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SORTERING AF R0DGRANPLANTER 
Af forstkandidat PREBEN MØLLER 

Kort meddelelse fra Statens forstlige forsøgsyæsen, nr. 33. 

I Dansk Skovforenings Tidsskrift 1950, side (}2~67, har 
TIllstrup offentliggjort de fØrste måleresultater fra forsØg 
JlIed sortering af rØdgranplantel'. I det fØlgende forelægges 
de siden da opgjorte målinger og iagttagelser. 

Af en del af et parti 2/0 rØdgran i Egelund planteskole ud
sorteredes ved optagningen i foråret 1944 tre lige store frak
lioner efter højde: store, mellemstore og små planter. 

Både de sorterede og de usorterede partier prikledes i 
planteskolen. Ved optagningen som 2/ 2 planter i foråret 
1946 blev der af det usorterede parti udtaget en gruppe, som 
hlev sorteret efter hØj de i store, mellemstore og små planter, 
ligeledes i forholdet 1:1 :1, en anden gruppe underkastedes 
en » praktisk« sortering, og resten forblev usorteret. 

Der forelå således til udplantning fØlgende 8 grupper (for
sØgsled) af 2/2-rØdgranplanter: 

sorteret i 1944: gruppe 1: store som 2/0 
2: mellemstore som 2/ 0 
3: små som 2/ 0 

SOl' teret i 1946: gru ppe 4: store som 2/2 

usorteret i 1944 
og 1946 

5: mellemstore som 2/2 
6: små som 2/2 
7: »praktisk« sortering som 2/2 

gruppe 8: hverken sorterede som 2/0 ell. 2/2. 

Det bemærkes, at den gruppe, som Tulstrup benævner 
som gruppe 7, her svarer til gruppe 8, idet Tulstrup ikke 
har medtaget her benyttede gruppe 7. 

Planterne i de 8 forsØgsled udplantedes i foråret 1946 på 

21 
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to arealer, begge steder med tre gentagelsesparceller af hvert 
forsØgsled . 

Det ene forsØgsareal (B. 146) er beliggende i afd. V III, 27 
i Kield skov under Ålholm-Bremersvold skovdistrikt i en af
stand af ca. 1 % km fra østersøen. Tilplantningen blev fore
taget i hakkede huller efter Sarauws hakke på 1.4 X 1.4 m. 
Det ·tilplantede areal er på ca. 2.7 ha. Terrænet er fladt med 
lavgrundet, kraftig leret jord, som i ikke sluttede parceller 
stadig fremviser en kraftig vegetation af forsumpningsgræs
ser : rØrhvene, rørgræs og mosebunke. Fra kulturens start 
har der mellem planterækkerne været vedholdende opvækst 
af ellestØdskud, som med mellemrum er blevet sablet. Der 
forekommer enkelte tilfælde af fejning og vildtbid. Arealet 
er omgivet af i nord en bred afvandingskanal, i vest og øst 
6- 8 m hØj el og ask og i syd 20 m hØj poppel. Naboafdelin
gerne har ikke øvet synlige virkninger på forsØgsarealet. 

Det andet forsØgsareal (B. 1(2) er beliggende i afd. 165 i 
Fovslet skov under Stenderup statsskovdistrikt sydvest for 
Kolding. Tilplantningen blev foretaget i gravede huller på 
1 X 1.25 m efter gammel bØg og eg. Det tilplantede areal er 
ca. 1.5 ha. Terrænet er nogenlunde ,fladt med svag hæld
ning mod syd og øst. Jordbunden er stærkt leret, og inden 
slutning har der været en kraftig vegetation af mosebunke, 
en del hindbær og i fugtige pletter lysesiv. Der forekommer 
ikke vildtskade. Arealet er i vest, nord og øst omgivet af 
15-20 m hØj bØgeskov, i syd grænser det til jævnhØj rØd
gran og sitkagran. I vest har bØgekronerne i et 10 m bredt 
bælte trykket rØdgranerne, og dette bælte blev derfor ikke 
medtaget ved målingen i 1957. 

Om klimaet giver fØlgende talrækker, der er gennemsnit 
af ] O-året 1946- 56, en indstyring : 

Temp. for året .................... . 
Temp. for maj- sept. ........... .. 
NedbØr for året .. .... .......... .. 
NedbØr for maj - sept. .......... . 
Antal dage med frost .... . .... .. 

Askov 

7.7 
14.0 
809 
398 

94 

Stenderup H errits/e v 

8.1 8.1 
14.4 14.7 
635 568 
320 289 

83 91 
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Vi vil også 

gerne købe 

Deres - enten det 

er ask, eg, bøg 

eller bl. løvtræ 

Vi bruger masser af træ - over 12.000 kubikmeter om året, 
og det er udelukkende dansk træ, vi køber og forarbejder. 
Det er en tradition, som kan føres tilbage til 1888, og den vil 
vi gerne holde i hævd. Vi er interesserede i at købe ethvert 
parti træ - uanset beliggenheden. -- Det siger sig selv, at vi 
betaler den gældende dagspris. 
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Tabel 1: Kield Skov. (B. 146). 

Tidspkl, E43 E45 IE48 E51 1E54 E57 1 
Alder 2 - 4- --4 7 10 

I H ~ YlindS ;-:-~1 H 

E 57 -- - høj d e lil vækst cm. plante-13 16 16 

I HA I HA Dl~1 43- 1 45- 1 48- \ 51- \ 54-

afgang 

Gennemsnitlig årlig l Tolal 

Gruppe A A størst 1 A A 
cm cm I cm cm cm cm cm cm m 45 48 51 54 57 

E 1957 1 
% 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

18 ~ 23-64 1 6~- 177 
14 37 22- 57 64 170 
10 29 18- 49 58 155 

36 24- 52 66 183 
29 20- 43 58 153 
22 12- 33 40 103 
30 10- 30 51 136 

12 32 19- 47 54 150 

335 549 1 6.7 
338 547 6.9 
307 503 6.4 
348 541 6.6 
305 491 6.4 
212 373 5.1 
275 1455 6.0 
285 462 6.0 

5.9 ' 12 
6.0 12 
5.7 10 
6.0 
5.5 
4.6 
5.2 
5.5 110 

8 38 53 71 
9 35 56 70 

10 32 51 65 
10 39 55 64 
10 32 51 62 
6 21 36 54 
7 28 46 60 
7 32 45 59 

Fovslet skov ligger omtrent midt mellem Askov og Sten
derup. Herritslev er beliggende ca. 8 km øst for Kield skov. 

