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DANSK SKOVFORENINGS 

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

DEN 20. ~fA.J 1958 

Dansk Skovforenings ordinære generalforsamling afholdtes 
tirsdag den 20. maj kJ. 14 på hotel Baltie i Nykøbing F. 

Næstformanden, statsskovdirektør N. B. Ulrich bød velkommen 
og beklagede, at 'formanden, kammerherre N. lue! på grund af 
sygdom ikke kunne være til 'stede. 

Næstformanden motiverede et leve for Dansk Skovforenings 
protektor, Hans Majestæt Kongen, til hvem der afsendtes et tele
gram. - Under middagen om af,tenen oplæstes ct takketelegram 
fra Majestæten. 

Der sendtes endvideI'e et telegram til foreningens formand, 
kammerherre N. luc!. 

Næstformanden udtalte derpå mindeord over følgende, .der var 
afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Skovrider G. A. 
Heineth, skovrider Jes Lund, kgJ. skovrider O. Arendrup, direk
tør for skovvæsenet i I'sland A. F. Koefoed-Hansen, skovrider 
L. P. Nellemann og statsskovdirektør Fr. Krarup. 

Næstformanden guv meddelelse om, at frk. C. Erfeldt med ud
gangen af maj d. å., eaer 39 års ansættelse, trækker sig tilbage fra 
sin stilling i Dansk Skovforeniil,gs sekretariat. Hans Majestæt 
Kongen har benådet frk. Erfeldt med den kg!. belønningsmedailIe 
af 2. klasse med krone. Næstformanden overrakte frk. Erfeldt 
medaillen og udtalte ved samme lejlighed nogle hjef'telige ord til 
frøkenen og takkede på Skovforeningens vegne for mange års 
udmærket al'bejcle i Skovforeningens tjeneste. 

Næstformanden foreslog derpå under dagsordenens punkt 1: 
Valg af dirigent, at man val,gte skovrider Sv. Bang til dirigent ved 
generalforsamlingen, hvilket blev vedtaget. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalfor
samlingen var lovligt indvarslet. 

Dirigenten gav derpå ordet til næstformanden. 
Næstformanden gaven kort oversigt over enkelte af de punkter, 

eler indgik i den trykte beretning, som var tilsendt foreningens 
medlemmer. 
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Næstformanden udtalte, at det fonløbne år havde været godt for 
skovbrug'et, men fremtiden tegnede mere mørkt, idet udgifterne 
til lønninger for ,funktionærer og arbejdere ville ,stige stærkt. 
Endvidere ville ejendomsskatterne blive tyngende, og afsætnings
forholdene tegnede mindre lovende. 

Vedr. frøudvalget udtalte næsHormanden, at dette i henhold 
til sine statutter såvel kan drive handel med skovfrø som opret
h01de eT) kontrol på friviUig basis med skovfrøimporten og salget 
af frø fra de af frøudvalget kårede bevoksninger. Denne sammen
blanding af handel og kontrol må forekomme uheldig, og har jo 
også givet anledning til diskus'sion, selvom der uden al tvivl i 
praksis ikke har været konkrete forhold at kritisere i denne for
bindelse. Frøudvalgets handelsvirksomhed har, som det fremgår 
af årsberetningerne, alene omfattet import af frø fra særligt ud
valgte Ibevoksninger i udlandet, hvor det måtte skønnes ønske
ligt eller nødvendigt at have direkte forstUg kontakt med leveran
dørerne, og desuden har frøudvalget lejlighedsvis formidlet eks
port af dansk frø, hvorimod man ingensinde har beskæftiget sig 
med handel i Danmark med danskavlet frø. 

l forståelse med frøllIdvalget har bestyrelsen nu besluttet at 
ændre frøudvalgets staJtutter derhen, at 'sammenblandingen af 
kontrol og handel ophæves, idet man opgiver kontrolvirksom
heden for så vidt angår .frøimporten, hvorimod frøudvalget fort
sat ved garantierklæringssystemet kan kontrollere salget af frø 
fra de a'f frøudvalget kårede frøavlsbevoksninger i Danmark. 
Det præciseres, at udvalget som hidUl giver afkald på al handel 
med danskavlet frø i Danmark. Hermed skulle det angribelige 
forhold i frøudvalgets statutter være bragt ud af verden og rene 
linier tilrettelagt for udvalgets virksomhed. Skulle der rejse sig 
ønske om en frø- og planteimportkontrol, vil der af interesserede 
parter formentlig kunne oprettes et uvildigt, sagkyndigt organ 
med repræsentanter for aBe 'parter ,til varetagelse af kontrollen. 

Næstformanden meddelte, at det nye udvalg, »Studieudvalget«, 
har haft sit første egentlige arbejdsår. Udvalget har indstillet, 
og bestyrelsen sanktioneret, at ,der bl. a. ydes en del pengemidler 
til de under Trametesudvalget sorterende undef'søgelser over rod
fordærvelisvampen. Undersøgelser, hvortil magiSit,er H elmers på 
udmærket måde har medarbejdet, har vist, at mange af de sv am
peangrebne træer - ikke mindst i Nordsjælland - som man 
tidli'gere troede var angrebet af Trametessvampen, i virkeligheden 
er angrebet af honningsvampen. Ved en evt. bekæmpelse vil det 
naturligvis være af største vigtighed at vide, hvad delt er for en 
svamp, der skal bekæmpes. 
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BERETNING 

Skovbruget i 1957/58 

Vækstforhold: Efter den usædvanlig milde vinter 1956-57 
havde mange ventet et tidligt løvspring, men april blev på andet 
år i træk rekordagtig tør og tillige kølig, og denne tilstand varede 
ved til midten af maj, -da foråret endelig ,for alvor slog igennem. 
Løvspringet blev ikke tidligt, men varede til gengæld usædvan
lig længe. Fra det første bøgeblad kom frem af knoppen til 
skoven stod i fuldt flor gik vel 3 uger, og skovbundens forårs
planter fik en lang frist at blomstre i. Et pludseligt opstået 
lavtryk i de første dage af maj rejste en kortvarig nordvesten
storm, som i fortsættelse af tørken forårsagede en voldsom 
jordfygning i Vest- og Nordjylland på de lette jorder med 
dannelse af meterhøje sanddriver og i visse udsatte egne total 
ødelæggelse af de nysåede marker til følge - en påmindelse 
om, hvad mangel på tilstrækkelige læplantninger i disse egne 
betyder. En kuldebølge i Jylland 7.-9. maj voldte en del skade 
i planteskoler og bøgeselvsåninger. 

På baggrund af den lysegrønne, nyudsprungne løvskov var 
det i 1957 meget påfaldende og trist at iagttage, hvor mange rød
graner, der har lidt skade af de sidste tørre forår efter den eks
treme sommertørke 1955 og vel er et let bytte for rodfordærver
svampen. 

Den 27.-28. maj ramtes Sydøst- og Sydsjælland samt Lolland
Falster af en streng nattefrost, der foruden at afsvide mange 
ubeskyttede bøgesåninger i planteskolerne forvoldte store skader 
på løvet selv i ældre bøgebevoksninger, ja, i indtil 4 meters 
højde ind under skærm. Erfarne praktikere har ikke tidligere 
set tilsvarende store frostskader i disse egne. Jylland gik i 
denne omgang fri. 

Det tørre forårsvejr truede med at blive kritisk for nyplant
ningerne, men i sidste øjeblik kom regnen dog og reddede 
kulturerne, og smukt og varmt vejr i midten af juni bragte 
ordentlig gang i væksten. Også juli var med sit typiske, danske 
sommervejr stort set gunstig for væksten. August og navnlig 
september bragte betydeligt over normal nedbør til gavn for 
skovbrugets efterårsplantning, men naturligvis til store gene for 
landbrugets høst. September blev desuden en meget kølig måned 
med gennemsnitstemperatur 10, 3 under normalen, der i høj 
grad fremskyndede løvfaldet. Takket være de kolde nætter i 
september blev skovens efterårsfarver særlig smukke, men løvet 
sad ikke godt fast, og da storm og regn satte kraftigt ind, var 
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hele herligheden hurtigt forbi. Resten af året bragte gennem
gående mildt, men ustadigt vejr med rigelig nedbør, hvorunder 
skovningsarbejdet dog kunne forløbe tilfredsstillende, men tør
ringen af eksempelvis det grubetræ, der skulle eksporteres, blev 
meget mangelfuld. Midt i december kom vinterens første hilsen 
med streng frost og snelæg, som dog kort efter afløstes af mildt 
vejr. Forinden frosten kom, var det lykkedes at få sået de store 
mængder ædelgranfrø, der i slutningen af november var hjem
bragt ,fra den lovende 'proveniens i Rumænien. Fra nytår og lige 
til begyndelsen af april har vinteren hersket i Danmark og store 
dele af det øvrige Europa, vel ikke med de store kuldegrader, 
men med gentagne voldsomme snefald afløst af kortvarige tø
vejrsperioder, der har sinket, fordyret og besværliggjort arbejdet 
i skoven og bl. a. gjort det vanskeligt for savværkerne at nå den 
betydelige svelleskæring til D.S.B. inden 1. maj. For februar er 
specielt at bemærke, at denne måned havde en del under normal 
varme, men langt over normal nedbør (+ 148 %), den højeste, 
der nogensinde er registreret i februar i Danmark. Da også 
januar var forholdsvis nedbørsrig, er der herved tilført grund
vandet en hårdt tiltrængt r.eserve. På en del skovdistrikter blev 
man trods vintervejret alligevel færdig med skovningen til 
nogenlunde normal tid, ikke mindst ved hjælp af de stedse mere 
udbredte motorsave, men stod så overfor det problem at be
skæftige og fastholde arbejdskraften i intervallet indtil de for
sinkede kulturarbejder kunne sættes igang i sidste halvdel af 
april. For planteskoler og skove må plantningssæsonen i dette 
forår efter den sene start blive hektisk. 

April truede med at blive tør ligesom i de foregående år, men 
i månedens sidste halvdel kunne man glæde sig over en mild 
regn. 

Blandt de forstzoologiske fænomener i det forløbne år må 
først og fremmest nævnes de voldsomme angreb af sitkagran
lusen N eomyzaphis abielina. Hele bevoksninger i visse egne af 
Vestjylland, men forøvrigt også flere andre steder, bukkede 
under eller svækkedes stænkt af angrebet, der kom bag på skov
bruget og derfor ikke kunne bekæmpes i tide. Angrebet var 
tydeligt betinget af de ekstremt milde vintermåneder i 1956-57, 
der tillod denne luseart, som i modsætning til sine naturlige 
fjender blandt insekterne er i stand til at fortsætte sin forme
ring også ved lave temperaturer og derfor er i stand til at ud
nytte ethvert plus på temperaturtrin, hvor de andre insektarter 
er ganske upåvirkede, at formere sig i uanet grad, før man fik 
øje for denne hidtil upåagtede fare. Ikke blot mange skov-
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brugere, men også talrige have- og sommerhusejere måtte 
magtesløse se sitka- og hvidgraner afnåles mere eller mindre 
fuldstændigt. Klimaet i vinteren 1957-58 har heldigvis ikke 
begunstiget bladlusene, idet temperaturen i januar og februar 
jo var noget under normalen og i begge måneder negativ, hvor
ved der foreløbig er dæmmet op for lusenes formering, mens 
man må håbe, at deres naturlige fjender (især mariehønselarver) 
vil fremkomme i stort tal. For at et evt. angreb i 1958 ikke skal 
overrumple skovbruget og gøre evt. bekæmpelsesforanstaltninger 
i form af sprøjtning med kemiske midler nytteløse, fordi der 
bliver startet for sent, oprettedes en varslingstjeneste i landbo
højskolens forstzoologiske laboratorium, som Dansk Skovfor
ening tilsagde fornøden økonomisk støtte. 

På baggrund af sitkagranlusens hærgen måtte angrebene af 
Hylesinus micans påkalde mindre opmærksomhed, men er dog 
fortsat en alvorlig trussel mod sitkagrandyrkningen i Danmark. 

Også i medfør af den milde vin ter 1956-57 vrimlede skovene 
af mus i foråret 1957, og der berettes fra en del egne om betyde
lige skader efter musegnav . Manglen på føde i form af bøgeolden 
i efteråret 1957 menes dog efterhånden at have reduceret be
standen til mere normal størrelse. 

Egernplagen synes i tiltagende efter stærk formering af be
standen. 

Den ekstra beskydning af kronvildtet, som for få år siden 
indledtes i forskellige vestjydske plantager, synes at have redu
ceret bestanden så meget, at kronvildtskaderne i -disse egne efter 
det foreliggende er nedbragt væsentligt. Det må herefter håbes, 
at yderligere reduktion af bestanden ikke må være påkrævet. 

