede påny at 
urltale som sin mening, at Dansk Skovforenings frølldvalg burde 
opgive at drive handelsvirksomhed samtidig med kon trol, og 
fandt rlet ønskeligt, dersom udvalget helt opgav kontrollen med 
import m. v., at det da gaven tydelig erklæring herom. 

Erkendte at være krøbet udenom den økonomiske status, som 
skovdirektøren havde efterlyst, og fastslog, at man endda teknisk 
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sct knap nok vidste, hvad man skulle, men måtte besinde sig på 
opgaverne. Med hensyn til frøhaver kunne llCln tænke sig ud
plantning af hejstere, f. eks. i parker og grønne områder, hvor 
høsten er let. 

Skovfrølwndler Søren Levinsen opfordrede Dansk Skovfor
ening til at udbygge sin kontrol, men at ophøre med selv at drive 
handel, da disse to formerlfor virksomhed ikke går i spænd 
sammen og kan skabe mistillid. Det er selvfølgelig rigtigt, at der 
ligger en reklameværdi i at kunne sætte kontrolleret frø i sin 
prisliste, men kontrol drevet på den rigtige måde skaber også 
gensidig tillid, og skovfrøhandlerne er selvfølgelig interesseret i, 
at man har tillid til den indsamling og handel, de driver. 

Skovdirektør N. B. Ulrich ville melde hus forbi, hvis man 
men te, at praksis havde interesseret sig for lidt for skovtræ
forædlingen, idet næppe nogen anden havde ofret så mange penge 
for sagen som netop statsskovene, men da det er offentlige midler, 
d. v. s. andres penge, »man morer sig for«, er det nødvendigt nu 
at gøre sig en 'forestilling om, hvad man får for pengene. Med 
hensyn til frøkontrol kan statsskovbruget på grund af sin stør
relse hvile i sig selv og kan derfor være nogenlunde ligeglad, 
hvilken vej man betræder, men de enkelte private skovbrugere 
kan derimod have brug for at støtte sig til en offentlig kontrol. 

Plantcskoleejcl' Graven men te, at planteskolerne ikke har været 
hørt i spørgsmålet om offentlig kontrol,der jo i høj grad må have 
deres in teresse, da de både er køhere og sælgere. Han ville fore
trække en frivillig kontrol for en statskontrol og påpegede, at 
man for at få fuld sikkerhed måtte lade en man d Ifølge det enkel te 
frøparti via planterne til skoven. 

Pl'olessor .4. Howard Grøn oplyste, at det kun var de inden for 
skovbrllget interesserede parter, som var med i udvalget an
gående statskontrol i sin tid. Var ængstelig for BARNERS forslag 
om orienterende meddelelser, som kunne komme til at minde om 
husholdningsrådets meddelelser om vaskemidler, hvoraf nogle 
er gode og andre slette. Troede alligevel, at en egentlig kontrol 
var at foretrække. Med hensyn til forædling må man iøvrigt, 
når sagen skal belyses økonomisk, spørge, hvilken ,fremtid ved 
i (let hele taget har. Spiller mon formen nogen større rolle i frem
tiden, og skal ikke det hele i suppegryden? 

Skovrider J. A. Løvengrcen sagde, at Dansk Skovforenings 
Frøudvalg vanskeligt kan være en kyllingemoder, som kan have 
al ,frøvirksomhed i landet i sin favn; han ville gerne søge en 
god løsning, men betingelsen, at frøudvalget il,ke måtte handle 
med skovfrø, huede ham ikke. 
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Professor P. Mollesen var enig med skov direktøren i, at man i 
skovbruget, og herunder skovtræforædlingen, ikke kan nøjes med 
en lys tro. Konkurrencen skærpes, og industrien kalkulerer 
snævert; investeringerne er store i moderne industri, f. eks. 
regnes under Vestjyllandsplanen med 600 mill. kr. Det er vanske
ligt at finde tekniske udslag af arv. Et sådant synes ganske vist 
at forekomme i ungarsk bøg på Halstecl Kloster, der ikke blot 
har højere bonitet, men også højere tørstofindhold end de ind
fødte ,bøge, men i almindelighed synes behandlingen, milieuet, 
at overskygge arven. I Nystrup ,plantage er sllledes tørstofproduk
tionen 60 % højere i de ikke udhuggede bevoksninger end i de 
stænkest huggede, hvilket, hvis man sigter mod cellulosC'procluk
tionen, vil sige, at man måske skulle lade træerne gro op som en 
kornmank uden at tynde i dem. 