ForsØgene er, som det fremgår af tabel 1 og 2, opgjort 
ved måling af hØjden, samt ved sidste måling desuden af 
DJ.3 ' (HØjderne 1954 er dog bestemt grafisk efter oplægning 
af hØjdeudviklingen i de enkelte parceller), Planteafgangen 
er endvidere noteret. Da parcellerne er omtrent ensartede 
af stØrrelse, er samtlige planter i to fastlagte rækker målt 
ved de gentagne målinger. I Kield skov drejer det sig om 
ca. 240 træer pr. forsØgsled, i Fovslet skov om ca. 150 træer 
pr. forsØgsled. 

Uoverensstemmelserne mellem Tulsirups angivelser i 1950 

Tabel 2: Fovslel Skov. (B. 162). 

9 
2 
3 
2 
5 

20 
10 

8 

!.~d~Pkt' I E 43 1E 45 ___ E 49 E 51 1~ 54 lE 57 l_E 5_7_
1 Alder ,_2_ 4 _ 4 ____ 8_ ~ 13 I 16 16 

I H H Minds t· 1 H I H H I H ID I H I 
Gennemsnitlig årlig\ Total 
højdetilvækst cm. plante-

r I I I afgan d 

Gruppe A A størst A A A A I 1.3 , L 
cm cm cm l em cm cm cm cm m 

43- 45- 49- 51- 54- E 57 b 

45 49 51 I 54 57 % 

1 18 41 23- 64 
2 14 37 22- 57 

99 189 360 562 6.3 6.1 
97 195 365 551 6.2 5.9 

12 1 15 45 57 67 8 
12 15 49 57 62 5 

3 10 29 18- 49 95 192 360 560 6.4 6.1 10 17 49 56 67 8 
4 36 24 - 52 104 211 390 589 6.5 6.2 17 54 60 66 3 
5 29 20- 43 95 189 350 542 6.1 5.7 17 47 54 64 13 
6 

I 12 

22 12- 33 
7 30 10- 30 
8 32 19- 47 

80 1 156 310 502 5.6 5.5 
92 181 345 535 6.2 5.8 
92 182 345 539 6.0 5.8 

15 38 51 64 9 
16 45 55 63 5 

10 15 45 54 65 7 
--
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og de her anfØrte tal skyldes i det væsentlige, at man den
gang har angivet gennemsnittet af samtlige målte hØjder for 
hvert forsØgsled, mens her er angivet gennemsnittet af de 
tre gentagelsesparcellers højder. Det bør også bemærkes, at 
af gruppe 1 er i foreliggende beretning udeladt den ene af 
de tre parceller i Fovslet, idet denne parcel ikke er repræ
sentativ på grund af et hul, hvor kulturen er mislykkedes. 

I tabel 1 og 2 er: 
HA = aritmetisk hØjde og HL = Loreys hØjde, d.v.s. hØjde 

med vægt efter grundflade. 
På figur 1 er alle parcellers relative højder indlagt, idet 

hØjden af den hØjeste parcel på arealet er sat lig med hun
drede. På figuren er grupperne ordnet efter faldende gen
nemsnitshØj de i 1948 (1949 for Fovslet). Det fremgår af fi
guren, at gruppernes rækkefØlge i 1948 (1949) var den sam-

. .li elatiZJe højder. 
'I. 
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Figur l. Relative aritmetiske højder for alle parceller i Kield skov i 1948 og 
1957 og i Fovslet skov i 1949 og 1957. - Højden af parcellen med størst 
højde er sat lig 100 %. - Højderne på udplantningstidspunktet er angivet 

forneden på figuren. 
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Figur 2. Gennemsnitlig årlig højdetilvækst gruppevis for 4 perioder fra 1945-
57 i Kield skov. Indgang for højde midt i perioden. 

me på de to arealer. Endvidere fremgår det, at rækkefølgen 
fra 1948 (1949) er praktisk taget den samme i 1957. 

De største forskelle i 1957 findes mellem gruppe 4 (store 
som 2/2) og gruppe 6 (små som 2/2). Gruppe 6's højde er i 
Kield skov 69 %, i Fovslet skov 85 % af gruppe 4's hØjde. 
De tilsvarende tal for produceret totalmasse er i Kield skov 
40 %, i Fovslet skov 63 %. 

For at undersØge hØjdevækstens forlØb er udregnet gen
nemsnitlig årlig hØjdetilvækst i de enkelte parceller (tabel 1 
og 2), og tilvæksterne er derpå oplagt grafisk med indgang 
for hØjde midt i perioden (fig. 2 og fig. 3). Man får herved 
indtryk af, hvorledes forskelle i absolut hØjde har aftagende 
betydning for den årlige hØjdetilvæksts stØrrelse. Dette un
derstreges yderligere af den lille figur på figur 3, hvor mer

tilvæksten for gruppe 4 i forhold til gruppe 6 er oplagt med 
indgang for hØjden for gruppe 6. Det synes, som om gruppe 
6 får samme tilvækst som gruppe 4 fra 5 meters hØjde i 
Fovslet, og forskellen i totalhØj de vil da være af stØrrelses
ordenen godt 1 års produktion . 

De bedste grupper er på begge lokaliteter de, der er frem-

22* 
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Figur 3. Gennemsnitlig årlig højdetilvækst gruppevis for 4 perioder fra 1945-
57 i Fovslet skov. Indgang for højde midt i perioden . Den lille figur viser 
mertilvæksten af gruppe 4 i forhold til gruppe 6, hvis højder midt i perioderne 

er benyttet som indgang på abscisseaksen . 

bragt af de som 2/ 0 udsorterede store og mellemstore samt 
af de som 2/ 2 udsorterede store planter. Disse tre grupper 
taget under eet udviser samme bonitet beregnet efter Loreys 
hØjde i 1957 på de to forsØgsarealer (Kield skov: 6.0 m, 
Fovslet skov: 6.1 m). Derimod er de Øvrige grupper rela
tivt meget ringere i Kield skov end i Fovslet skov. 

FØr vi sØger at drage eventuelle konklusioner af denne un
dersØgelse, er det m åske rimeligt at se, hvad lignende forsØg 
i udlandet viser. 

Fabricius udsorterede af et stØrre parti 2/0 skovfyr 2000 
særlig store og smukke planter og 2000 dårlige og svage 
(men dog levedygtige) planter. Vægten af de to plantegrup
per forholdt sig omtrent som 5: 1. Planterne blev priklede 
under ensartede vilkår. Ved 18 års alderen var de store 1-2 
år foran i henseende til hØjde, som var henholdsvis 5.8 og 
5.2 m. 