Afsætningsforhold. Indledningsvis en kort omtale af byggeriet, 
der jo er det vigtigste marked for afsætningen af vore skoves 
nåletræ og en væsentlig del af løvtræet. Det vil erindres, at der 
efter den stærke begrænsning af nybyggeriet i 1955 i det føl
gende år blev iværksat et byggeri, der var ca. 10 % større end 
i 1955. I 1957 indtrådte en yderligere stigning på 10 %, idet der 
i dette år påbegyndtes 3,5 mill. m 2 mod 3,1 mill. m 2 i 1956. 
Tilmed gik det mere træforbrugende parcelhusbyggeri stærkt 
frem på bekostning af etage- og rækkehusbyggeriet. Når man 
tager i betragtning, at det i efteråret 1956, som nærmere omtalt 
i årsberetningen fra Danske Skoves Handelsudvalg ifjor, ikke 
lykkedes at nå til enighed med træindustrien om vejledende 
priser for nåletræ, må man formode, at stigningen i byggeriet 
næppe tilfulde var forudset af savværkerne og træhanelIerne. 
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Et usædvanlig stort nybyggeri blev iværksat allerede i første 
kvartal af 1957, bl. a. på grund af det milde vejrlig, og det var 
dette kvartals tal, der fik det totale tal for påbegyndt byggeri 
i 1957 til at overstige de foregående års, idet nemlig nybyggeriet 
i årets sidste halvdel var mindre end i de foregå,ende år. Det 
igangværende byggeri af beboelsesejendomme er i årets løb gået 
stærkt ned. I begyndelsen af 1958 er trods vintervejret påny 
indtruffet en stigning i det påbegyndte byggeri, der også har 
medført en stigning i det igangværende byggeri, som dog fortsat 
ligger lavere end på samme tidspunkt i de nærmest foregående 
år. De stigende obligationskurser og den i april gennemførte 
diskontonedsættelse vil formentlig virke fremmende på det 
privat-financierede byggeri, og da der også i regeringens økono
miske årsoversigt påregnes nogen stigning i den offentlige an
lægs- og byggevirksomhed, tør man formode, at det totale byggeri 
vil blive af nogenlunde samme omfang i 1958 som i 1957. 

Den betydelige tilbagegang i nybyggeriet i sidste halvdel af 
1957 kunne have medført vanskeligere afsætning for skovenes 
nåletræ, men når en sådan situation ikke indtraf, og der fortsat 
er god efterspørgsel fra savværkerne, ikke mindst i Jylland, 
er den stigende eksport sydpå af savskåret nåletræ utvivlsomt 
en væsentlig årsag hertil. Der blev i 1957 eksporteret ea. 50.000 m3 

savskåret nåletræ, d. v. s. en fordobling i forhold til 1956, til en 
værdi af godt 10,4 mill. kr. Der spores nu i foråret 1958 ikke 
nogen nedgang i efterspørgslen fra det nordtyske marked, som 
tværtimod fortsat er betydelig. Dette i forbindelse med den før
omtalte langsomt tilbagevendende stigende aktivitet i det hjem
lige byggeri eHer formindskelsen i sidste halvdel af 1957 lader 
formode, at nåletræmarkedet også i 1958 vil forblive stabilt, 
såfremt der ikke med udgangspunkt i eksportlandene ,sker 
skred på det internationale trælastmarked. 

Med hensyn til importen af trælast var det at vente, at der 
efter den beskedne 1956-import, der var den mindste siden 
krigen, ,vine ske nogen stigning i 1957. Dette holdt også stik, 
men importen blev dog kun ca. 10 % større end i 1956 og androg 
ca. 605.000 m 3 til en værdi af 199 mill. kr. eller godt 14 % mere 
end i 1956. Trælastforbruget var i 1957 noget større end i 1956. 
Til imødegåelse af dette større forbrug er lagrene af trælast 
yderligere nedbragt 6-7 0/0 , hvilket den stramme kreditsituation 
jo også måtte tilskynde til. Med den struktur tømmerhandelen 
har i Danmark med flere velassorterede tømmerhandlere i de 
fleste stationsbyer, vil det blive vanskeligt stadig at formindske 
lagrene, selvom disse for lan det som helhed er forholdsvis store. 
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Foruden at der er tæret på lagrene, er der ingen tvivl om, at 
den danske trælastproduktion i stigende omfang dækker be
hovet. Sagkyndige har som deres skøn udtalt,at der brug,es 
næsten ligeså mange kubikfod dansk træ som importeret, og 
at man må regne med, at forbruget af tømmer og udskud mere 
og mere vil blive dækket af den indenlandske produktion. Fra 
håndværker-side foreligger udtalelse om, at dansk grantømmer 
nyder en vis popularitet, fordi det er lettere ·at bearbejde og som 
regel haren bedre beskæring end svensk tømmer, bl. a. er det ikke 
spidsskåret, men parallelt-skåret, hvorfor det enkelte stykke 
danske tømmer indeholder noget mere træ. 

For Sverige blev 1957 et rekordår med hensyn til trælast
eksport, og det kan derfor ikke undre, at pristendensen var fast 
og for de mere eftertragtede specifikationer nærmest stigende, 
efterhånden som lagrene hos eksportørerne svandt ind. Ved 
skovauktionerne i Sydsverige i eft.eråret 1957 var der i forhold 
til auktionsresultaterne samme 'S ted i 1956 tale om stigninger 
i kubikmeterprisen for gran på rod på 7-28 % , mest for det 
tykkeste træ. 

l den forløbne del af 1958 har det internationale trælastmarked 
været præget af ringe aktivitet. De svenske og finske eksportører 
forholder sig, når bortses fra nogle mindre værker, afventende 
uden at slække nævn·eværdigt på deres f.o.b. priskrav. Fra rus
sisk side er bl. a. på det engelske marked kommet flere store 
udbud, som dog for Englands vedkommende ikke har kunnet 
placeres fuldtud, uagtet tilbudene i medfør af de væsentlig 
billigere fragtrater efterhånden blev billigere end ifjor på cif. 
basis. Der synes dog også at være en reel mindre justering 
nedad ab afskibningshavn for visse sortimenter, og det er for
mentlig fØl~st og fremmest den, der har fået mindre skandina
viske, navnlig finske eksportører til at vakle lidt i deres priskrav. 

Finlands anstrengte valutasituation bidrager naturligvis også 
til slæ·kkede priskra'V fra dette land, såfremt det herved kan 
bjerge el~sportordrer. Diskonto-sænkningen i en række lande, 
bl. a. England, vil formentlig aktivere markedet for trælast i 
tiden fremover. 

Foruden eksporten af 'savskåret trælast fra Danmark, der, 
som tidligere nævnt, tegner lovende også i 1958 for det nord
tyske markeds vedkommende, og for hvilken der af varedirek
toratet praktiseres fri eksportbevillingsudstedelse, har der i det 
forløbne år fundet en del eksport sted til Tyskland af rundi 
nåletræ under 11 cm i diam. i tykkeste ende. Aftagere har været 
de tyske kulgruber (grubetræ til afstivning), spånpladefabrikker 
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og i nogen grad cellulosefabrikker. Til marsken i Sydslesvig og 
Holsten er desuden eksporteret store partier af små marsk-pæle 
til brug i forbindelse med inddæmningsprojekterne i vadehavet. 
Alene til kulgruberne og marsken er i 1957 eksporteret godt 
20.000 kubikmeter pæle til en værdi af henimod 2 mill. kroner, 
heri medregnet nogle få tusinde kubikmeter grubetræ i dimen
sion 11- 15 cm diameter i tykkeste ende. Til eksport blev end
videre frigivet nogle få tusinde kubikmeter piloteringspæle 
mindst 30 cm midtdiameter og 14 m eller derover i længde. 
Selv udprægede nåletræbrændeeffekter med misfarvning som 
følge af svampeangreb har der været en del eksport af ,til tyske 
cellulosefabrikker, hvilket ikke mindst har haft betydning for 
hedeplantagernes afsætning. Her tillodes mod attest for, at der 
var tale om nåletræ af virkelig brændekvalitet, eksport af træ 
over 11 cm diam. 

For Bornholm gælder ligesom i 1956 indtil videre fri eksport
bevillingsudstedelse for nåletræ. 

For 1958 tegner afsætningen af grubetræ til kulminerne sig 
mindre god end i 1956-57, da kullagrene på kulminerne såvel 
i Ruhr som England vokser urovækkende, samtidig med at kul
priserne falder. De gamle aftagere blandt grubetrækøberne søger 
dog at tage det fra Danmark udbudte træ og h åber på bedre 
afsætning i næste sæson. 

Nævnes skal under omtalen af eksporten også eksporten af 
savværksaffald, der i det forløbne år er kommet i system, og 
som bidrager til at stive savværkernes regnskaber af. Købere 
er nogle store tyske cellulosefabrikker, der bl. a. har ladet 
installere mobile afbarkningsmaskiner på savværker i Danmark. 

For kasselræ, der i tidligere år har voldt vanskeligheder for 
så vidt angår salget, viste der sig i løbet af efteråret 1957 navnlig 
i Jylland en endnu vedvarende købelyst, hovedsagelig vistnok 
betinget af fiskekasseproduktionen, men vel også begunstiget af 
den store æbleeksport, som Danmark i medfør af heldige klima
forhold næsten var ene om at kunne præstere i· Europa i 1957. 

Under omtalen af nåletræ skal sluttelig nævnes, at A/ S De 
forenede Papirfabrikker for 1958 påny øgede sit køb af slibelræ 
til 14.200 rm efter nedskæringen i 1957, der var forårsaget af 
lagerophobning. Prisen er for første halvår af 1958 uforandret 
fra ifjor, men skal for sidste halvår af 1958 nærmere drøftes i 
nær fremtid. Planerne om udvidelse af træsliberiernes kapacitet, 
utvivlsomt ved udbygning i Næstved, der formentlig vil fordoble 
behovet for slibe træ, overvejes endnu i fabrikkernes ledelse. 

På løvlræsiden var det ,forløbne år gennemgående præget af 
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en betydelig efterspørgsel efter råtræ. Det gjaldt således bøg, 
eg og ær, hvorimod ask i den senere del af året som følge af 
vanskelige eksportforhold for opskårne varer og de hjemlige 
redskabsfabrikkers ringere afsætning til det kriseramte landbrug 
var væsentlig mindre efterspurgt i adskillige egne. Danmark 
adskiller sig for så vidt angår bøgens og as,kens afsætning stærkt 
fra Vesttyskland, hvor bøgekævler i det forløbne år kun var lidt 
efterspurgt og priserne derfor dalende, hvorimod ask igennem 
hele året har nydt stor efterspørgsel. 

Det er vel et spørgsmål, om den stigning, der indtraf i de 
hjemlige bøgepriser for de bedre kvaliteter, for finerfabrikkernes 
vedkommende opvejes af bedre indtjening. Man har indtryk af, 
at den -stigende pris snarere var et resultat af kampen om for
nødent træ til at holde virksomhederne fuldt beskæftiget. 

Bøgefirkanter fandt navnlig i årets begyndelse god afsætning 
på eksportmarkedet, og da lagrene i England fortsat er små og de 
jugoslaviske priser faste, skulle der på baggrund af diskonto
sænkningen i England fornylig og de dermed forbundne pro
duktionsfremmende foranstaltninger være grund til at forvente, 
at afsætningen til England også i 1958 vil blive tilfredsstillende. 
Der er dog næppe tvivl om, at England fortsat i stigende grad 
vil gå over til at købe de danske bøgevarer i specialdimensioner, 
hvorimod det bliver sværere alt afsætte de gængse firkant
dimensioner i faldende længder. Af største betydning for fir
kant-eksporten er, at direktoratet for vareforsyning efter for
handlinger med erhvervsorganisationerne for andet år i træk i 
januar 1958 kunne meddele, at man indtil videre ville praktisere 
fri eksportbevillingsudstedelse for firkanter af bøg, eg og ask 
inden for visse (de sædvanlige) maksimumsdimensioner, dog be
tinget af, at der forelægges kvartalsvise lageropgørelser over fir
kanter. For planker af bøg vil der i 1958 blive givet udførsels
tilladelse for 2000 m 3 • 

Den rent ud fantastiske eksportsucces, som vore møbelfabrik
ker i kraft af fremragende kunstnerisk og teknisk dygtighed 
formår at opretholde, og som i vinter manifesterede sig på den 
store internationale møbelmesse i Køln, må påkalde beundring, 
men medfører dog ikke en tilsvarende fremgang i afsætningen 
af dansk træ til denne industri, da teak og i 1958 palisander 
er modetræarterne, men møbelfabrikkerne aftager dog fortsat 
betydelige mængder dansk træ. 

Produktionen af smørdritler på danske stavfabrikker an,drog 
i sidste sæson ca. 2,6 mill. stk. og svarede således praktisk taget 
til det forventede behov. For den kommende sæson meddelte 
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stavfabrikkerne i oktober 1957, at man måtte påregne et behov 
af nogenlunde ·samme størrelsesorden, idet smørdritlen trods 
konkurrencen fra andr-e emballagernidler fortsat hævder sig 
som langt den mest benyttede emballage for dansk smør. Med 
et udbytte på 33 dritler pr. rm bøgetræ skal der bruges ca. 
80.000 rm bøgetræ til at dække behovet. Hvorvidt den senere 
indtrufne smørkrise på det engelske marked vil øve indflydelse 
på drittelbehovet, er vel uklart endnu. Som kuriosum kan næv
nes, at de godt 150.000 dritler, hvori det på det danske marked 
frigivne kølehussmør befandt 'sig, efter det foreliggende ekspor
teres til Hollan d, evt. Tys.kland, NI brug (efter nogen omdannelse) 
ved emballeriIlg af henholdsvis hollandske søm og i Tyskland 
muligvis smør. 