Kgl. skovrider H. Sclwubye meldte sig som en elev af 
A. OPPER~1ANN og havde derfor i tidens løb hørt meget om her
komstens betydning .for skovtræerne. Imidlertid havde han nylig 
ved en ekskursion i Freerslev hegn, Frederiksborg distrikt, haft 
lejlighed til at konstatere, at der ingen som helst forskel var at 
se på afkom af fasanbøgen og andre ,bøge. Ønskede oplyst, om 
nedfrysning af frø kan føre til mindre planter, og endvidere 
om man ikke ved Iforædling risikerer for stor ensartethed i 
plantematerialet med deraf følgende fare ,for insektangreb m. v.? 

Dr. C. Syrach Larsen kunne bekræfte, at der er en fare ved for 
stor ensartethed og omtalte den vanskelighed, landbruget havde 
haft med sin højt forædlede hvede, som ,frøs i vinteren 1941/42. 
På den anden side må under alle omstændigheder det dårligste 
udskilles. Doktoren mente, at Freerslev-forsøget Cl' misvisende, 
fordi hugsten der er ført vidt forskelligt i de forskellige par
celler. 

Kgl. skovrider H. Barnel' udtalte, at man vcd oprettelsen af 
planteavlsstationen oprindelig kun havde haft statsskovenes eget 
tarv i tankerne, men adskillige havde siden henvendt sig .for at 
købe frø, som var indsamlet under kontrol og eventuelt opbevaret 
i fryserum, og herved var efterhånden virksomheden blevet ud
videt, uden at man havde tilstræbt noget monopol. Om de så 
meget omtalte frøhaver sagde Barner, at også disse kan mis
bruges og må kontrolleres, eventuelt af arboretet i Hørsholm. 
Kunne ikke helt afvise SCHOUBYES tanke om, at nedfrysning kan 
føre til nedsætning a\fplantestørrelsen, men havde dog ikke hørt 
om alvorlige udslag i så henseende. 

Ref. H. Frølund. 
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KRONIK 
Lov nr. 177 af 7. juni 1958 om Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. 

§ 1. Stk. 1. Den kg!. veterinær- og landbohøjskole er statens 
højere læreanstalt til uddannelse på videnskabeligt grundlag af 
veterinærer, landbrugskandida ter, landinspektører, havebrugs
kandidater, forstkandidater og mejeribrugskandidater. 

Stk. 2. Udvidelse af højskolens undervisning til at omfatte 
andre studieretninger end de i stk. 1 nævnte kan ske ved kg!. 
anordning. 

Stk. 3. Højskolen har foruden ovennævnte undervisningsfor
mål til opgave at drive forskning inden for de hertil knyttede 
særlige og almene videnskaber. 

§ 2. Stk. 1. Den kg!. veterinær- og landbohøjskole står under 
overtilsyn af landbrugsministeriet. 

Stk. 2. Højskolen ledes af en rektor i forbindelse med lærer
forsamlingen, lærerforsamlingens forretningsudvalg, flere fagråd 
og en administrativ chef. 

§ 3. Stk. 1. Rektor ansættes ved kgl. resolution for et tidsrum 
af 5 år efter indstilling fra lærer,forsamlingen. 

Stk. 2. Der ansættes ved kg!. resolution en prorektor for et 
tidsrum af 2 år efter indstilling fra lærerforsamlingen. 

§ 4. De nærmere regler om højskolens styrelse og virksomhed, 
om besættelse af lærerstillinger samt om tildeling af videnska
belige grader fastsættes ved kg!. anordning. 