Ved sortering af 2/ 0 rØdgran i planteskoler på lokalite
ter med udpræget forårsfrost vil , ifølge Munch, de sentud
springende planter lide mindst af frost og derfor blive store, 
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de tidligt udspringende vil blive små, og forskellen holder 
sig ved udplantning på frostlokaliteter. Miinch's forsøg er 
anlagt på let jord på en ca. 40 ha stor flad afdrift med yppig 
græsvækst. Der er kun 42 stk. 2/ 3 planter i hver parcel. Ved 
sidst angivne måling ved 21 år ligger parcelhØjderne fra 1.7 
til 6.2 m, og siden niende år er de procentiske forskelle ste
get progressivt i modsætning til alle de Øvrige refererede 
forsØg. Såfremt der ikke er isolationsbælter mellem parcel
lerne, hvilket ikke er oplyst, må nabokonkurrencen mellem 
parcellerne spille ind. 

Rohmeder og Schonbach omtaler forsØgsrækker med sor
tering af rØdgran og skovfyr. FrØene sorteres efter kornstØr
relse, og hver stØrrelsesklasse sås for sig. FrØene sås enkelt
vis og med lige stor afstand i ensartet jord, og der prikles 
ikke. Forskelle i frØvægt og i prildingschok indgår derfor 
ikke i årsagerne til forskelle i plantehØjde. Som forelØbige 
resultater nævnes: Inden for hvert af de fremkomne plante
partier var der betydelige forskelle i plantestørrelse. Efter 
udplantning udjævnes disse størrelses.forskelle i betydelig 
gmd med alderen. Ved sortering i senere alder, og når man 
kun medtager en lille procentdel af udgangsmaterialet i 
gruppen med de højeste planter, så :fås de største højdefor
skelle på længere sigt. 

Strehlke har i Forstamt Westerhof på flad jord - loss på 
»Buntsandstein« - med kraftigt græs og hindbær, udplantet 
to sorteringer 2/2 rødgran på henholdsvis 23- 28 cm og 32- 37 
cm . Efter 3 vækstsæsoner var hØjderne henholdsvis 76- 78 
cm og 84- 94 cm. Forfatteren konkluderer herefter, at da 
begge sorteringer er over græsset på 3 år, er sortering over
flØdig . 

Enander har i Ro planteskole i Stockholms lan af 2/ 1-
planter udtaget ekstreme plusvarianter i et antal af 2- 3 % 
af plantematerialet og sammenlignet disses vækst med »van
lig bruksvare«. Ved 13 år var hØjderne 2.0 og 1.1 m. 

Haugberg har sorteret 2/0 rØdgran, men ikke fundet sta
tistisk sikkerhed for forskelle i hØjdevækst i priklebedet, 
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hvilket bekræfter den almindelige erfaring, at mindre plan
ter relativt bedre klarer en omplantning end større. 

Heikinheimo omtaler mange forsØg med sortering af 2/0 
og 2/2 rødgran. Højdeforskellene udlignes efterhånden. 

Toumey og Korstian refererer sorteringsforsøg med ud
slag CSouthern pines) og omtaler endvidere omfattende for
søg med optimal plantealder og plantestØrrelse på vidt for
skellige lokaliteter. Jo hårdere vilkår - overmål af græs, 
tØrke, fugt - , jo større udslag for ældre og veludviklede 
planter. 

Oksbjerg har om det foreliggende sorteringsforsØg med 
rette påpeget, at virkningen af 2/2-sorteringen er kunstigt 
forØget, idet denne er foretaget på et materiale, som er taget 
usorteret fra frØbedet, hvilket ikke er normal planteskole
praksis. Ekstremer kan dog ofte være nyttige i et forsøg, 
fordi de understreger relationerne ekstra stærkt; men iøvrigt 
er det vel sandsynligt, at en sortering af 2/2-planterne i f.eks. 
gruppe 3 (18- 49 cm) havde givet et lignende resultat som i 
gruppe 8 (19- 47 cm). 

Gennemgående tillægger således de fleste forfattere ikke 
sortering af plantematerialet stor værdi for frembringelse af 
hurtigtvoksende bevoksninger, idet forskellene synes at ud
lignes i lØbet af nogle år. Undtagelser herfra forekommer 
formentlig, når der udsorteres egentlige plusvarianter, og 
når der kultiveres under særlig vanskelige forhold som kraf
tig græsvækst eller stærk forårsnattefrost. 

VedrØrende udfaldet af forsØgene i Kield og Fovslet skove 
er det muligt, at en vis frostvirkning har spillet ind. Det sy
nes dog mere sandsynligt, at den betydeligt mere ondartede 
og hØjere græsvegetation i Kield skov - jævnfØr beskrivelse 
af arealet - og måske ellene har betydet, at planterne om
kring 30 cm og derunder har haft en relativ sværere start 
end i Fovslet. Endvidere kan planterne to den i Kield skov 
måske siges at være mere ekstensiv end i Fovslet skov. 

I 1950 drog Tulstrup fØlgende konklusioner af de fore
lØbige undersØgelser: 
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1) Sorteringer · på 2/0-stadiet har ikke givet noget sikkert 
udslag i kulturerne. 

2) Sorteringer på 2/2-stadiet synes at kunne fremskaffe 
plantepartier, hvoraf nogle har større vækstenergi end 
andre. 

3) U sorterede partier giver et ringere resultat. 
4) Man bØr sortere i hØjdegrupper på 2/0-stadiet til udprik

ling hver for sig. Om man bØr sortere 2/2 planterne er 
usikkert, idet det måske kan være Ønskeligt at arbejde 
med kulturer med spredning i vækstenergi fremfor med 
nogle kulturer med stor, andre med ringe vækstenergi. 

De her fremlagte senere undersøgelser støtter disse kon
klusioner. Det kunne se ud til, at gruppe 6 fra 5 m's højde 
også i Kield skov vil nå samme årlige højdetilvækst som 
gruppe 4. (jvnfr. fig. 3). På de foreliggende forsøgsarealer 
vil der da være tale om forskelle på 1- 3 års produktion, be
dømt efter aritmetisk højde, mellem bedste og dårligste sor
tering på 2/2 stadiet. 
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LYNNEDSLAG I SKOV 

Af redaktør, forstkandidat POUL A. HAUBERG 

Lynvejr er et elektrisk fænomen, der fremkommer ved, 
at der er opstået en elektrisk spænding mellem 2 punkter -
f.eks. 2 skyer. Ved udladningen, lynet, ophæves spændings
forskellen. 