Generaldirektoratet for statsbanerne meddelte medio oktober 
efter .forudgående drøftelse med interesserede parter, herunder 
skovbruget, at der i 1957-58 ville være behov for 275.000 stk. 
bøgesveller. Ifjor leveredes ca. 257 .000 stk., men behovet var da 
en del større, nemlig 300.000 stk. De af generaldirektoratet 
samtidig tilbudle priser indebar for leverancer på indtil 50 % 
af »normalkvantum« (d. v. s. de enkelte savværkers leveringstal 
eller tilbudstal (det højeste af disse) i 1955-56) 20 øre hen
holdsvis 15 øre stigning for sveller af type I henholdsvis type II, 
og for leverancer derudover ydedes et stigende tillæg pr. stk., 
således for leverancer udover 125 % af »normalkvantum« 3 kr. 
pr. stk. Disse tillæg tilsigtede at gøre det muligt for savværkerne 
også at drage plankekævle II b ind i svelleskæringen, og fra 
savværksside blev da også tilbudt skovene 7,50 kr. pr. m 3 i 
kompensationstillæg for aflægning af plankekævle II b i svelle
længde 2,6 m eller mangefold deraf. Trods alt er det tvivlsomt, 
om det fulde kvantum sveller nås, dels fordi mængden af bøge
træ i knastetsvellekvalitet ganske simpelt er dalende, således 
at der fremkommer mindre deraf i hugsterne, og dels fordi også 
andre aftagere end Isvelleopskærere i 1957-58 kappedes om 
råtræet; men i skcwenes salgskredse henstilledes dog så kraftigt 
som muligt til medlemmerne, at man i vildest mulig omfang søgte 
at bidrage til, at statsbanernes svellebehov blev tilgodeset. Efter 
alt foreliggende vil bøgesvellen ·endnu i mange år være en efter
spurgt vare, men i erkendelse af vanskelighederne med fuldtud 
at få ·dækket behovet for sveller alene af bøg, har statsbanerne 
besluttet sig for også at anvende betonsveller, ligesom man 
længe har gjort i Vesttyskland og Frankrig. Der er sluttet kon
trakt med Højgaard & Schultz om levering af 30-50.000 beton
sveller årligt i en 10-årig periode, og en fabrik til fremstilling 
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af disse sveller ven tes a t være igang i forsommeren 1958 i 
Fredericia. Det er dog ikke alene vanskelighederne med at få 
danske bøgesveller nok, men også tekniske krav, især ønske
ligheden af et tungere sporlegeme i forbindelse med sammen
svejsning af skinnerne over lange strækninger, der betinger 
den påbegyndte anvendelse af betonsveller. Betonsveller er 
20-25 % dyrere end bøgesveller. 

A/S Junckers Savværk er også i 1957-58storaftager af vore 
skoves bøgetræ, og må fortsat dække en mindre del af sit råtræ
behov ved køb i sydsvenske bøgeskove. Desuden aftager sav
værket store partier gulvtræ o. lign. i ask og - efter det tem
porære stop ifjor - også en del ringere egetræseHekter. 

Derimod måtte A / S Nordisk Træ-Lamel, der i de seneste år 
har været en god aftager af navnlig småt aske-snitgavn, i begyn
delsen af marts standse virksomheden med tab på over en 
million kroner. Der synes desværre ikke at være basis for gen
optagelse af produktionen. 

Til gengæld har Novopan-:fabrikken A/S Pindslrup Mosebrug 
efter kapacitetsudvidelse kunnet øge sine i forvejen meget store 
indkøb af navnlig småt nåletræbrænde til spånpladefremstilling. 

Eg til 'skibs-, især fiskekutterbygning var stærkt efterspurgt 
i det forløbne år som følge af den gode beskæftigelse såvel i 
øjeblikket som på længere sigt ved bådeværfterne, navnlig i 
Esbjerg. De foreliggende planer bl. a. fra hollandsk side om 
oprettelse af værfter for stålkuttere i Danmark bør følges med 
opmærksomhed, men man må dog her også erindre sig sag
kyndiges udtalelse om, at trækutteres kapacitet erfaringsmæssigt 
ligger henimod 25 % over tilsvarende stålkutteres. 

Sluttelig skal kort omtales brændesalgel i 1957-58. Man tør 
li'st sige, at stik imod al forventning efter Kosan-gas- og olie
Jyringens sejrsgang landet over, efter faldet i olie- og kulpriserne 
(g trods udsigten til yderligere fald i disse priser, synes det dog 
å være lykkedes skovene i de fleste egne at få solgt deres 
lrænde. Auktionsberetningerne er ret brogede, idet man i 
elkelte gode brænde-egne (dele af Sydfyn) endog har kunnet 
orergå sidste års priser, i de fleste egne har ligget i under
k;n ten af sidste års priser og i nogle egne har måttet notere 
bmdpriser (eksempelvis Kolding-egnen). Den lange vinter har 
ve ansporet folk til at tæn,ke på brændeforsyningen, men allige
ve var der lokalt i Midt- og Vestsjælland, men slet ikke i 0st
og Sydsjælland, endnu i begyndelsen af marts optræk til fuld
stældigt 'sammenbrud af salget, idet tusinder ·af rummetre var 
usogte og ingen købere meldte sig. Imidlertid er også disse 
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lagre i slutningen af april svundet mærkbart ind, bl. a. er de 
ringeste effekter optaget af trækulssviderierne. Der er dog 
ingen tvivl om, at der på længere sigt må findes en passende 
industriel udnyttelse af såvel løvtræ- som nåletræbrændet, og i 
Dansk Skovforening er de hermed forbundne problemer påny 
taget op til behandling. Paradoksalt nok kan man sige, at en af 
vanskelighederne med at finde afsætning for det overskydende 
affaldstræ (brænde) er, at der muligvis er for lidt af det. 

Salget af pyntegrønt og juletræer var ligesom i forrige sæson, 
ikke mindst til eksport, meget stort. Markedet i Nordtyskland 
synes umætteligt, og flere og flere både herhjemme og i Tyskland 
påbegynder produktion og salg 'af pyntegrønt. Det bør her be
mærkes, at regnskabsanalyser viser, at det ikke alle steder er så 
lukrativ en forretning, som man umiddelbart fristes til at tro, at 
udnytte muligheden for pyntegrønt- og juletræssalg. 

Skovforeningens bestyrelse og faste udvalg 
Bestyrelsens sammensætning er uændret fra ifjor. Den be

står af: 
Kammerherre N. luel (formand), statsskov direktør N. B. Ul

rich (næstformand), skovrider Aa. Bavngaard, skovrider F. Biil
mann, godsejer Aa. Brask, godsejer E. von Folsach, professor 
N. Kr. Hermansen, kammerherre 1. luel, kgl. skovrider K. Kierk
gaard, hofjægermester, greve T. C. Knuth, kgl. skovrider F. Lo
renzen, kammerherre, lensgreve Chr. Moltke, skovrider Chr. 
Smith, skovrider, afdelingsleder B. Steenstrup, hofjægermester 
S. A. Timm. 

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 møder. 

Landsudvalget : Udvalgets medlemmer er følgende: 
Skovrider Aa. Bavngaard (formand) (fynske skovkreds) , 

skovrider C. Bach (sydsjællandske skovkreds) , skovrider S. A. 
Christensen (vestjydske skovkreds) , skovrider J. Holm (lolland 
falsterske skovkreds) , skovrider S. Larsen (nordjydske skov 
kreds), skovrider C. Lorenzen (midtjydske skovkreds) , skov· 
rider J. A. Løvengreen (kronjydske skovkreds) , kg!. skovride' 
J. C. Munkøe (sydjydske skovkreds) , skovrider H. Muus (øs
sjællandske skovkreds) , kg!. skovrider P. Rosen (nordsjællandsk 
skovkreds) , skovrider C. M. Vendelsøe (vestsjællandske skor
kreds) . 

Frøudvalget: Udvalget har følgende sammensætning: 
Skovrider J. A. Løvengreen (formand), kg!. skovrider J. Hv::ss, 

godsejer E. v. Folsach, afdelingsleder E. C. L. Løfting, skovriler 
P. Qvistgaard, kontorchef N. P. Tulstrup. 
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Redaktionsudvalget : Medlemmer er: 
Hofjægermester S. A. Timm Cformand), afdelingsleder H. A. 

Henriksen, professor N. Kr. Hermaasen og kontorchef N. P. 
Tulstrup. 

Ansvarshavende redaktør for foreningens tidsskrifter er forst~ 
kandidat P. Hauberg. 

Samarbejdsudvalget: Medlemmer er: 
Skovrider Aa. Bavngaard (formand), professor N. Kr. Her~ 

man sen, afdelingsleder H. A. Henriksen, skovrider Chr. Smith, 
afdelingsleder B. Steenstrup (suppleant skovtaksator G. West~ 

Nielsen), kontorchef N. P. Tulstrup. 

Studieudvalget : Medlemmer er: 
Hofjægermester S. A. Timm (formand), professor N. Kr. Her~ 

mansen, forstander, dr. agro E. Holmsgaard, kammerherre, lens~ 
greve Chr. Moltke, skovrider Chr. Smith. 

Teknisk udvalg: Medlemmer er: 
Skovrider Chr. Smith (formand), fuldmægtig G. Bergsten, 

kgl. skovrider H. Frølund, skovrider O. Marstrand Jørgensen, 
professor P. Moltesen, skovrider B. H. Petersen. 

Medlemstallet 

andrager 702. Af arealet for skove over 50 ha er ca. 79 pet. til~ 

sluttet Dansk Skovforening. 

Hovedpunkter af arbejdet i det forløbne år 

Gave li l tron! ølgeren: 

I anledning af tronfølgeren, prinsesse Margrethes 18 års fød~ 
selsdag den 16. april overrakte Dansk Skovforening tronfølgeren 
en fødselsdagsgave bestående af et smukt, engelsk barometer 
fra begyndelsen af 1800~tallet og modtog herfor en hjertelig tak. 

Landsudvalget : 

Efter ønske fra træindustriens side er nedsat et fællesudvalg 
bestående af repræsentanter for Fællesrepræsentationen for 
danske savværker og trævarefabrikker og landsudvalget, der skal 
overveje betimeligheden af evt. ændringer i de nu mange år 
gamle, men derfor også velindarbejdede sorteringsregler for 

37 
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bøge kævler. Desuden ønsker man fra træindustriens side gerne 
at drøfte problemer i forbindelse med evt. kvalitetssortering af 
grantømmer. Fællesudvalget træder sammen i maj 1958. 

Problemet med afsætningen af skovenes affaldstræ (brænde), 
navnlig for så vidt angår nåletræet, har i de seneste år delvis 
som følge af eksporten til Tyskland ikke voldt særlige vanske
ligheder, og derfor ikke været genstand for så stor opmærk
somhed, som for Mot nogle få år siden, da handelsministeriet 
foranledigede det såkaldte skovindustriudvalg nedsat. Det er 
imidlertid hævet over enhver tvivl, at problemet påny og med 
stigende vægt vil melde sig i en overskuelig fremtid. En forsmag 
fik man i visse egne iår, hvor brændernarkedet længe truede 
med sammenbrud. I Trærådet (afløseren af Træindustriens 
Forskningsudvalg) under Akademiet for de tekniske Viden
skaber har bl. a. forsøg med de såkaldte spånplader i en årrække 
stået på dagsordenen, og i den af direktør Gunnar Andreasen 
i pressen stærkt omtalte skitsernæssige plan for øget industriali
sering af Vestjylland indgår også overvejelser af mulighederne 
for industriel udnyttelse af det vestjydske nåletræ. 

I landsudvalget gøres problemet derfor påny til genstand for 
overvejelse, og kontakt er optaget med bl. a. Junckers Trækerni 
AIS. 

Frøudvalget: 

Virksomheden i perioden l i lO 1956-115 1958. 

Høst af frø i D.S.F. kårede bevoksninger i sæsonen 1956157. 

Frøsætningen i efteråret 1956 var, som nærmere redegjort for 
i den årlig,e frøsætningsovers.igt 5. sept. 1956 i Forstlig Bud
stikke, middelgod for en række vigtigere s,kovtræarter, dog ikke 
rødgran, ask og eg, der svigtede, hvorimod bøg havde endog 
særdeles god frøsætning. Der blev indsamlet flittigt i de kårede 
bevoksninger, og følgende mængder af de vigtigere arter kom i 
henhold til de foreliggende hvide garantierklæringer ud i han
delen (i parentes er anført det skønnede årlige totale frøbehov 
i Danmark iflg. kgl. skovrider H. Barner, se D.S.T. nr. 1, 1958) : 

Stilkeg ................... 20 kg (30.000 kg) 
Bøg ...................... 6.150 kg (20.000 kg) 
Rødel .................... 115 kg (150 kg) 
Ask .... . .. . ... . .......... O kg (350 kg) 
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Ær ...................... . 
Alm. ædelgran . . ......... . 
Nordmannsgran .......... . 
Nobilis . . ................ . 
Grandis 
Eur. lærk . ...... . ....... . 
Jap. lærk ...... . ......... . 
Rødgran .. . ........ . ..... . 
Sitkagran ................ . 
Douglasgran . . ........... . 
Thuja ................... . 
Chamaecyparis ........... . 

565 kg 
1.254 kg 

687 kg 
303 kg 

O kg 
82 kg 

313 kg 
600 kg 
352 kg 
162 kg 
150 kg 

75 kg 

(300 kg) 
(2.000 kg) 
(1.000 kg) 

(900 kg) 
(300 kg) 
(30 kg) 

(400 kg) 
(1 .100 kg) 

(250 kg) 
(160 kg) 

(50 kg) 
(? kg) 

Til imødegåelse af behovet for rødgran frø forelå der fra 
tidligere år på lager hen imod 8.000 kg rødgranfrø, hovedsagelig 
af godkendt avl. Når man tager i betragtning, at der i oven
nævnte tal ikke indgår mængden af indsamlet frø til eget for
brug og til lager, vil man a·f tallene forstå, at det efterhånden 
er en ret væsentlig del af vort skovbrugs behov for frø, der 
dækkes ved høst i de kårede bevoksninger, en overordentlig 
glædelig kendsgerning. 