§ 5. Efter udløbet af hvert undervisningsår afgiver rektor til 
landbrugsministeriet en beretning om højskolens virksomhed i 
det forløbne år. 

§ 6. Ved nærværende lovs ikrafttræden ophæves lov af 8. 
marts 1856 angående oprettelsen af en veterinær- og landbohøj
skole, lov af 11. februar 1863 indeholdende tillæg til lov af 8. 
marts 1856 angående oprettelsen af en veterinær- og landbohøj
skole, lov af 22. januar 1869 indeholdende tillæg til lov af 8. 
marts 1856 angående oprettelsen af en veterinær- og landbohøj
skole, lov nr. 68 af 12. april 1892 om tillæg til og forandringer 
i de om den kgl. veterinær-og landbohøjskole gældende lovbe
stemmelser samt lov nr. 17 af 13. februar 1903 om tillæg til og 
forandringer i de om den kg!. veterinær- og landbohøjskole gæl
dende lovbestemmelser. 
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LITTERATUR 
J. H. \V ANSCHER (redaktør): Danske hauebrLl,gsforsø,g. København 

1957. 
Publikationen har undertitlen: Periodisk oversigt ov,er igang

værende og nylig afsluttede forsøg. Formålet er, at bogen skal 
virke kon taktskabende, d. v. s. give de forskellige forskere mu
lighed for at se, hvem der arbejder med hvad. Herved bliver 
der vel også større chance for at undgå unødigt ,dobbeltarbejde 
i en tid, hvor samfundet råt.cr på forskning og forskningsresul
tater. 

Oversigtens 375 forf.atterreferater gennemgår alle løbende have
brugsforsøg her i lan det, nogle få afsluttede forsøg og et par 
forstligc forsøg. 

Referaterne er samlet i følgende hovedgrupper: 

I. Almindelige forsøg (klima, jordbund, plantefysio
logi m. fl.). 

II. Frugtavl. 
III. Dyrkning af køkkenurter. 
IV. Blomsterdyrkning. 
V. Planteskole og have. 

Et par titler fra gruppe V, der iøvrigt er af stor in teresse for 
ledere af distriktsplanteskoler, vil give begreb om bogens ind
hold: 

Orienteren de un dersøgelser med bekæmpelse af natte
frost i ædelgran. 
Gødningsforsøg med planteskolekulturer. 
Forsøg med rodstikning af frøbedsplan ter plan te-
skoler. 

Skovbrug har en del berøringspunkter med de øvrige jord
hrugsformer. Specielt kan skovbruget sikkert lære en del af de 
forsøg, som gennemføres med frugttræer og -buske. Referaternes 
korthed giver travle forstmænd mulighed for at orientere sig og 
hente inspiration i et meget vidt område af jordbrugsforsøgs
arbej.det. 

Skovbrugets forsøgsorganisation er lille i forhold til de andre 
jordbrugsformers. De forsøg, som de praktiserende forstmænd 
arbejder med, er derfor af den største betydning for skovbrugs
forskningen. Måske var det en ide, om man forsøgte at få nogle 
af de vigtigste af disse forsøg med i den nye udgave af »Danske 
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havebrugsforsøg«, som skal komme om 2 år. I dag er det en uover
kommelig opgave at holde sig orienteret om, hvilke interessante 
forsøg distriktsbestyrerne pusler med. 

Lad mig til slut anføre, at bogen er trykt i rotaprint. Heri ligger 
formen tlig en del af årsagen til, at enkelte sider (forskellige i 
forskellige eksemplarer af bogen ) er ombyttede. løvrigt fås den 
ved henvendelse til Landbohøjskolens havebrugsafdeling for en 
pris af kr. 10,30. Beløbet kan indbetales på giro 25961. 

H. Holstener-Jørgensen. 

E. C. ,sTONE og H. A. FOWELLS: Suruiual ualue of dew under 
laboratory conditions with Pinus ponderosa. Forest Science 
bd. 1, nr. 3, 1955. 