Der kræves elektriske spændinger på mange millioner 
volt for at frembringe lyn på 1-2 km, der er den sædvanlige 
længde på lyn. Der må endvidere forekomme stærkt opsti
gende luftstrømme med en kraftig fortætning af vanddam
pe for at frembringe tordenvejr. Dette er i overensstemmelse 
med, at tordenvejr er meget sjældent over ørkener, hvor 
der er for ringe mængder vanddamp samt i polaregne, hvor 
der kun vanskeligt kan fremkomme kraftige luftstrømme. 

Lynvejrets globale betydning: Hvad betydning har nu ly
net som brandårsag i skov? I de vidtstrakte , delvis ubeboede 
urskovsområder, der findes rundt om på jordkloden - ikke 
mindst på den nordlige halvkugle - er lynnedslag en af ho
vedårsagerne til skovbrandes opståen. I de nordvestameri
kanske urskove er der til alle tider, medens der har vokset 
skov - og især i tidligere århundreder og -tusinder - opstå
et kæmpeskovbrande som følge af lynnedslag. I ul"'skovs
områder i Sibirien, Finland og Sverige er lynnedslag også en 
væsentlig årsag til skovbrande. I visse vidstrakte vestameri
kanske skovområder regnes endnu i dag med, at 80 % af 
skovbrandene opstår som følge af lynnedslag, og en statistik 
i dag over skovbrandes udbredelse i hele USA viser, at der 
gen. årligt opstår 7500 skovbrande, som medfører en skade 
på omkring 25 millioner dollars. - I British Columbia, Ca
nada er bekæmpelse af skovbrande et problem, der i virke
ligheden overskygger alle andre indenfor skovbruget. I 19-58 
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opstod 4.120 skovbrande, og ilden dræbte 3.48 millioner m 3 

træ med en opgjort samlet skade på 8.3 millioner dollars. 
77% af dette beløb - d.v.s. 6.42 millioner dollars - skyldes 

Fig. 1. Ædelgran, som lynet har ramt og splintret. 
Træet, hvis kubikindhold androg 6-7 m 3 , er fra 
Gemeindewald Oberlangenegg ved Schwarzenegg i 
Schweiz, og voksede på en flad skråning. Fot. for-

sommeren 1939. 

skovbrande opstået som følge af lynnedslag. I British Co
lumbia ofredes i 1958 en sum på 4.5 millioner dollars til 
bekæmpelsesforanstaltninger mod skovbrande; deraf 3.42 
milloner dollars i tilknytning til bekæmpelse af lynvej rs-



12 
aars 

erfaring ... 

med bekæmpelse af 

med gødskning af 

Malmmos-Fly 
v I Aktieselskabet Agro-Kemi 

Lærkemøl 
Lus i ædelgran og sitkagran 
Egeloppe 
Bladhvepselarver. Nematus m. fl. 
Snudebiller i juletræer 
Meldug i egekulturer 
Juletræer (med urinstof) 

tlf. Lunde 222 (klo 7.00-17.00) . Postadresse : Odense Lufthavn, Beldringe st. 



Kævler og snitgavn 

bøg, ask og eg 

købes af 

A/S ØRESØ FABRI K 
Svebølle • Telefon Viskinge 50 

SALLING PLANTESKOLE 
JEBJERG • TELEFON 13 

Sunde Planter 

leveres til Skov, Have og Mark 

* 
Forlang Prisliste eller Tilbud 

FORENINGEN 
DANSKE STAVEFABRIKERS 

FÆLLESKO NTO R 
AABOULEVARDS • KØBENHAVN V 

TELEF.: CENTRAL 14875 

TELEGRAM·ADR. : STAVKONTOR 

BOoe. N O RD L UNDE~ OOI~ 
BOGTRYKKERI 

(osw ALD TERKE1.SEN) 

SLOTSG. 3 ~ HILLERØD 
TELEFON 175 

Tryksager 
o til Skovdistrikter c 
<> ( 
OOO====================IOOC 

BRUG MIIIUIOIJ ENDRINPRÆPARAT 
Vore medarbejdere 
giver Dem alle oplysninger. 

MORTALIN 
HASLEV. Tlf. *1066 (03 695) 

ODENSE . Felsted. Kolding. Snejbjerg . Hadsten. Assentoft. Nykøbing M . Fjerritslev 
~28013 406384862 42 213 113 215 158 

(09) (046) (0411) (0711) (06194111) (0621) (0701) (08156811) 

SKOVPLANTER _o Ile Arter -

_o Ile Arter - HAVEPLANTER 
*' Vi sender Dem gerne Prisliste og Tilbud 

HULKÆRHUS PLANTESKOLE I 

TELEFON: ANS 2S RØDKÆRSBRO STATION I 

Planteskolen staar under Kontrol af Dansk Skovforenings Frøudvalg 



237 

skovbrande. - Statistik over skovbrand i Sverige viser, at 
der i 1959 ialt opstod 1500 skovbrande med en total skades
erstatning på 2.5 millioner sv. kr. Den mest dominerende 
brandårsag var lynet, som var skyld i knap 1/3 af de op
ståede brande. 

Lynbeskadigelser på træerne: Rammes et træ af lynet, 
vil de fremkomne skader dels være af mekanisk og dels af 
fysiologisk art. Hyppigst dannes en mere eller mindre bred 
og dyb lynstribe, som for det meste begynder under træets 
top og løber nedad med retning langs træets fibre, hvorved 
barken opskæres i en smal stribe - til tider i større dele. -
I andre tilfælde rives splinter helt op til flere m's længde af 
træet, eller stammen spaltes fra øverst til nederst. Ikke sjæl
dent afbarkes træer fuldstændigt af lynet. Som hovedregel 
kan det siges, at de af lynet trufne nåletræer dør rask, me
dens løvtræer - især eg - lever videre med lynridser i stam
men, der mere eller mindre overvokses. - Efter mindre be
skadigelser læges såret hurtigt, og man finder i tværsnit af 
stammen kun brune, tangentialt stillede, trekantede »Iyn
spor«, der i længdesnit viser sig som mørke, stalaktitiske 
striber. 