Ved sæsonens slutning forelå, som det fremgik af oplysnin
gerne under frøavlermødet 1957, betydelige frølagre, til dels 
af godkendt avl af en række af vore vigtigere træarter, forsøgs
vis således et stort parti bøgeolden i kølerum på Statsskovenes 
planteavlsstation i Humlebæk. Endnu i slutningen af vinteren 
1957-58 havde denne olden iflg. foreliggende oplysninger i til
fredsstillende omfang bevaret sin spireevne, og man glædede 
sig allerede til med dette frø at kunne imødegå det betydelige 
behov for bøgeolden, der gjorde sig gældende i foråret 1958, da 
imidlertid det lagrede frø, muligvis som følge af en fejl i køle
anlægget, ret brat mistede sin spireevl).e. Trods dette udfald 
af forsøget er der grund til at være Statsskovenes planteavls
station taknemmelig for, at man utvivlsomt for første gang i 
skovbrugets historie dristede sig til et sådant omfattende og 
bekosteligt eksperiment. Man må håbe på gentagelse af forsøget 
med heldigere udfald. 

/{åring af frøaulsbeuoksninger: Frøudvalgets medlemmer har 
på rejser i forskellige egne af landet i henhold til modtagne 
begæringer i tiden siden oktober 1956 besigtiget og kåret iaH 
36 nye bevoksninger til optagelse i den nye reviderede forteg
nelse over kårede frøavlsbevoksninger, der med bl. a. geografiske 
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kort, meteorologiske oplysninger m. m. påregnes udgivet i løbet 
af sommeren 1958. Foruden de kårede bevoksninger er efter be
gæring besigtiget en del andre bevoksninger, som man dog ikke 
fandt egnede til kåring. Ved forskellige lejligheder, sidst i Forst
lig Budstikke for den 25. januar 1958, er indkaldt begæringer om 
kåring af frøavlsbevoksninger. I medfør heraf foreligger endnu 
et antal begæringer til behandling i den nærmeste tid inden ud
sendelse af den reviderede kåringsfortegnelse. 

Kåringsarbejdet er jo for frøudvalgets medlemmer forbundet 
med ret omfattende rejser, der lægger beslag på megen tid. Det 
kan derfor i praksis vare noget, inden en modtaget begæring 
kan blive behandlet, og begæringerne må 'som regel være så om
hyggeligi udfyldt, at frøudvalget af de givne oplysninger kan 
skønne, hvorvidt der er rimelig udsigt til, at de pågældende 
bevoksninger er kåringsemner. 

Frøimporl: I efteråret 1956 var der god frøsætning på bøg, 
men desværre - i betragtning af det meget store behov for 
agern - kun ringe frøsætning på eg i Holland. I 4 udvalgte 
smukke bevoksninger i Holland lykkedes ,det a t indsamle ca. 
3.000 kg bøgeolden, og i de udvalgte hollandske egebevoksninger 
indsamledes 3.000 kg agern, hvad dog .for agernes vedkommende 
var skuffende lidt i forhold til behovet. Frøet blev som sædvanlig 
ved frøudvalgets foranstaltning i plomberede sække pr. kølebil 
bragt til Danmark i december. 

Fra udvalgte bøgebevoksninger på skovdi'striktet Lensahn i 
0stholsten modtog frøudvalget et par hundrede kg olden. Fra 
den særligt smukke bevoksning af vortebirk på Visingso i Sverige 
modtog frøudvalget et parti frø i oktober 1956. 

I ·efteråret 1957 var der ingen frøsætning på bøg eller stilkeg 
i Holland eller Holsten, endsige på bøg i Sihlwald i Schweiz. 

Derimod var der i Holland nogen frøsætning på rødeg, og i 
de udvalgte hollandske bevoksninger indsamledes til frøudvalget 
3.000 kg agern. 

I Forstlig Budstikke for den 25. februar 1958 er givet en om
tale af hollandsk eg og bøg med nærmere oplysning om de af 
frøudvalget udvalgte bevoksninger af disse træarter i Holland. 
Særtryk er tilsendt skovdistrikterne. 

I september 1957 aflagde en rumænsk handelsdelegation ledet 
af en vicelandbrugsminister besøg i Danmark. Med henblik på 
om muligt at få iværksat indsamling af ædelgranfrø i den be
voksning i Lapos-egnen i det nordvestlige Rumænien, der i for
søgsvæsenets proveniensforsøg herhjemme har givet så lovende 
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afkom, men som man siden det lille forsøgsparti i sin tid mod
toges ikke har kunnet få frø hjem af, trådte frøudvalget i for
bindelse med handelsdelegationen, idet man betingede sig som 
forudsætning for evt. køb af ædelgranfrø af nævnte herkomst, 
at repræsentanter for frøudvalget fik lejlighed til i indsamlings
området i Rumænien at kontrollere frøet. Som resultat af kon
takten med handelsdelegationen opnåedes efter en længere tele
grafisk korrespondance visum for 2 medlemmer af frøudvalget 
til at besøge Rumænien og i Lapos-egnen at besigtige indsam
lingsbevoksning og frø. Rejsen 'foretoges pr. fly, og man blev i 
Rumænien, trods de vanskelige levevilkår der, meget gæstfrit 
modtaget og fik efter endnu nogle visumvanskelighecler i Buka
re'st lejlighed til i den afsides indsamlingse,gn at kontrollere frøet 
og give - som det viste sig - nødvendige anvisninger for dets 
rensning, lagring og ,forsendelse samt efterprøve indsamlingen 
og nøje studere bevoksningerne. Efter alt foreliggende kan der 
næppe herske tvivl om, at herkomsten af det indsamlede frø er 
identisk med det i sin tid hjemførte forsøgspartis. Direkte fra 
indsamlin@sområdet blev frøet i slutningen af november 1957 pr. 
jernbaneekspresgods sendt til København, hvorfra de ca. 1.000 
kg, der modtoges, straks blev fordelt til aftagerne, tids nok til 
udsåning inden vinteren meldte sig. 

Frøeksporl: I den forløbne periode har frøudvalget efter an
modning fra personlige forbindelser, hovedsagelig i Holland, for
midlet eksport af dansk nåletræfrø for ca. 28.000 kr. 

Frøaulermødel 1957 fandt sted den 30. august 1957 i Svend
borg. Til mødet havde frøudvalget ligesom i tidligere år fra et 
stort antal skovdistrikter indsamlet oplysninger om årets frø
sætning Ipå de ,vigtigere skovtræarter. (Foruden høstudsigter for 
skoV'frø drøftedes frølagre , vejledende minimumspriser for frø 
fra de kårede bevoksninger samt et af kgl. 'skovrider H. Barner 
og statsskov foged F. Dalskov udarbejdet udkast til normer for 
spireevne, renhed m. v. for skovfrø. 

Det lykkedes at nå til enighed om tal for normal-spireevne og 
renhed for en lang række skovfrøarter. Protokol vedr. frøavler
mødet er som i tidligere år tilsendt alle skovdistrikter med kå· 
rede frøavlsbevoksninger. 

Oplysninger om frøsælningen i efteråret 1957 er offentliggjort 
i Forstlig Budstikke for den 5. sept. 1957. Som man nok kunne 
vente efter foregående års ret gode frøsætning og den kølige 
sommer i 1956 var der i 1957 for de fleste træarters vedkom7 
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mende kun ringe frøsætning. Undtagelser var alene elle- og 
fyrrearterne, der havde nogenlunde frøsætning i de fleste egne. 

Planteskolekontrollen: 27 salgsplanteskoler og 1 salgssammen
slutning er tilsluttet den frivillige planteskolekontrol, hvis formål 
er at sikre, at plantepartier af forskelU,g proveniens holdes tyde
ligt adskilt og afmærket i planteskolerne, og at der meddeles 
rigtig proveniensangivelse for planterne i overensstemmelse med 
proveniensangivelsen for det frø, hvoraf plan terne er frembragt. 
Frøudvalgets planteskolekontrollør, skovrider P. M. Leschly, har 
i årets løb besøgt planteskolerne og har stort set ikke haft be
mærkninger at gøre til afmærkning og bogføring af plantepar
tierne m. m. i planteskolerne. 

Frøimportkontrollen: Der foreligger endnu ikke definitivt svar 
fra landbrugsministeriet på skovforeningens fornyede henven
delse i 1954 ang. evt. oprettelse af en statskontrol med skovfrø
og skovplanteimporten, i anledning af hvilken der efter mini
steriets ønske ligeledes i 1954 af et lille sagkyndigt udvalg ud
arbejdedes en redegørelse til ministeriet om, hvorledes man rent 
praktisk ville kunne gribe en evt. kontrol an. Emnet har i 2 
møder i Danske Forstkandidaters Forening i februar-marts 1958 
været under debat med indlæg fra interesserede parter, hvorved 
yderligere synspunkter i sagen er kommet frem til overvejelse. 
Frøudvalget har i den forløbne periode kun haft få forespørgsler 
ang. godkendelse af proveniens ved import, hvilke forespørgsler 
ikke har budt på særlige problemer. 

Tilskud: Planteskolebestyrer r. Nyholm, Hedeselskabets cen
tralplanteskole, har af frøudvalgets midler fået tildelt 2.000 kr. 
til støtte for sine interessante spirings- og opbevaringsforsøg med 
ædelgranfrø m. m. 

Desuden er ydet 500 kr. tilskud til udarbejdelse af udkast til 
normer for spireevne m. m. for skovfrø. 

Redaktionsudvalget : 

Dansk Skovforenings Tidsskrift har i det forløbne år haft god 
tilgang af stof,og det er redaktionens opfattelse, at tidsskriftet 
i. det forløbne år ,har indeholdt mange værdHulde artikler. 

Redaktionen anmodede tidligere på året professor Carl Mar: 
Møller og skovrider E. C. L. Løfting om hver for sig at skrive en 
artikel om nåletrækulturer henholdsvis j landets gamle skovegne 
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og på hedejorder. Disse artikler skal ses som en ,fortsættelse af 
artikelrækken : »Bøgeselvsåning« i Dansk SkO'vforenings Tids
skrift, 1956. Artiklerne fremkom i hefte 3, 1958. 

Efter ønske fra generalforsamlingen er der i det forløbne år 
aflagt særtryk bil salg af nogle artikler, der selvstændigt belyste 
særlige emner. Disse artikler er følgen'de: 

Chr. Smith: Redskabsdemonstration i Haderslev Vesterskov 
den 24 . maj 1957 (D.S.T. hefte 9, 1957). Kr. 1.- pr. stk. Endvidere 
er aflagt særtryk af artiklen: H. Barner: Prøforsyning og for
ædling (D. S. T. hefte 1, 1958). Kr. 1.50 pr. stk. Yderligere er 
aflagt særtryk af førnævn t.e artikler: Carl Mar: Møller: Om nåle
trækultur i Danmarks gamle skovegne. E. C. L. Løfting: Nåletræ
kulturer på hedejord. (D. S. T. hefte 3, 1958). Kr. 1.- pr. stk. 
Endelig foreligger også særtryk af: Broder Beier Petersen: Ke
miske midler til insektbekæmpelse i skovbruget (D. S. T. hefte 4, 
1958). Kr. 1.- pr. stk. Alle særtrykkene kan ,fås ved henvendelse 
til Dansk Skovforenings kontor. 

Blandt andre artikler i tidsskriftet i det forløbne år af særlig 
interesse må nævnes: Carl Mar: Møller & M. Sehaffalitzky de 
Muekadell: »Skovbrugsafdelingens gødningsforsøg i rødgran «, 
som repræsenterer usædvanlig omfattende og velplanlagte gød
ningsforsøg. Endvidere skovrider Aa. Bavngaal'd's artikel i dee.
heftet: »Negative grene«, der giver opsigtsvækkende oplysninger 
og iagttagelser over vækstforholdene i de såkaldte »negative 
grene« samt overvejelser over iagttagelsernes betydning for 
væksten og dermed hugstbehandlingen. 

Underskuddet ,på tidsskriftet er i 1957 på 8.619 kr. og var i 
1956 på 12.459 kr. Forbedringen i økonomien skyldes stigning 
iannoneeindtægter. 

Forstlig Budstikke er som hidtil udkommet med to numre 
om måneden. Det kan med glæde konstateres, at læserne i sti
gende grad har gjort brug af Forstlig Budstikke som meddelelses
og underretningsmiddel, hvilket det tidligere har skortet noget 
på. Redaktionen håber, at denne udvikling må fortsætte. Under
skuddet på P'orstlig Budstikke androg 8.136 kr. i 1957 imod 8.946 
kr. i 1956. Forbedringen skyldes en fordelagtige re overens
komst med ,bogtrykkeriet og en .forbedring af annoneeindtæg
terne. 

Ærudualgel: 

Som meddelt i forrige årsberetning afsluttede ærlldvalget alle
rede d. 19. november 1956 sit arbejde. I februar 1958 var bogen 
om ær færdigtrykt og lldsencltes til abonnenterne. Ærbogen, 

38 



344 

som omfatter 210 sider, blev trykt i 600 eks., hvoraf der allerede 
er disponeret over de 375 eks. Den koster kr. 12.- og kan fåes 
ved henvendelse til Dansk Skovforenings kontor. Ærbogen er 
for.håndsomlalt af udvalgets >formand, skovrider J. A'bell i Forst
lig Budstikke for den 5. jan. 1958 og anmeldt af skovrider Just 
Holten i Dansk Skovforenings Tidsskrift 1958, hf t. 3. 