Artiklen behandler resultaterne af 40 karforsøg med P. pon
derosa. I hvert kar (indhold 1 gallon) blev der i marts plantet 
en P. ponderosa kimplante. I september, da fyrreplanterne var 
veludviklede, blev der sået 5 kerner af dværgsolsikke rundt om 
hver plante. Dværgsolsikken bruges meget i forsøg, hvor man 
vil undersøge jordens vandindhold ved visnegrænsen, d. v. s. 
den vandmængde, som jorden binder så hårdt, at planterne ikke 
kan optage den. Visnegrænsen antages at være nået, når sol
sikkeplanterne visner. Solsikkerne blev i de refererede forsøg 
tyndet til 3 pr. kar, og så snart de havde 12 veludviklede blade 
blev vandingen af karrene indstillet. På dette tidspunkt var for
søgskarrene helt gennemvævede af solsikkerødder. Alle solsikker 
døde i løbet af 9 dage, medens fyrrene fortsat levede. 

I 10 af karrene blev jordens vandindhold undersøgt på dette 
tidspunkt. De 30 øvrige kar deltes i to grupper: a) i 15 kar blev 
solsikkerne klippet af,og overfladen blev lukket fordampnings
tæt med plastik. Disse kar blev hver nat bedugget kunstigt. b) 
De sidste 15 kar blev behandlet på samme måde, men der blev 
ikke tilført dug. 

Resultatet af forsøget blev som følger: 
Efter 21 dages forløb (gennemsnit) var alle planter i gruppen 

b) døde, medens planterne i gruppe a) i gennemsnit levede i 
41 dage. Både i gruppe a) og gruppe b) var vandindholdet i 
jorden lavere på det tidspunkt, hvor fyrrene døde, end på det 
tidspunkt, hvor solsikkerne døde. P. ponderosa har altså større 
»sugekraft« end dværgsolsjkke. 

Det er bemærkelsesværdigt, at på dødstidspunktet var vand
indholdet højere i karrene af gruppe a) end i karrene med kon-
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trolplanter (b). Stone og Fowells mener dog ikke, at man kan 
konkludere, at duggen via planterne er transporteret til jorden. 

Forsøgene viser, at dug har stor betydning for planterne 
tørkeperio der. H. Holstener-Jørgensen. 

H. C. ASLYNG: KullUl·teknik l, 2. udgave. De studerencles råd ved 
den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, 1957. 

Forstmænd beklager næsten altid, at de under deres studium 
har fået en meget ringe indsigt i jordbundslæren. Det kan være 
vanskeligt senere at sætte sig ind i stoffet ved selvstudium, fordi 
de fleste udenlandske lærebøger kræver et temmelig betydeligt 
kendskab til andre fagområder såsom: organisk og uorganisk 
kemi, fysik, geologi med mineralogi m. f l. 

Det foreliggende uddrag af prof. Aslyngs forelæsninger i kul
turteknik giver en god oversigt over den øjeblikkelige viden om 
jordbundsfysikken. Problemerne om jordvandet og dets betyd
ning for plantevæksten er det væsentligste af indholdet, men 
der findes for eksempel også et afsnit om læ og lævirkning. 
Teksten er kortfattet, men klar, og kompendiet er forsynet med 
et meget stort anlal let forståelige figurer. 

Det er anmelderens indtryk, at alle praktiserende forstmænd 
vil kunne have stor glæde af bogen, hvorfor det må anbefales 
at indlemme den i den faglige bogsamling. 

H. Holstener-Jørgensen. 

NOTITS 
Rellelse Lil liste over standardproveniensel'. 

I Dansk Skovforenings Tidsskrift 1957, side 546 er som repræ
sentant for Queen Charlotte-sitkagran anført følgende bevoks
ning: Kalø skov d., Ringelmosen afd. 48 a. Da der for denne 
bevoksnings vedkommende foreligger mulighed for bestøvning 
af sitkagran af anden oprindelse, bør bevoksningen udgå som 
standardproveniens og erstattes med følgende: Kalø skovd., He
stehaven afd. 84 a. 

V. Gohrn. 
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