T rægruppe-død: Af forstlig større betydning end den be
skadigelse, der fremkommer på enkelUræerne, er det hyp
pigt iagttagne fænomen, at hele trægrupper dræbes efter 
lynnedslag. Skaden udgår tilsyneladende fra et eller flere 
lynbeskadigede træer og vandrer - ofte efter et eller flere 
år - centrifugalt videre. Disse »lynhulIer« er næsten ude
lukkende iagttaget i nåleskov. Løvtræer, som vokser blandt 
de udgåede træer, skånes. Årsagen til disse huller formodes 
at kunne være fladelyn, hvis strålebundter har ramt træer
ne udenom. - Fra forrige århundrede findes talrige - spe
cielt tyske - artikler, der indeholder oplysninger om denne 
gruppevise død. En tysk forstmand EBERMAYER, skriver 
1889, at et højst interessant, ikke sjældent forekommende 
fænomen kan ses efter lynvejr, idet ikke alene det direkte 
ramte træ, men også træerne i nærheden i en radius af 6-10 

24 
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Fig. 2. Billedet viser et lynramt egetræ fra 
haven til Falsters skovdistrikts skovrider
bolig (Egehus). Egetræet som er 24,4 m 
højt og 84 cm tykt i brysthøjde blev ramt 
af lynet sommeren 1957 . Der fremkom 
derved en revne i barken fra øverst til 
nederst. På billedet ses denne revne som 
den brune stribe i midten af det afbar
kede stammestykke. På begge sider af 

den brune stribe døde barken lidt efter 
lidt i en bredde af 10-60 cm og skallede af. 

Fol. sept. 1959. 

m og derover - ofte omfattende op til 100 træer - dør ira 
top til rod, uden at man egentlig kan konstatere ydre skade. 
Et lignende fænomen er bl.a. indberettet til en statistisk 
undersøgelse fra adskillige bayerske statsskove. Ved en 
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nøjere undersøgelse af de dræbte træers væv, er det konsta
teret, at den ved lynet opståede elektriske spænding har 
ændret den molekylære sammensætning af cellernes proto-

Fig. 3. Lynhul i en fyrrebevoksning ei Tyskland). Træerne i midten 
er dræbt af lynet. LynspUf er vansk elige at konstatere, men der er 

fremskredent insektangreb og b srkaITald på shmmen. 

plasma, og dette har medført cellernes og dermed træernes 
død. De pågældende træers ydre cellevæv er mere eller 
mindre dræbt, og der er brunfarvninger i bast og bark. Et 
eksempel fra skovdistriktet Forstkasten ved Miinchen kan 
anføres: I vinteren 1903/04 havde en 80-årig rødgranbe
voksning nogle tørre nær hinanden stående stammer, der 
var gået ud og blev fældet. Henpå foråret tog antallet af 
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døde træer til, og i juni måtte atter et større antal træer 
fældes. De tilbagestående træer, der stod lige op til det 
lynramte areal, havde alle en del døde grene i midten af 
kronen og alle i retning af faldhullet. Flere af de fældede 
træer havde svagere eller stærkere lynridser i barken. Store 

Fig. 4. Samme lynhul som i fig. 3. 
Kronerne er udgåede, men viser ikke spor af voldsom lynbeskadigelse. 

harpiksudtrædninger gjorde disse beskadigelser iøjnefal
dende. Overalt på stammestykkerne kunne iagttages smalle, 
korte striber med dødt barkvæv. På grænsen mellem levende 
og dødt væv fremkom harpiksdannelser. - I 1958 meddeltes 
fra Dunfries i Scotland om et »Iynhul« i en 45 år gammel 
gruppe af japansk lærk, hvor ca. 100 træer blev dræbt. De 
typiske udvendige lynbeskadigelser fandt kun sted på 2 
træer, som stod i midten af en gruppe, i hvilken spredte 
træer lidt efter lidt døde i løbet af 2 år. - Det må i denne 





BtiLO'\N' AGRO CO. • •• 

mod sl<adedyr 
og sygdomme i 
raps, I<løverfrø, 
ærter, roefrø, 
I<artofler m.m. 

*** 
LAN DB RUGSAREALER 
FRUGTPLANTAGER 
PLANTESKOLER 

RØDOVREVEJ 239-243 - VANLØSE - TLF-703458 .. ________ .... 

Yderligere oplysninger og tilmelding af arealer ved henvendelse til: Konsulent A. Præstgaard , Viborg, 
tlf. 2870. - A/S Kolding Korn, Kolding, tlf. 1700. - Konsulent C. O. Tofterup. Slagelse. tlf. 523248. 
Forpagter A. Jensen, »Maltrupgaard«, Sakskøbing, tlf. 894560. - Lindinger Agro Co's depoter, tlf. 
Aalborg 25203 og Randers 4988. 

PRIKLEPLANTER 

Cypres, Langesø 64 b 

Hvidgran, Clasonborg 

Rødgran, Gråsten 

Rødgran, Nødebo 

Rødgran, Oberfiirsterei Istebna 

Sitkagran, Meilgård 25 b 

Picea omorica, Knuthenborg Park 

Pinus contorta, B. C., BelIe Coola 

Pinus nig. austriaca, Wedellsborg 255 

Pi nus nig. austriaca, Odsherred 246 

Pi nus mugo rotundata, Rimmerhøj Plantage 

Alt i prima planter, egnede til prikling i august-september 

Langeskov Planteskole, TU.IOO 



241 

forbindelse nævnes, at en forsker har konstateret, at denne 
»fladedød«, hvor en gruppe træer er dræbt, kan skyldes, at 
træernes fine rødder dræbes af lynet. 

Hvilke faktorer er af betydning for lynnedslag i skoven: 
a) Bark. Den tyske professor STAHL - som i 1912 udgav 

en bog om lynnedslag i træer - og iøvrigt mange andre for
skere tillægger barkens beskaffenhed overmåde stor be
tydning for lynnedslag. Ved svage elektriske udladninger 
går lynet slet ikke eller kun i ringe grad ind i træets indre 
og river, når barken er våd, kun barkskæl, lav og tørre 
grene af træet. Det gennemvåde træ jævner vejen for lynet 
og forringer faren for beskadigelser. Glatbarkede træer som 
bøg, avnbøg, ahorn, birk, hassel og guldregn får under regn
vejr hurtigt en gennemvåd bark og leder derfor lynet sikkert 
mod jorden, uden at træet beskadiges derved. Træer med 
tyk og sprukken bark, som eg, elm, pil, ask, ældre pyramide
poppel og de fleste nåletræarter, er derimod mere truede, 
idet deres bark fugtes langsomt og uregelmæssigt. De leder 
derfor vanskeligt lynet til jorden og beskadiges i regelen 
meget ved lynnedslag. Det vil derfor være farligt at opholde 
sig i nærheden af sådanne træer under tordenvejr. 

b) Træhøjde. Lynet slår fortrinsvis ned i randtræer og 
enligtstående træer, og det slår snarere ned i høje end i de 
omgivende lave træer. Stejle og tynde grene, der befordrer 
regnvandets afløb, bevirker, at lynet holder sig til stamme
overfladen uden at beskadige stammen. 