Samarbejdsudvalget: 

Dette udvalg nedsattes for nogle år siden og har navnlig be
skæftiget sig med en række problemer i forbindelse med lig
ningsmyndighedernes udarbejdelse af grundlaget for skovenes 
11. almindelige vurdering til ejendomsskyld. Udvalgets navn hid
rører fra, at det består af repræsentanter for skov'brugets for
søgsvæsen, undervisning og praksis. U dvalgebs opga've er nu 
præciseret derhen, at det skal lede arbe}det indenfor skov
foreningens økonomisk-statistiske afdeling navnlig ,for så vidt 
angår de særlige statistiske undersøgelser over produktion, øko
nomi m. m., der helt eller delvis k,an afholdes af afdelingens 
budget ved siden af udgivelsen af den årlige regnskabsstatistik 
m.m. 

Såfremt udvalget ønsker at iværksætte undersøgelser, der ikke 
kan afholdes af den økonomisk-<statistiske afdelings budget, kan 
udvalg'et, <ligesom øvrige udvalg i skov foreningen og pers,oner og 
institutioner udenfor foreningen, indgive andragende til studie
udvalget om støtte af ,de for dette udvalg foreliggende økonomiske 
midler. 

I det forløbne år har samarbejdsudvalget navnlig beskæftiget 
sig med ,følgende opgaver: 

1) Undersøgelse af mulighederne for gennem driftskontrol
bøger 'o. lign. på skovdistrikterne at 'få tilvejebragt et talmateriale 
til belysning af udgifterne ved frembringelse af henhol dsvis 
bøgeselvsåninger og kunstig kultur af bøg, et emne, der i 1957 
var genstand for debat i en artikelserie i Dansk Skovforenings 
Tidsskrift samt under forstkandidatforeningens ekskursion på 
Valdemar Slot ,skovdistrikt 1. september. Udsendte forespørgsler 
til skovdistrikterne afslørede imidlertid, at der formentlig kun 
ganske enkelte steder findes regnskabsmateriale til belysning 
af emnet, hv'orfor undersøgelsen foreløbig har måttet stilles 
i bero. 

2) Undersøgelse af rødgranens produkUonsoforhold, specielt 
salgsmasseudbyttet. Denne undersøgelse tager sigte på at få 
konstateret, hvad rødgranbevoksninger pr. ha har givet i hugst-
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udbytte fra første udhugning til og med den sluttelige afdrift. 
Et tilstrækkelig omfatten de, statistisk anvendeligt talmateriale 
her,for isavnes i høj grad ved planhugstansættelser og vurderin
ger. Et indledende rundspørge t,il skovdistrikterne om talmat'eri
ale bragte ikke undersøgelsen meget nærmere til målet, men 
undersøgelisen vil nu søges fremmet især ved mere direkte indsats 
j skoven fra den økonomisk-statistiske afdelings side i tilslutning 
til behandling af konkret regnskabsmateriale. 

Studieudvalget : 

Dette udvalgs hovedopgave er i henhold til vedtægterne for ud
valget,s arbejde at foretage indstilling til skovforeningens besty
relse om fordeling af de for skovforeningen .foreliggende dispo
nible økonomiske midler til undersøgelser og udgivelse af publi
kationer af skovbrugsmæssig ,interesse. Und'ersøgelserne ID. m. 
kan evt. iværksættes ved udvalget,s egenforanstaUning, om delte 
skønnes nødvendigt. 

U dvalget har indstillet, og bestyrelsen appr-o'beret, at der delvis 
ved hjælp af de i nærværende årsberetning senere omtalte legat
tilskud til skovforeningen ydes økonomisk støtte til følgende 
formål: 

1. Dansk Skovforenings Tidsskrift ......... . ........ 12.500 kr. 
2. Fortsatte undersøgelser over rodfordærversvampen 30.000 kr. 
3. Undersøgelser over løvtræernes, navnlig egens 

vækst i klitternes værnskovsområder ............ 1.000 kr. 
4. Undersøgelser over bekæmpelse af Hylesinus 

mioans ........................................... 950 kr. 
5. Varslingistjeneste vedr. sitkagranlusens sandsynlige 

udbredelse i 1958 ................................ 800 kr. 
6. Patrongødskning af bøgekulturer (d.v.s. tilførsel af 

gødning i hylster direkte under planternes rødder) 1.000 kr. 

ad 1) Beløbet medgår til delvis dækning af det direkte under
skud på ca. 21.000 kr., der er forbundet med tidsskriftets 
udgivelse. 

ad 2) Under ledelse af det såkaldte Trametesudvalg er i de se
neste år foretaget en kortlægning af rodfordærversvam
pens udbredelse i et stort antal bevoksninger i den hen
sigt at søge påvist, under hvilke betingelser rodfordærver
svampen er særlig udbredt, således at man måske derigen
nem bl. a. kan få visse fingerpeg om, hvorledes risikoen 
for skader af svampen kan formindskes. Der er nu fore-
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taget en foreløbig opgørelse med statistik over rodfor
dærversvampens forekomst i jydske hedeplantager. En 
udvidelse af det hidtil indsamlede materiale har imidlertid 
vist sig nødvendig, og arbejdet i hedeplantagerne, der 
foretages af forstkandidat F. Paludan, fortsættes derfor 
endnu et års tid, hvorefter der vil blive lavet en fore
løbig opgørelse. 

Den sammenlignende undersøgelse af sundhedstilstan
den af rødgran i Nordsjælland fortsættes fra irjor, og de 
hidtil opnåede resultater i undersøgelsen tyder foreløbig 
på følgende: 1) Der synes, mod forventning, ikke at være 
synderlig forskel på sundhedstilstanden i 1. og 2. gene
ration rødgranbevoksninger. 2) Der er formentlig tidligere 
stillet mange forkerte trametesdiagnoser, idet det har vist 
sig, at der er andre hyppigt forekommende, trametes-lig
nende, veddestruerende infektioner. Således forårsager 
honningsvampen også råddannelse i gran. 

Dette spørgsmål undersøges af forstkandidat A. Y de
Andersen i samarbejde med landbohøjskolens plantepato
logiske laboratorium med det formål at gøre diagnosti
ceringen sikker og at blive klar over honningsvampens 
biologi og dens relative betydning. 

Specielt til forstkandidat Yde-Andersens arbejde er af
sat 17.000 kr. af ovennævnte 30.000 kr. 

ad 3) Gamle småplantninger, navnlig i Hvidbjerg og Tvorup klit
plantager, tyder på, at man med løvtræer, navnlig eg, kan 
frembringe en både varig og smuk klitbeplantning, der vil 
kunne stabilisere skovtilstanden i klitternes værnskovs
områder væsentligt. Afdelingsleder H. A. Henriksen fore
tager den undersøgelse, hvortil pengene er bevilget. 

ad 4) Bekæmpelsesforsøgene ·fortsættes under ledelse af landbo
højskolens forstzoologiske laboratorium. 

ad 5) Varetages ligeledes af det fOl"stzoologiske laboratorium (se 
nærværende årsberetnings indledning). 

ad 6) Ved almindelig gødskning ved bredsåning i bøgekulturer 
gavner man ligeså meget eller i højere grad græsvegeta
tionen , og dette er måske forklaringen på de hidtil små 
eller helt udeblevne positive resultater af gødskning i 
bøgekulturer. Forsøg med tilførsel af urinstofgødning i et 
hylster, der føres ind under bøgeplanternes rod system, 
udføres nu for de tildelte 1.000 kr. af forstkandidat H. 
Holstener Jørgensen. 

Teknisk udvalg: 

Udvalget har ydet dels rådgivende bistand og dels et kontant 
tilskud på 1.000 kr. til udgiv elsen af Skovarbejder·skolens publi
kation »Håndredskaber til Skouarbejdere «, der har vundet stor 
udbredelse hos skovarbejdere og ~mdre interesserede. Publik ::l -
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tionens forfattere er fuldmægtig G. Bergsten (statsskovdirekto
ratet) og forstander L Nissen (Skovarbejderskolen ). 

Udvalget var vært ved Nordiska Skogsarbelssludiernas Råds 
årsmøde den 1.-4. oktober 1957 i Danmark. I forbindelse med 
mødet afholdtes for mødedeltagerne en flere dages ekskursion 
til Hjortsøs planteskole, nogle sjællandske skovdistrikter og 
Junckers savværk i Køge. 

Blandt de lejlighedsvise redskabsafprøvninger skal nævnes 
skæreprøven med Mc Culloch-moiorsauen, for hvilken der er 
nærmere redegjort i Forstlig Budstikke for den 5. april 1958. 

Indledende forberedelser er truffet til en 2-dages redskabs
demonslration i egnen ved Silkeborg 16.-17. september 1958, 
der bl. a. skal omfatte moderne planteskoleredskaber og hede
skov brugsre dskaber. 

Revision er foretaget af kataloget over de af redskabsudvalget 
godkendte mindre skovbrugsredskaber. Det reviderede katalog 
udkommer i form af løsblade til indsættelse i Forstlig Lomme
håndbog. 

Nordisk Skov-Union 

6-mands ekskursionen fandt i 1957 sted i egnen mellem Halden 
.og Frederiksstad i Norge i dagene 9.-11. september. Fra Dan
mark kom fire deltagere, som havde en udbytterig og fornøjelig 
tur. 

Publikationen Nordisk Skoubrugslitteraiur, der omfatter korte 
referater af den vigtigere litteratur i de enkelte år, udkom i 
den forløbne sæson i 2 hefter omfattende litteraturen henholds
vis i 1955 og 1956. Hefterne kan fås hos Dansk Skovforening. 
Prisen er pr. stle 2 kr. 

Den IX Nordiske Skoukongres afholdes i dagene 25.-30. august 
1958 i Sverige med afsluttende samling i Stockholm. Dansk Skov
forening varetager indtegning m. m. af de danske deltagere. Fore
løbig har fra Danmark ca. 120 anmeldt deltagelse. 

Tilskud fra legatstiftelser 

Skovforeningen har atter i 1957/ 58 haft den glæde efter an
dragende at modtage betydelige legatmidler til løsning af be
stemte opgaver af betydning for skovbruget. 

Carlsen-Langes Legalsli{telse har bevilget foreningen 31.851 kr. 
til støtte for udgivelsen af Dansk Skovforenings Tidsskrift samt 
til de fortsatte undersøgelser over rodfordærversvampen, hvorom 
er nærmere berettet foran under studieudvalgets afsnit. 
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Julius Skrikes Stiftelse har bevilget foreningen ialt 2.500 kr., 
nemlig 1.500 kr. til udgivelsen af Dansk Skov forenings Tidsskrift 
og 1.000 kr. til studier over løvtræerne, især egens vækst i klit
ternes værnskovsområder. Om denne undersøgelse er ligeledes 
korL berettet foran under studieudvalgets afsnit. 

Anden virksomhed 

Træindustriens Forskningsudvalg og Trærådel. 

Det i 1949 nedsatte Træindustriens Forskningsudvalg, hvis 
arbejde financieredes af en afgift på råtræ, der betaltes af træ
industrien efter opkrævning fra Dansk Skovforening på basis af 
salgsindberetninger fra skovdistriHerne, og hvis hovedopgave 
var gennem forsknings- og oplysningsarbejde at fremme træ
industriens praktiske teknik og økonomi, er under 31. maj 1957 
omorganiseret, idet forskningsudvalget er ophævet og i stedet 
er nedsat et Træråd 'sorterende under Akademiet for de tek
niske Videnskaber. I dette råd er repræsenteret alle de orga
nisationer og institutioner, som har tilknytning til udnyttelse af 
træ, således også Dansk Skovforening, hvis repræsentant i rådet 
er skovrider J. Abell. Rådets hovedopgave skal være at samordne 
alle bestræbelser, som udfoldes for direkte eller indirekte at 
fremme træerhvervenes produktivitet. 

Rådets arbejde financieres delvis af tilskud fra bl. a. træindu
striens to organisationer, der hver yder 25.000 kr. årligt. Dansk 
Skovforening har givet tilsagn om foreløbig i en tre-årig periode 
at yde 10.000 kr. årligt med virkning fra 1. april 1957. 

Om virksomheden i den forløbne periode er givet beretning i 
tidsskriftet Træindustrien for april 1958, der udgives af træ
industriens organisationer (Nørrevoldgade 34, Kbh. K.). 

Træbranchens oplysningsråd 

søger gennem udbredelse af kendskab til den rette benyttelse 
og rette behandling af træ og træprodukter at befæste træets 
position på markedet. Rådet har aktiveret sin virksomhed i den 
forløbne sæson; i disse dage løber således arrangementet »Træ
dagen 58« af stabelen i de 3 største provinsbyer og København 
med film, foredrag og diskussioner, hvortil er indbudt bygge
interesserede m. f I. i stort tal. Dansk Skovforenings repræsentant 
i rådet er kon torchef N. P. Tulstrup. Rådets adresse er Rørholms
gade 23, Kbh. K. 
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Friluftsråd et, 

der er fællesrepræsentationen for friluftslivets organisationer 
i Danmark, er skovforeningen også repræsenteret i. Skovforenin
gens repræsentant er kgl. skovrider F. Lorenzen. Rådets arbejde 
omfatter bl. a. propaganda for højnelse af turistkulturen (skov
svinekampagnen ), der drives med stor energi af rådets turist
kulturudvalg og utvivlsomt i væsentlig grad har formået at ind
prente for det stedse voksende publikum i vore skove, at naturen 
skal man værne om og værdsætte. Ikke mindst i skolerne ud
foldes den oplysende propagandavirksomhed. Specielt med hen
blik herpå har Dansk Skovforening påny i det forløbne år ydet 
rådet 3.000 kr. tilskud. Rådet har i februar 1958 rettet henven
delse til skovejere og skovridere m. fl. med en række konkrete 
spørgsmål, hvis besvarelse vil være af stor betydning for rådets 
arbejde for bedring af publikums adfærd i skovene. Frilufts
rådets adresse er Sortedam Dossering 23, Kbh. N. 

Støtte til ungarsk flygtnings forstlige uddannelse. 

Den blandt Dansk Skovforenings medlemmer i 1957 foretagne 
indsamling af penge har gjort det muligt at bekoste en ungarsk 
flygtnings skovfogeduddannelse helt fra grunden af, og det er 
lykkedes blandt flygtningene at finde en ung mand, der meget 
gerne vil modtage denne uddannelse og skønnes udmærket egnet 
dertil. Han arbejder foreløbig i skoven, har efterhånden lært 
sig at tale dansk og skal nu om et års tid på skolen i Asmild
Kloster ved Viborg. 

Ministerielle henvendelser. 

På henvendelse fra landbrugsministeriet om skovforeningens 
syn på offentlig muldvarpebekæmpelse afgav skovforeningen en 
udtalelse, der formentlig har bidraget til, at udgifterne ved be
kæmpelsen ikke,således som det i det oprindelige udkast til 
den nu vedtagne lov tegnede til, pålægges bl. a. skovejerne, men 
afholdes af kommunekassen i de pågældende kommuner. Til gen
gæld er henvendelser fra skovforeningen til de respektive mini
sterier om støtte af vejfonden til dækning af udgifterne ved pla
cering af de autoriserede færdselstavler i skovene, om tilladelse 
til skovarbejdere med motorsav til indkøb af afgiftsfri benzin, 
selvom deres årsforbrug ikke når de for tilladelsen stipulerede 
200 liter, samt varm anbefaling af,at en til salg udbudt større 
ejendom i Nødebo indkøbtes til indretning af Skovarbejderskolen, 
ikke blevet kronet med held. 
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Repræsentation i udlandet. 

Dansk Skovforening har efter indbydelse været repræsenteret 
ved Det norske Skogsselskaps årsmøde i egnen ved Alesund i 
juni, Svenska Skogsvårdsforeningens årsmøde i Halmstad i au
gust og Norrlands Skogsvårdsforbunds 50-års jubilæum og Sven
ska Skogsveckan i marts 1958. 

Diverse. 

Dr. C. Syrach Larsen afholdt ligesom i tidligere år 29.-30. 
august et kursus i podning og okulering for medlemmer af Dansk 
Skovforening eller repræsentanter for disse. 

I september afholdt Teknologisk Institut i samarbejde med 
skovforeningen et 6-dages traktorkursus for skovarbejdere og 
skovfunktionærer, og i oktober desuden et 3-dages fræserkursus, 
der begge var velbesøgte. 

Økonomisk-statistisk afdeling 

Afdelingen har i august 1957 udsendt beretning nr. 11. Regn
skabsoversigter for dansk privatskovbrug 1955/56 og 1946/47-
55/56, hvori der, fordi regnskabsstatistikken nu er blevet ud
arbejdet i 10 år, var foretaget forskellige sammenstillinger af 
materialet for de forløbne år såvel i absolutte tal som i mands
arbejdstimer. 

Afdelingen er blevet henlagt under samarbejdsudvalget, idet 
det blev anset for praktisk at opretholde den forbindelse, der 
var blevet skabt mellem skov-brugets teori og praksis, i dette 
udvalg. Blandt spørgsmål, der har været drøftet, skal nævnes: 

Tilrettelæggelse af undersøgelser vedrørende kulturudgifter og 
rødgranens hugst- og produktionsforhold på grundlag af drifts
kontrolhøger samt af fastmassetal for kævler og tømmer. 

Unc...;fsøgelser over fejl ved opmålingsarbejder. 
Afdelingens standardforslag til revision af driftsplan, specielt 

form tal og produktionsoversigter. 
Afdelingen har i det forløbne år beskæftiget sig en del med 

fejl ved opmålingsarbejder for at nå frem til erfaringstal for, 
hvor store fejlene er ved forskellige repræsentationsgrader. 

Planlægningsafdelingen har i 1957 afsluttet planer for 4 skov
distrikter med et samlet areal på 2516 ha, og der var ved årets 
slutning planarbejder i gang for 3 skovdistrikter med iaH 1886 ha. 

Afdelingen har i 1957 for skovbrugets arbejdsgiverforeninger 
udarbejdet lønstatistikker for skovarbejdere 1955/ 56 og 1956/57. 
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Endelig har afdelingen udført regnskabsføring, afslutning af 
årsregnskaber og givet vejledning ved anlæg og føring af skov
regnskaber og tilrettelægning af planlægning m. m. 

Afdelingen har i årets løb beskæftiget 3 forstkandidater i til
sammen 11 måneder og en halvdags kontordame. 

Dansk Skovforenings regnskabsskemaer : 

Da ordningen med, at skemaerne blev ekspederet af fa. Riel 
og Co., efterhånden blev uholdbar, blev lageret og ekspeditionen 
flyttet til sekretariatet. 

Salget af skemaer har været en del større end i fjor. 



352 

DANSKE SKOVES HAN DELSU DVALG 

ARSBERETN I NG 1957/58 

a. Handelsudvalget 

De i efteråret 1957 udsendte vejledende priser afveg fra sidste 
års på følgende punkter: 

Pris 1957 /58 Afvigelse fr a 1956/57 
Bøg. Kævle F a 185 kr. pr. m 3 10 kr. op 

Fb 150 » » » 5 » » 

la 150 » » » 5 » » 

Ib 115 » » » 5 » » 

Ila 100 » » » 5 » » 

Eg. Køl, stævn 400 » » » 50 » » 

KI. I, 60 cm 330 » » » 30 » » 

50-59 » 270 » » » 25 » » 

40-49 » 205 » » » 20 » » 

30-39 » 150 » » » 15 » » 

KI. II, 60 cm 200 » » » 10 » » 
50-59 » 165 » » » 10 » » 

40-49 » 125 » » » 5 » » 

30-39 » 95 » » » 5 » » 

KI. IV, 60 cm 75 » » » 5 » ned 
50-59 » 65 » » » 5 » » 

40-49 » 55 » » » 5 » » 

30-39 » 50 » » » 5 » » 

20-29 » 45 » » » 5 » » 

Skibsplankekævler betales nu efter 1. klasses pris, uanset om 
renheden svarer til en ringere klasse. 

Ask. Snitgavn 60 » » rm ikke tidligere prisansat 
Prima gulvtræ 48 » » » » 

Sekunda gulvtræ 40 » » » » 

Ær. Fa over 40 cm 275 » » » 25 kr. op 

Gran. Skrælletræ 
a 25-27 » 110 » » m 3 ikke tidligere prisansat 

b » » 115 » » » » 

b 28-34 » 120 » » » » 
b 35-39 » 130 » » » » 
b 40 og op 145 » » » » 

Jmprægneringsmaster 
Længde 7,7-8,7 » 122 » » » 5 kr. op 

9,2-9,7 » 120 » » » 5 » » 

10,2-12,7 » 122 » » » 2 » » 
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Handelsudvalget har på salgskredsmøder fået den opfattelse, 
at der i hovedsagen er handlet til de vejledende priser, men at 
afvigelser i opadgående retning i visse tilfælde har fundet sted. 

Der har på sædvanlig måde været tegnet stavtræ, men med et 
højst utilfredsstillende resultat, idet forbruget til dritler er 80.000 
rm, medens tegningen kun nåede op på det halve. Da myndig
hedernes udstedelse af exportlicens til savskårne varer så ube
tinget er nødvendig, for at vor overproduktion kan afsættes og 
vort prisniveau opretholdes, og da rettidig exportlicensudstedelse 
(så man kan sælge, når indkøberne først på sæsonen kommer til 
landet) tidligere har været betinget af, om smøremballagen var 
sikret forlods, er det ret uforståeligt, at man ikke melder sit 
fulde kvantum straks. Det er, som man ikke mere har noget til 
overs for snitgavnleverancen til stavefabrikkerne, som om det er 
en nådesag at dække dette marked, der dog for 30 år siden var 
det alt dominerende, som næsten udelukkende optog hele han
delsudvalgets prisforhandlingstid, og som dengang var pris
grundlæggende for al andet bøgegavntræ. Er det ordningens til
vante rammer, der giver dødvande? Når man betænker den iver, 
hvormed man støtter - ja favoriserer - afsætningen af vort 
ringeste og tyndeste gavntræ, der ofte sælges til priser, som er 
lavere end dem, der betales for brænde, så forstår man dårligt, 
at det endnu så tungtvejende stavtræ-marked bagatelliseres, selv 
om man nok ved, at landbruget i sine overvejelser om ny smør
pakning er aldeles ligeglad med vort træs afsætning. 

Det er imidlertid forståeligt, at trofaste leverandører bliver 
misfornøjede med den ringe tilslutning og føler, at alt for få 
bærer ved til det bål, hvorfra alle varmer sig i kraft af den 
derved opnåede export. 

Handelsudvalget vil nu undersøge, om man kan forven te ex
portlicens udstedt uden snitgavntegning. Hvis dette kan opnås, 
bliver resultatet formen tlig, at stavtræfabrikkerne fremover må 
købe i det frie marked som de øvrige industrier, men hvis for
udtegning fortsat er en betingelse for rettidig udstedelse af ex
portlicens, må udvalget søge udveje til at formå skovene til at 
tegne i tide og tegne nok. 

Tænker man på salgspolitikken fremover, er der nok grund 
til at gruble, veje og vurdere. 

Tidligere årsberetninger har påpeget, at verdensmarkedspri
serne er bestemmende for de vejledende priser således at forstå, 
at nåletræprisen på hjemmemarkedet uvægerlig får det loft, som 
importtrælastpriserne bestemmer, og at løvtræpriserne indstyres 
efter den pris, man kan opnå for export af vort overskud. 
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Disse hensyn til import- og exportpriser er ved at blive be
lastet med et tredje: At holde styr på den højst forskelligartede 
træindustri, hvis overvældende skæringskapacitet i forbindelse 
med gode afsætningsmuligheder (export) til begrænsede priser 
truer med at drive danske savværker ud i det kaos, som allerede 
synes at herske i Vesttyskland, således som det er beskrevet i 
»Træindustrien« 1957, side 158 af professor Hermansen. 

Da udviklingen herhjemme er nogenlunde paralleltløbende 
med clen tyske, skal professorens artikel efter indhentet til
ladelse citeres i sin helhed: 

»De lyske savværkers dilemma. 

Det tyske » Wirtschaftswunder«, som har vakt så stor opsigt j 

efterkrigstiden og gjort Tysklan d til Europas stærkeste kreditor
nation, har ikke afspejlet sig i savværksindustrien. Denne indu
strigren har tværtimod været ude for vanskeligheder, der nu 
karakteriseres som en krise, hvori mange savværker vil bukke 
under. 

En hovedårsag til nåletræsavværkernes vanskelige situation er 
åbenbart forholdet mellem priserne på savskåret træ og råtræ
priserne i Tyskland. 

Tyskland er et træimporterende land; priserne på savskåret 
træ vil derfor være stærkt påvirket af importpriserne. Disse har 
som bekendt været stigende i de første 10 år efter krigen, hvilket 
dels bar været forårsaget af den kraftige efterspørgsel efter træ 
til genopbygningsarbejdet - midt i perioden yderligere stimu
leret af koreakrigen - dels af, at udbudet på det europæiske 
marked var blevet stærkt reduceret på grund af den manglende 
eksport fra Sovjet og andre østeuropæiske lande. 

I det sidste par år har situationen imidlertid været en anden: 
udbudet fra de nordiske lande er steget, og Sovjet optræder igen 
som stor-eksportør; samtidig er efterspørgselen blevet svagere, 
genopbygningen er til dels tilendebragt, og på mange områder 
er det kostbare træ blevet erstattet af andre materialer, der ikke 
har været ude for en tilsvarende prisstigning. Som konstateret 
af ECE er der derfor nu balance mellem udbud og efterspørgsel, 
hvilket har resulteret i stabile priser på savskåret træ gennem 
en lang periode. 

De tyske råtræpriser har ganske vist også været stabile nu i 
det meste af et års tid - men dels indtraf stabiliteten senere 
end for det savskårne træs vedkommende, og dels nåede priserne 
op på et højt niveau i forhold til savværkernes udsalgspriser. 
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Resultatet er da, at savværkerne er komm e t i klemme mellem 
to stabile prislejer. 

Hvad er da årsagen til de høje råtræpriser i Tyskland, og 
hvorfor frygter man, at det vil være vanskeligt at få dem ju
steret i forhold til markedets behov? Nogle er tilbøjelige til at 
give de ty ske statsskoves monopolagtige stilling - eller rettere 
prisførerskab - på råtræmarkedet skylden. Andre ser hovedår
sagen i de herskende handelsformer i skoven. Den væsentligste 
grund skal dog nok søges i den stærke konkurrence om råtræet 
mellem savværkerne. 