e) Jordbund og grundvandsstand. Tyske forskere har 
påvist, at undergrundens geologiske beskaffenhed og over
fladens struktur har en afgørende indflydelse på lynned
slags-forekomsten i en egn, men om faren for lynnedslag 
er størst på ler eller kalkgrund er der uenighed om. Der 
er enighed om, at lynet fortrinsvis slår ned i træer, der 
vokser ved vandløb, på gennemvåd eller godt fugtig jord. 
De træarter, som lynet fortrinsvis hjemsøger: Eg, visse 
poppel arter, fyr og ædelgran, har enten en udpræget pælerod 
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eller et dybtliggende rodsystem, som sætter træerne i nøjere 
kontakt med dybereliggende, fugtige jordlag, hvorved en 
god elektricitetsudligning mellem træ og jord forekommer. 
Træer - som f.eks. bøg - med et mere overfladisk rodsystem, 
der om sommeren befinder sig i tørre jordlag, er i mindre 
grad truet. Der gives mange eksempler på, at et isoleret 
højtbeliggende træ ikke rammes af lynet, medens lavere 
stående træer er blevet ramt. Man vil da som regel kunne 
konstatere, at rodnettet og de underliggende vandholdige 
lag ligger lige op til hinanden. 

d) Krydsende vandårer. Den tyske friherre VON POHL, Da
chau har i 1932 fremholdt og tilsyneladende påvist, at kryds
ning af underjordiske vandårer var en hovedårsag til, at 
lynet slog ned bestemte steder. Han fulgte med pilekvist 
en vandåre og konstaterede gang på gang, at lynnedslag 
havde fundet sted der, hvor en anden vandåre havde krydset 
den første . Andre forskere har efterprøvet VON POHL'S teori 
og i flere tusinde tilfælde fundet, at lynet netop er slået ned 
i krydsningsstedet. Begrundelsen for fænomenet skulle være 
de særlige elektriske spændinger, der opstår i krydsnings
stedet. Fra mange sider ytres tvivl om teoriens rigtighed . 

Lynafledere. 

I Schweiz er pyramidepoppel hyppigt blevet plantet i 
nærheden af huse for at kunne virke som værn imod lyn 
og storm. For at pyrarrtidepoppelen kan tjene sit formål 
som lynafleder skal den imidlertid have krone helt nær til 
jorden og mindst væ re 2 m fra bygningerne. Endvidere skal 
den stå på gennemvåd jord eller have en vandbeholder eller 
et vandløb ved sin side. En interessant statistik er foretaget 
i Slesvig-Holsten for årene 1884-1899: Af 112 tilfælde af 
lynnedslag i træer, som højst befandt sig 15 m fra byg
ninger, har lynet i 53 tilfælde truffet træerne uden at skade 
huset; i 51 tilfælde sprang lynet fra træ til hus; i 6 til
fælde blev træ og hus ramt samtidigt. 
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Pyramidepoppel er dog næppe den bedste træart at be
nytte som lynafleder, da barken på gamle træer bliver 
sprukken og tør og først bliver gennemvåd efter længere 
tids regn. Dette har i praksis vist sig at medføre, at lynet 
hyppigt springer fra den mellemste eller nederste del af 
poppelstammen og hen til en bygning. Hvis poppelkronen 
går tæt til jorden, kan den våde krone dog virke som lyn
afleder. Nej, man må anbefale de træarter til lynafledere, 
hvor kronen hurtigt bliver våd, og hvor barkoverfladen bli
ver våd helt ned til jordoverfladen kort efter regnens ind
træden. Anbefales kan avnbøg, bøg, hestekastanie, valnød 
eller andre glatbarkede træer - af disse specielt dem, der 
har stejlt opstigende grene, som vandet flyder rask nedad. 
Af poplerne må Populus alba (sølvpoppel) anbefales. -
Frarådes må det at plante de træer, hvis bark bliver lang
somt våd: Pære, eg, akacie, elm, ask, pil og nåletræer. 

I USA beskytter man »historiske træer« ved at sætte lyn
afleder på disse. Lynaflederen er påsat træet fra dets top 
til rod og fortsætter i en jordgraven rende til et sted, hvor 
lynet har god afledning til jorden . 

Hvorledes skal man forholde sig under lynvejr? Følgende 
gode råd kan gives for, hvorledes man bør forholde sig 
under lynvejr i skov og ved træer: Man skal undgå frit
stående træer og ligeledes træer med døde grene. I alleer 
skal man søge de midterste, så vidt muligt små træer. Man 
skal lægge sig ned på jorden, så langt fra stammen som 
muligt, men dog under beskyttelse af beløvede grene - ikke 
på stormsiden, men til den regnbeskyttede anden side, hvor 
stammen er mest tør. Har man i en skov eller trægruppe 
valget mellem forskellige træer eller træarter, bør man 
under overholdelse af ovennævnte forholdsregler søge til 
sådanne, hvis stammer allerede er våde til grunden. 

Nogle praktiske eksempler. En tysk forstmand, Forstrat, 
dr. KARL M. MULLER var i slutningen af 30'erne på en studie
rejse til de store skovområder i Nordvestamerika og op-
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levede der kæmpemæssige uvejrsbrande . I bjergkæderne 
der optræder uvejret ikke som voldsomme meteorologiske 
foreteelser. Skyerne hober sig ikke op i store, sorte forma
tioner, men er temmelig lette og adskiller sig kun lidt fra 
den matte bleggrå himmel. Ret svage tordenskrald følger 
kort efter hinanden som ledsagelse til vældige forgrenede 
lynudladninger. 

Disse temmelig »stilfærdige« uvejr optræder med ret stor 
regelmæssighed, og man kan, ligesom med den indiske mon
sunregn, omtrent regne ud, hvornår de vil komme. 

Dr. MULLER oplevede under sit besøg ved Olympic-bjer
gene, at der under et uvejr på 2 timer opstod 50 forskellige 
brande af forskellig styrke. Nogle af brandene, og det var 
som regel de farligste, opstod først 2-3 uger efter lynvejret. 
De var opstået på følgende måde: Lynet slår jævnligt ned 
i stående træer, som tilsyneladende er ganske sunde. Ved 
nærmere eftersyn viser de sig i stammens midte at inde
holde sekundære vedødelæggende svampe, som regel Poly
poraceer d.v .s. veddestruerende poresvampe med store frugt
legemer; disse har omdannet veddet til en muldlignende 
masse. Ved lynnedslaget antændes blandingen af tønder og 
destrueret ved i stammens midte. Langsomt stiger tempe
raturen i et sådant antændt træ, medens træ kappen længe 
forbliver intakt. En fin røgsøjle stiger langsomt mod him
melen fra svampelegemernes øvre indfaldsporte i stammen. 
Hvis disse træer ikke bliver uskadeliggjort forinden, bræn
der de en skønne dag igennem og knækker og vil have mu
lighed fOT at påsætte store skovbrande. 

Det amerikanske forstvæsen har brandvagter, »smoke 
chasers«, som er unge sportstrænede, orienteringsdygtige 
mænd, hvis eneste opgave er at finde og uskadeliggøre disse 
lynantændte træer, der kan have stået og ulmet i ugevis. 
De amerikanske »røgjægere« som hovedsagelig arbejder 
»med næsen« rejser 2 og 2 sammen og er ofte ude på recog
nosceringer flere uger ad gangen. Abies grandis, som har 
et af sine bedste voksesteder ved Bitterroot-bjergene i Idaho, 
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er af vistnok ubekendt grund en særdeles lyntruet træart. 
Det er påfaldende, at de lynramte træer er stærkt angrebet 
af hatsvampe (Polyporaceer). 

Det ville være interessant, om det var muligt gennem 
læserne at indhente oplysninger om lynskade i skov her i 
Danmark. Jeg ville være meget taknemmelig, om læserne 
ville indsende oplysninger til mig om iagttagelser i forb. 
med lynskade på træer og i skov. Hvis der indkommer et 
egnet materiale, vil det søges sammenstillet og publiceret 
i et af Dansk Skovforenings Tidsskrifter. - Ikke mindst vil 
det være interessant at erfare, om der her i landet er iagt
taget »gruppedød« af træer. 
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LITTERATUR 

Sveriges Skogar under 100 år. Ung. af Kung\. Domanstyrelsen. 
Stockholm. Red. af professor GUNNAR ARP!. Bd. I-II. 1959. 680 s. 

Kung\. Domanstyrelsen har i anledning af dets 100 års jubilæ
um i 1959 udgivet et smukt 2-binds værk. Et værk, som man 
allerede inden man har læst bogen kan glædes over: smukt tryk 
og billedmateriale, nydeligt indbundet med grønt sidepapir på 
bindet med træmotiv. 

Sveriges Skogar. Bind l. p. 1-237. 

Læseren får i hvert kapitel en historisk baggrund - ikke blot 
100 år tilbage, men ofte væsentlig længere - for pågældende 
emne, hvorved værket må betragtes som et vigtigt skovhistorisk 
dokument. I kapitel I. AganderattsfOrhållanden (GUNNAR ARPI) 
gives en omfattende redegørelse over ejerforholdets udvikling 
fordelt til forskellige ejergrupper. Det fremgår af denne udred
ning, at arealet af Kronoparkerne, som administreres af Doman
styrelsen, er vokset enormt siden 1870, i hvilket år det ialt an
drog 0,4 mill. ha. I året 1900 var Kronopark-arealet vokset til 
4,5 mil\. ha og i 1957 til 5,7 mill. ha (heraf 3,7 mill. ha produktiv 
skovjord). - I slutningen af dette kapitel, som omfatter 113 sider 
omtales udskiftningen i Sverige. Først i året 1926 fik Sverige en 
tidssvarende udskiftningslov, hvilket var uhyre tiltrængt. Tid
ligere - og mange steder endnu - var det almindeligt, at f. eks. 
en mindre skovejer havde sin skovjord fordelt på 30-40 små
arealer beliggende spredt rundt omkring i nabolaget. At få 
sådanne arealer udskiftet og samlet er der gjort og gøres der store 
anstrengelser for. Særlig i Norrland, Dalarne og Varmland er 
denne ejeropdeling særlig tydelig. Ofte ser man, at skovjorden 
er opdelt i lange striber på flere gange 10 km og af kun 10-15 m 
bredde. Årsagen må søges i, at på den tid, da skoven udskiftedes, 
havde skoven ingen særlig værdi og hver bonde ville have en del 
af sin skovpart så nær sit bosted som muligt. Ved køb og salg og 
bylte søger man at bedre fordelingen. I Sverige har begrebet 
»Sambruk« med samarbejde indenfor tilliggende ejerparceller 
fået betydning. Dette samarbejde kan f. eks. give sig udtryk i en 
fælles vej- og afgrøftningsplan. Som eksempel på dette kan næv-
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nes Det norrHindska Skogsproduklionsanslaget; igennem denne 
virksomhed dannedes fra 1940 til 1954 i Norrland 339 »skogs
vårdsområden « med 950.000 ha jord. 

Værkets kapitel II omhandler »Skogens Utnyttjande« (GUNNAR 
ARPI). Kapitlet indledes med en redegørelse over tilvækst og 
forbrug helt tilbage til 1844, i hvilket år forbruget er anslået til 
18,8 mil!. m3 rundtræ. I årene 1946-49 er forbruget udregnet til 
41,2 mil!. m3 • I efterfølgende underafsnit bliver nøje redegjort 
for savværkernes, masseindustriens og andet vedforbrug. - Det 
er interessant at få oplysninger om, hvor betydeligt forbruget af 
rundtræ til trækulsfremstilling til jernindustrien har været: Om
kring 1850 lå rundtræforbruget på 3,9 millioner m3 (ekskJ. bark) 
og steg til ca. 4,8 milJ. omkring 1880. Siden er det langsomt dalet 
og lå i årene 1951-55 på 0,6 mil!. m3 • - Kapitlet slutter med ud
mærkede skemaer over vedforbruget fordelt på anvendelser fra 
årene 1851-55 og op til 1951-55. 

Sveriges Skogar. Bd. Il. p. 239-680. 

2. bind af værket består af 2 hovedkapitler : Afdeling III : 
»Skogstillgångarna oeh Skogsproduktionen« samt afsnit IV. »Do
manverket«. 