Den tyske savværksindustri er nemlig stærkt præget af over
kapacitet. Under krigen lå den indenlandske hugst på det dob
belte af normalhugsten, og i de første år efter krigen var hugsten 
ligeledes meget høj på grund af besættelsesmagternes pålæg af 
pligthugster. De eksisterende savværker kunne følgelig udvide 
kapaciteten ganske betydeligt, og mange nye virksomheder så 
dagens lys. De senere års rationalisering har også virket i ret
ning af en forøget kapacitet: nye maskiner med større ydeevne 
har erstattet de gamle, og oparbejdning af råtræ er taget op af 
flere industrier, som hidtil kun har beskæftiget sig med videre 
forædling af de fra savværkerne indkøbte halvfabrikata. 

Hertil kommer, at en lang række savværker, der før krigen 
var baseret på import af råtræ, nu også er henvist til den inden
landske hugst, fordi der næsten ikke finder nogen international 
handel med råtræ sted mere. Alle lande søger naturligt at be
grænse råtræeksporten af hensyn til den indenlandske industris 
forsyning og beskæftigelsen. 

Råtræhungeren er altså stor, samtidig med at skovenes hugst 
holdes inden for de ret snævre grænser, som den naturlige til
vækst sætter. Konkurrencen er derfor skarp, og det frister til 
,overskud, der i det lange løb trækker hele prislejet med sig. 

Hvilke midler har man da til at bringe savværkerne ud af 
dette dilemma? Med mange års erfaringer i erindring viger alle 
tilbage for fordelingsordninger, produktionsbegrænsninger, mak
.simalpriser og lignende indgreb fra myndigheder eller organi
sationer. - Forslag om at danne indkøbskarteller som modvægt 
mod statsskovenes påståede dominerende indflydelse på pris
dannelsen er heller ikke blevet vel modtaget i savværkskredse : 
virksomhederne er for mange og for forskelligartede til, at de 
kan bringes ind under een hat - »skruebrækkere« vil få alt 
for let spil - og distriktssavværker vil skyde op som paddehatte. 

Det middel, der har vundet flest tilhængere, er forslaget om 
nærmere forhandlinger og samarbejde mellem træindustrien og 
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skovbruget. Fra forstlig side er der også vist forståelse for sav
værkernes problemer, som jo heller ikke er skovbruget uved
kommende, eftersom en sund træindustri jo er forudsætningen 
for skovenes afkastningsevne. Om skovbruget så i det lange løb 
kan se nogen fordel i at medvirke til opretholdelse af en træ
industriel kapacitet, der er for stor i forhold til forbruget, er 
en anden sag.« 

Et dansk savværk, som køber 10.000 m 3, men har skærings
kapacitet til 15 .000 m3, kan, når generalomkostningerne er for
delt på de 10.000 mS, tillade sig at give højere pris for hver m 3, 

der købes mere, og et nyt savværk kan næppe komme igang, 
uden at det enten kaster sig over endnu ikke gavntræudnyttede 
brændeeffekter, eller det giver overpriser for de gængse gavn
træeffekter. 

Såvel gamle som nyoprettede savværkers overbud er derfor 
både kendt og følt. Det store flertal af skovene fastholder dog 
gamle forbindelser til de vejledende priser uanset kærlige til
nærmelser. Enkelte anser noget sådant for at være udslag af 
dumhed og går i handlen efter enkle, forretningsmæssige syns
punkter (på kort sigt?). De udsendte priser er kun vejledende r 

Et sådant synspunkt skal ingenlunde kritiseres, for de vej
ledende priser er at forstå som vejledende. Nyt initiativ skal 
have grobund. Men det er en farlig udvikling, såfremt man når 
op på priser, der almengyldigt slår savværkerne ud, for det er 
smittefarlige kim, som udsåes. 

Selvom der ikke skal kastes nogen dyb skygge over, at man 
modtager højere pristilbud, må man derimod tage stærk afstand 
fra, at den højere pris camoufleres gennem en slækning af 
sorteringen. En sådan må ikke finde sted, for det må betegnes 
som noget fordækt. 

Der er grund til at overveje, i hvor høj grad man skal følge 
den strømpil, som overbuddene tegner. Hertil er at bemærke, at 
handelsudvalget ved sin prisansættelse har regnet med at opret
holde savværksindustrien, og forinden prisvejledningen er til
trådt, er der gjort et betydeligt forarbejde med at vurdere sav
værkernes indtjeningsmuligheder for at gå dem så nær som 
muligt uden at gå dem for nær. 

Hvis man går videre, hvis man følger overbuddenes strømpil, 
hvis man tilstræber at samle opskæringen på så få værker som 
muligt med fuld udnyttelse af deres skæringskapacitet, så vil 
mange skove komme til at lide tab hos de krakkede værker; men 
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en sådan proces vil også komme til at rive i de overlevende 
værkers økonomi, og det kommer vi alle til at føle. 

Og hvor skal noget sådant standse? Hvis halvdelen af vær
kerne bliver slået ud, vil resten expandere, og så går det videre, 
til der tilsidst kun er nogle få tilbage med så stor magt, at det 
er dem, som dikterer. 

Endnu værre er det, at konkurrencen afdæmpes, og aller værst, 
at det opfindersnille, som ikke mindst findes i det små, over
lades til få hjerner, hvor de mange ville bære et godt stykke 
længere fremad. 

Så længe der er så mange om at købe så lidt, så længe der 
er så mange, der grubler over at finde nye og bedre veje, så 
længe vil vi kunne regne med et rimeligt og efter forholdene 
godt prisleje. 

Med den forhåndenværende - undertiden ubarmhjertige -
konkurrence mellem vore savværker, vil der være fare for, at 
de sønderriver hinanden som i Tyskland, og der vil være grund 
til for handelsudvalget at fortsætte med, under nøje prøvelse af 
de for savværkerne foreliggende salgsmuligheder og skærings
omkostninger, at indstyre på en sådan måde, at den for os så 
nødvendige savværksindustri kan holdes på benene, og det er 
prisværdigt, at det store flertal af danske skovbrugere har stolet 
på udvalgets omdømme og har holdt sig til de givne råd -
trods fristelser. 

Det vil være let, men uklogt af handelsudvalget at dreje 
skruen over gevind. Men skovbruget har gode kår, og det vil 
være ynkeligt, om vi som følge af umætteligt begær kører så 
hårdt på, at vi havner i grøften. 

Der findes ydermere erstatningsprodukter, som vi skal tage 
os i agt for. 

b. Handelskontoret 

Gennem handelskontoret solgtes i 1957 skovtræeffekter for ca. 
2,23 mill. kroner, hvoraf eksporten androg godt 1 mill. kroner. 
Mere end 80 skovdistrikter deltog i de pågæMende handeler. 

Eksporten omfattede piloteringspæle i dimension over 30 cm 
midtdiam. og 14 m længde bl. a. til et nyt stort skibsværft i 
Emden. Desuden grubetræ til kulminerne i Ruhr og nåletræ
brænde hovedsagelig til spånpladefremstilling. Der eksporteredes 
til sidstnævnte formål forsøgsvis også et mindre parti rundt 
brænde af hvidelog birk. 

Eksporten forløb stort set gnidningsløst, men indebar som 
venteligt for handelskontoret en del arbejde med koordinering 
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af leverancerne fra de mange deltagere, i adskillige tilfælde også 
besigtigelse af træet, samt udfyldelse af bl. a. eksportdokumen
terne. 

Også i 1957 leveredes til blyminevirksomheden i lVIestersvig 
en del rundtømmer til afstivning. 

På det hjemlige marked formidlede handelskontoret som i 
tidligere år leverancen af slibetræ fra de private skove til AI S 
De forenede Papirfabrikker. Leverancen var i 1957 som følge 
af lagerophobning nedskåret til 11.000 rm, men er for 1958 fore
løbig ansat til 14.200 rm, idet der dog kun er truffet prisover
enskomst for 1. halvår. I nær fremtid skal der forhandles om 
leverancerne i 2. halvår. 

Den efterhånden meget store leverance af piloteringspæle til 
Asnæsværket, der har strakt sig over flere år, afsluttedes i som
merens løb. Af andre større leverancer, som handelskontoret 
efter de pågældende entreprenørfirmaers anmodning har for
midlet, kan nævnes piloteringspæle til den nye bro- og dæm
ningsforbindelse over Sydhavnen og udvidelse af Kastrup luft
havn ud i Øresund. 

Til D.S.B. er leveret ca. 30.000 egehegnspæle. 
Handelskontoret har bekostet trykning og udsendelse af de 

vejledende gavntræpriser 1957/58 i over 4.000 eksemplarer til 
salgskredsenes medlemmer, træindustrien m. fl. Salgskredsenes 
medlemmer modtog priserne gratis. 

Herudover har handelskontoret ydet et tilskud på 15.000 kr. 
til Dansk Skovforenings drift. 

Meddelelser om udviklingen især på det internationale træ
marked er givet i Forstlig Budstikke. 

Grube!ræ af lærk 
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Diskussion 

Dirigenten forespurgte, om nogle ønskede ordet i tilknytning 
til beretningen. 

Professor, dr. polit. A. Howard Grøn: Tak for handelskontorets 
gode støUe ved afsætning af træ især til eksport, der har givet et 
pænt resultat. - Det er imidlertid meget vanskeligt at finde ud 
af, hvorledes eksport af rundtræ til Tyskland bevilges: Hvem 
må eksport'ere, og hvorledes iværksættes eksportbevillingsudste
delsen. Kan vi få en redegørelse for dette ang. store piloterings
pæle. 

Kontorchef N. P. Tulst1'l1p: Der gives fri eksport for rundt 
nåletræ indtil 11 cm diarnenter i tykkeste ende. Endvidere er der 
i 1958 ligesom ifjor givet tilsagn navnlig til de »gamle« ekspor
tører, der har udført et vist pionerarbejde med hensyn til af
sætning på eksportmarkedet, om ret begrænsede eksportbevil
ling'er for rundt nåletræ i dimension 11- 15 cm i tykkeste ende. 
Endelig er myndighederne sindede indtil videre i 1958 at give 
eksportbevilling i nogenlunde samme omfang som i 1957 for 
p1loteringspæle over 30 cm midtdiameter og 14 m længde, idet 
man dog af flere årsager navnlig vil ,forbeholde de hidtidige eks
portør·er tilladelsen til eksport, da der i tiden·s løb er begået 
forskellige mindre heldige transaktioner a f mere tilfældige eks
portører i henseende til oveJ'lholdelse af myndighedernes eks
port forskrifter. 

Professor, dr. polit A. Howard Grøn takkede for oplysningen. 
Statsskovdirektør N. B. Ulrich omtalte, at ,det øjensynlig er 

vanskeligt at finde 'en rimelig regulator for eksporten. 
Skovdirektør H. Muus: J eg vil gerne takke Teknisk udvalg for 

de udmærkede redskabsdemonstrationer. Kan vi ikke få foretaget 
sammenlignende forsøg f. eks. mellem Holder og Bungartz trak
torer, så det kan blive konstateret, hvilken der er bedst. Jeg 
vil gerne anbefale, at Dansk Skovforening yder penge til sådanne 
undersøgel's·er. 

Skovrider Chr. Smith: Ja, ,det ville være godt, 'Om foreningen 
kunne engag·ere en mand, som kan foretage sådanne undersøgel
ser. Vi har dog i tidens løb haft forskellige undersøgelser af 
denne art, og jeg håber, at vi kan få penge til fortsatte under
søgelser. 

Skovrider H. Muus: Tiden er inde til sådanne undersøgelser. 
Vi må have penge til dette nu. 

Dirigenten: Vi må henstille til bestyrels·en at tage dette spørgs
mål op. 
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Hofjægermester S. Timm: Ærbogen er i det forløbne år blevet 
fæI1digtrykt. Det er begrænset, hvad der har kunnet y,des, men 
bogen er efter vor mening blevet vel modtaget. Foruden hoved
afsnittet udarbejdet af skovrider V. Kjølby ,er værket suppleret 
op med artikler af kgl. skovrider A. S. Sabroe og' professor P. 
Mollesen. Det har været meget bekosteligt at få bogen lavet. -
Vedr. Forstlig Lommehaandbog kom det forrige tillæg for 1 % 
år siden. Et nyt tillæg vil komme ved juletid. - Haandbogen om 
skovbrug, ,som Skov foreningen har sagt fra til at 'påtage sig, Vhl 
nu bliv,e udaflbejdet af Carlsen-Langes Legatstiftels.e, i,det pro
fessor Carl Mar:Møller har lovet at redigere den. Bogen vil efter 
det 'foreliggende formentlig udkomme som en art »skovleksikon«. 

Skovri'der Lars Vigen: Det glæder mig art høre, at professor 
Carl ManMøller vil lede udarbejdehen af en håndbog. Jeg vil 
g,erne ,henstille, at værket ikke bliver for lille. J eg vil gerne fore
slå, at Teknisk udvalg foretager undersøgelser over brænde og 
brændes udnyttelse (stokerfyring etc.). Dansk Skovforening fore
tager undersøgelser over fremstil:ling af spånplader, men det er 
ikke tilstrækkeligt til at sikre afsætningen af det ringere træ. -
Der har ·fundet ensmagsændring sted m. h. t., hvilke træarter 
man foretrækker til møblementer. - ner burde foretages under
søgelser over anvendelse af ringere egetræ. Det er hyppigt urime
ligefordringer, der stilles ,til egetræets kvalitet til mange anven
delser. 