Der indledes ' med et afsnit om »Skogsskotselsteorier oeh 
Skogslagstiftning« (LENNART NORDSTROM) og det forbavser, at der 
allerede i den ældste svenske lovgivning - før 1789 - findes 
bestemmelser, der sikrer skovens bevarelse. Der fandtes sam
tidigt en mængde forordninger over handelen med og forædlin
gen af skovenes produkter, som havde til hensigt at beskytte 
skovene. - Ganske morsomt var det allerede omkring år 1709 på 
tale mellem MAGNUS STEN ROCK og herredshovdingene at fastsætte 
bestemmelser om, at »drangar oeh pigor kunde obligeras at 
plantera ett wisst antal (træer), innan de fingo trada i agtenskap«. 
Omkring 1800 var der tilløb og i høj grad trang til, at der skulle 
udfærdiges en skovlov, idet der var et stigende misforhold mellem 
folks retsbevidsthed og de gældende skovlove, som gik uhyrligt 
i petitesser. Der blev imidlertid ikke noget af en svensk skovlov 
på dette tidspunkt. - Den 11. maj 1903 var en mærkedato for 
svensk skovbrug, idet rigsdagen efter 50 års forberedelse vedtog 
de første lovbestemmelser for det private skovbrug. Den 24. juli 
underskrev KungJ. Maj:t 2 love om private og værn-skove samt 
den første forordning vedr. Skogsvårdsstyrelser. - I 1923 fik 
svensk skovbrug en endnu mere fuldstændig skogsvårdslåg. I 
1948 fremkom den nu gældende skogsvårdslag, en lov der vakte 
stor opmærksom i det øvrige Norden. 
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FOI'skellige forfattere gennemgår derp[\ for hl"l:r af de s\'cnske 
lan dsdele: Syd-Sverige, Mellem-Sverige og Øvre Norrland »Sko
garna oeh deras vård «. Disse afsnit, som ialt fylder ca, 180 sider, 
giver en meget grundig historisk og nutidig gennemgang over 
emnet. 

Bogens sidste afsnit (IV) omhandler Domanverket. Læserne 
præsenteres for rækken af generaldirektører. Den første, der ud
nævntes (1859), var landshi:ivdingen i Norrbottens lan AXEL E, 
Ros, Han var jurist og ikke forstlig uddannet. Oprindelig val' 
hovedopgaven for statens forstlige organisation at have tilsyn 
med de private skove, men efterhånden, som statsskovenes area
ler tiltog enormt i omfang, måtte »den statliga skogsfi:irvaltning« 
varetage forvaltningen af statsskovenes pasning - salget af skov
produkterne og i det hele taget statsskovenes økonomi - . I 1883 
oprettedes »Domanstyrelsen «, I 1912 - efter at økonomiske og 
forretningsmæssige synspunkter i stedse stigende grad kom i 
forgrunden indenfor domanfi:irvaltningen - i forbindelse med 
en budgetreform fik Domanverket karakter af et handelsdrivende 
foretagende i stedet for som' tidligere at blive betragtet som et 
administrativt foretagende. Oprindelig havde Domanverket tilsyn 
med herredsalmindingsskove og andre fællesskove, hvilket - uden 
tilstrækkeligt økonomisk vederlag - var en tyngende opgave, I 
begyndelsen af trediverne begyndte man at afvikle Domanver
kets opgaver vedrørende forvaltning af ovennævnte skove uden
for Domanverket. Udskillelsen fra Domanverket af forvaltningen 
af de udenfor Domanverket stående skove er endnu under ud
vikling, 

Den nugældende instruktion for Domanverkets skove, som ud
færdigedes 1935 med senere mindre ændringer, anfører, at Do
manverkets hovedopgave er : forvaltningen af Domanfondens 
skov- og jordbrugsejendomme. 

I et afsnit: »Avverkning och virkesfi:irsaljning« (GUNNAR ARP!) 
oplyses udviklingen i salget af træ fra 1871-1955: I årene 1871-75 
var hugsten i det 1,5 mill. ha store »kronoskog«-areal 0,5 mill. m3 , 

I årene 1951-55 var ha-udbyttet 3-doblet og androg på 5,7 mill. ha 
en hugst på 5,5 mill. m3 , Videre giver afsnittet oplysninger om 
salget af træet samt om prisudviklingen. - I et afsnit om »Statlig 
Skogsindustri« (GUNNAR ARP!) får man bl. a at vide, at den stats
lige skovindustri har taget et stort opsving i de senere år, i 
1929-30 androg leverancen af træ fra statens skove til den stats
lige skovindustri 93.000 m3 d.v.s. 2 % af hugsten i statsskovene. 
I 1957 lå det tilsvarende tal på 1,36 millioner m 3 , hvilket var 
ikke mindre end 20 % af statsskovenes hugst. - Endvidere findes 
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afsnit om jagt og fiskeri, naturfredning og bevarelse af land
skabets æstetik. 

Del er af slor værdi, at der er fremkommet et så omfaltende 
og lødigt værk om svensk skovbrug, hvori ikke blot svenske 
forstmænd men også danske og andre landes forstmænd kan 
have glæde af de værdifulde og grundige oplysninger om svensk 
skovbrug idag set i del perspektiv, som de hisloriske oplysninger 
danner grundlaget for. P. H. 

BRAUN, H. J.: Zur Frage del' Infeklion von Schiil- und Schur{
wunden durch den Wurzelschwam Fomes annosus (Fr.) Cooke 
(Trameles radiciperda Hartig) . Allgemeine Forst- und Jagd
Zeitung 131, s. 67-68 (1960). 

Da det undertiden er blevet fremført, at F. annosus angriber 
rødgraner gennem overjordiske, mekaniske bes·kadigelset· af 
stammer og rødder, undersøgte forfatteren 203 træer med skræl
le- eller slæbesår i en rødgranbevoksning, der tillige var stærkt 
angrebet af F. annosus, med det formål at belyse dette problem. 

Fra sårene på de 203 træer blev der sterilt udtaget prøver, der 
undersøgtes for forekomst af veddestruerende ·svampe. 

I 169 tilfælde (84,5 %) fandtes der ikke ved destruerende svam
pe, derimod forekom der overfladisk i sårene skimmelsvampe og 
bakterier. 

I de resterende 34 tilfælde fandtes der veddestruerende svam
pe i sårene, dog aldrig F. annosus , derimod overvejende Polypo
rus albidus og P. caesius. 

41 af træerne var tillige angrebet af F. annosus, men disse 
angreb havde i alle tilfælde bredt sig op i stammen fra rødderne 
og havde ingen forbindelse med de mekaniske beskadigelser. 

F. annosus synes således, skønt til stede i stort omfang i be
voksningen, ikke at være i stand til at inficere overjordiske sår 
på træerne, men må overlade disse til andre svampe. Årsagen 
hertil skal søges i F. annosus' manglende evne til at konkurrere 
med andre svampe. 

Det af Braun iagttagne sygdomsbillede stemmer godt overens 
med det af anmelderen tidligere publicerede om dette emne 
(Kerneråd i rødgran, D.S.T. 1959); dog forekommer det anmelde
ren, at den hyppighed, hvormed de veddestruerende svampe fore
kommer i sårene, er forbavsende lille, kun 14,5% af skaderne 
var inficeret-af veddestruerende svampe. A. Y-A . 
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