Professor P. Moltesen: Handejsministeriet har for nogle år si
den nedsat et udvalg til undersøgelse af mulighederne for anven
delse af mindreværdigt træ. Man mener, at udvalget har forsinket 
opreUelsen af en spånpladefabrik J eg gik ,selv imod, idet vi i 
forve.ien havde en spånpladefabrik i landet og dårligt nok vidste, 
hvad vi 'skulle anvende spånpladerne til, ligesom videnskabelige 
undersøgels'er over forskellige spånpladers tekniske egenskaber 
efter min mening var påkrævet. Vi har her i landet en større 
produktion af spånplader pr. indbygger end i Tyskland. - Der 
synes dog på nuværende tidspunkt at være brug for mindre 
fabriksenheder, d. v. s. spånpladefabriker til fremstilling af spe
cialproduktcr med et årligt forbrug af ,et 'par tusinde m3 træ. 
En anden anvendelse af det ringere træ er til laminerede spærfag 
af småelementer, der er limet sammen til større enheder. - Et 
middel, Idel' vil kunne hævde veddet ,som rå'stof i kamp med 
andre materialer er imprægnering. - Fremstilling af cellulose 
af affaldstræ af bøg -- halvkemisk masse - er løst af Junckers 
savværk. - Under VJ-planen indgår en undersøgelse af mulig
hederne for at oprette en papirfabrik i Jylland. Dette bliver dog 



SANDVIK 
SAVBUE nr. 8 og 25 fremstillet af 

Sandvikens ovale kvalitetsstålrør og 

»sætter« sig derfor ikke. 

FÆLDNINGSSAV g I 5 forsynet 

med buet ryg, så der hurtigt kan 

kiles efter under fældning. Leveres 

med 4 skæretænder (915) og med 2 

skæretænder (gI6). 

EENMANDSSAV 242. Bredby sa

ven er den ideelle sav ved nåletræs

skovning for een mand. 

!!ri c. ni! dl " ; k e: ... JI!!!trr?1 
~~4~ 

»1 L T I S« øksen 
mærket: »Ochsen kopf« 

Den originale »1 LTIS« økse godkendt af »Skov

brugets Redskabsudvalg«. 

Fremragende kvalitet. Let og effektiv at arbejde 

med. 

Leveres i 800 og 1200 gram med aske- eller med 

hickory-skaft. 

Forfang »IL Tf5« øksen hos Deres leverandør. 

»DANSK STAALGÆRDE« 

VARE ~ MÆRKE 

BEDSTE OG BILLIGSTE HEGN 

TIL SKOVKULTURER 

-"'- ~ - ~ -::: -'!:; '::::. §l5; ~..,~- -,! .' 

-"'6 '> Å .. -:) . ~. ;I.r.:.. ... ~. . ·li -l :~ ... 

NORDISKE KABEL- OG TRAADFABRIKER 



John Rolskov's Planteskole 
Sdr. Vissing Telf.53 

Vi anbefaler os med alle Arier 

Skovplanler i gode Provenienser 

Skovplantekullurerne staar under 
ProvenienskontroJ af Dansk Skov

forenings Froudvalg 

Eg - Bøg Ask - Gran 

og Elletræ 
købes af 

Borup Savværk 
og Trævarefabrik 

F. Nielsen, Borup St. 
Telf. Borup 30 

SALLING PLANTESKOLE 
JEBJERG • TELEFON 13 

Sunde Planter 

leveres til Skov, Have og Mark 

* 
Forlang Prisliste eller Tilbud 

Kævler og snitgavn 

bøg, ask og eg 

købes af 

A/S ØRESØ FABRI K 
Svebølle • Telefon Viskinge 50 

SKOVPLANTER _o Ile Arter -

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

HULKÆRHUS PLANTESKOLE 
TELEFON: ANS 15 RØDKÆRSBRO STATION 

Planteskolen staar under Kontrol af Dansk Skovforenings Frøudvalg 

Bøgekævler, 
Finer- og Plankekævler I og II 

Egekævler og 

Askekævler 
samt alle øvrige Løvtræsarter 

JØRGEN JØRGENSEN A/S 

Raadhuspladsen 3 . Aarhus . Tel!. 18835 



361 

næppe en guldgrube og giv,er sikkert små priser for effekterne 
til skovene. - Civilingeniør K. Højgaard overveje,de i 1947 at 
anlægge en fiberpladefabrik her i landet. Produktionen i vore 
nabolande af fiberplader er imidlertid meget betydelig, og kon
kurrencen vil uden tvivl blive så stor, at oprettel,sen af en fabrik 
ikke vil være af in teresse her i landet. 

Prof.essor Moltesen konkluderede, at oprettelse af ele oven
nævnte virksomheder er meget kapitalkrævende og vil medføre, 
at skovene må binde sig for fremtidige leverancer. 

Godsejer E. Tillisch: Det er ganske udmæ rket, at studieudval
get er etableret og er godt igang. - Ær-bogen er god, og det vil 
være udmærket, om vi kan få ligaende bøger om andre :træarter. 
- Der er et spørgsmål, som det ville være udmærket at få mere 
besked om: Hvor,dan dyrker man nåletræ; vi ved for lidt om det. 
Vi vil gerne have mere besk.ed om f. eks. douglas og thuja. Kan 
vi ikke få en oversigt over trametesresistente nåletræarter? 

Skovrider Jacob Holm: Brændeprocenten kan ved fornuftig 
aflægning bringes længere og længere ned, det vil lette afsæt
ningsforholdene. - Sorteringen af træet er ikke tilstræ kk'elig god 
i maage skove. 

Dirigenten konstaterede, efter at der ikke var flere eler ønskede 
ordet, at beretningen måtte betragtes som godkendt. 

AFLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 1957 

Dirigenten forespurgte, om nogen af de tilstledevæ rende havde 
bemærkninger at gøre til ,det tj.Jsendte regnskab, og da det ikke 
var tilfældet, betragtedes regnskabet som godkendt. 

KONTINGENT FOR 1959 

Næstformanden udtalte, at der havde væ ret et overskud på kr. 
5.000 forrige år takket være tilskud fra forskellig side Oegatstif
telser, handel,skontopet). Bes,tyrelsen fore slår, at kon tingen tet 
sættes uændret. Det vil hety,de, at der vil være 20-30.000 kr. til 
disposition for studieudvalget. 

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag til kontingent 
blev vedtaget. 

VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN 

jvfr. § 10 i foreningens love. 
En /optælling af de indkomne stemmesedler gav til resultat, 

at for Jyllands v'edkommende ,genvalgtes hofjægermester, greve 
T. C. Knuth og kgl. skovrider K. Kierkgaard; for Fy.en genvalgtes 
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skovrider Aa. Baungaard og for landsdelene øst for Storebælt gen
valgtes hofjægermester S. A. Timm. 

VALG AF REVISORER 

Statsautoriseret revisor Chr. Tauson og statsautoriseret revisor 
Johs. Stl'obel genvalgtes. 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for slut og takkede 
Dansk Skovforenings bestyrelse for dens fortrinlige arbejde i 
årets løb. 

Næstformanden takkede diskussionsdeltagerne for deres ind
læg og dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. 

Ekskursion 

lil Orupgaard-Pedersfrup-Christianssæde skove d. 21. maj 1958. 

Orupgaard-Pederstrup-Christianssæde skove blev 1. april 1939 
overtaget af ei vilingeniør KNUD HØJGAARD, der 1. april 1954 over
drog skovene til sin søn den nuværende ejer, godsejer ERIK HøJ
GAARD. Til godset hører endvidere hovedgården Orupgaard, avls
gården Brændte Ege samt Ryde Savværk, der ligeledes tilhører 
godsejer Erik Højgaard fra 1954. 

Orupgaard skove bestyredes 1898-1935 af skovrider OSVALD 
PETERSEN, der i 1935 afløstes af distriktets nuværende bestyrer, 
skovrider Sv. BANG. - Pederstrup-Christianssæde skovene er for 
de sidste 80 års vedkommende bestyret af forstråd CHR. WEGGE 
(1878- 1904), skovrider O. G. T. HOLM (1904-1916), skovrider 
O. G. KONRADSEN (1916-1939) og fra 1939 af skovrider Sv. BANG. 

Det er almindelig bekendt, at Pederstrup-Christianssæde har 
været hjemstedet for statsministeren, greve CHRISTIAN DITLEV 
FREDERIK REVENTLOW (1748-1827), som under sin færden i disse 
skovegne gjorde sig sine stærkt personligt prægede tanker om 
skovbrug og skovclrift, tanker der har sat sig så betydelige spor 
dels i vor skovlovgivning og dels i vor opfattelse af skovbehand
lingen og skovbrugets økonomiske mål. 

I konsekvens af de 3 distrikters særegne historie, men ganske 
særlig som følge af deres isolerede, enklaveagtige beliggenhed og 
forskellige jordbundsmæssige og klimatiske forhold, har de 3 
distrikter også efter samlingen i 1939 været betragtet som iso
lerede enheder, således at de regnskabsmæssigt-statistisk og 
planlægningsmæssigt har været bevaret som sådanne. 
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Orupgaards skove karakteriseres ved det svagt bølgende terræn 
med lettere sandblandet ler som dominerende jordbundstype og 
af det milde kystklima, hvor forårsnattefrosten kun forekommer 
sjældent. 

Pederstrup skove er beliggende i et efter lollandske forhold ret 
bakket terræn, men terrænet i selve skovene er fladt, jordbunden 
af en noget stivere type end på Orupgaard, og forårsnattefrosten 
volder hyppigere skade end på Orupgaard. 

Christianssæde skov beliggende på den fladeste del af Lolland 
i trekanten mellem Nakskov, Maribo og Rødbyer selv praktisk 
taget helt plan med en højdevariation fra det laveste til det 
højeste punkt på kun få meter. Da jordbunden hovedsagelig ud
gøres af stift ler, er afvandingsforholdene vanskelige og med et 
klima, der nærmer sig et dansk indlandsklima med varme somre 
og kolde vintre, er der en betydelig risiko for sl{ader ved den 
sene forårsnattefrost. 

Om distrikternes arealmæssige og vedmassemæssige forhold 
kan følgende oplysninger gives: 

Total arel, ha .. . ... . .. . . 
Bevokset areal, ha ...... . 

Heraf i % 

1957 . ........ . . . ..... 
1949 . .. ........ . .. ... 
1939 . .. ........ . .. ... 
1919 .. . ........ . .. . .. 

Vedforråd 1957: 
Vedforråd m 3 pr. ha: 

1957 ......... . ....... 
1949 ......... . .. . .... 
1939 . ........ ... .... . 
1919 .. ......... . . . .. . 

Hugst gennemsnitlig m 3 pr. 
ha årlig : 
1949-57 ............ .. 
1939-49 ... . .. ..... .. . 

l A. L. = Andet løvtræ. 

Tab el 1. 

Orupgaard: 

464 
449 

~ l on l '; l <i PO W ~ Z 

66 1 8 7 19 

I ~g 1 ~ 
7 16 
8

1

14 

105.800 m 3 

I 

Pederstrup : 

406 
364 

to I . .; 1 lS) tJJ 
<d ~ PO W 

9 6 18 
68 9 6 17 

Christians
sæde : 

1030 
981 

~ l eO l ~ l ~ 
po I W I ~ I Z 
57 
57 

67

1 

13 1 9 21 13 10

1

20 
71 9 6 114 164 13 9 14 

67 19 5 9 

71.800 m 3 199.000 m 3 

-I 236 196 201 
222 196 181 
245 I 205 175 

191 
I 

I 
6.9 

1 

8.4 6.5 
11.3 10.9 7.9 
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Af tallene vil fremgå, at der sker en langsom forskydning i 
retning af et større areal med nåletræ, for hvilket man stræber 
mod 25 % , og at man ved den anførte hugststyrke 1949-57 
næppe hugger den aktuelle tilvækst. 

Busser førte ekskursionsdeltagerne fra Nykøbing til Pederstrup 
skovdistrikt, hvor de ca. 200 deltagere samledes ved ekskur
sionens startpunkt. Pederstrup skovdistrikt har 7 isolerede skove. 
Ekskursionen startedes i »Bøgeskoven«. 

Godsejer HØJGAARD bød deltagerne hjerteligt velkommen, hvor
efter skovrider BANG gav nogle oplysninger om distriktet. 

Ekskursionens pkt. 1 var afd. 55, hollandsk eg, rillesåning fra 
1899. 

Skovrider H. Muus valgtes til dirigent ved ekskursionen. 

Tabel 2. Afd. 55. Hollandsk eg. Rillesåning 1899. 

I 
Højde I Grfld. Ved- gen . årlig gen. årlig 

Al- l Stam- Diam. løbende 
der m 2 masse hugst: 

tilvækst : I tal cm m m 3 m 3 , 
m 3 

I I 1958 59 149 31.4 20.8 11.6 125 

I 
3.1 

I 
3.9 1949 50 261 21.7 18.2 12.4 117 4.3 5.1 1939 40 652 16.5 15 .3 14.0 

I 
109 

Sammenholdes de anførte faktorer med bonitetstabellens tal, 
vil det ses, at man for stamtal, grundflader og masser opererer 
med tal, der ligger væsentlig lavere end de efter højden for bOll. 
I indicerede. Men også gennemsnitlig årlig hugst og årlig løbende 
tilvækst er reducerede til ca. 50 % af bonitetstabellens tal. Det 
kan således se ud til, at hugsten er forceret så meget, at tilvækst
muligheden er gået ned. - Hugsten er påbegyndt i 20 årsalderen. 

Dirigenten forespurgte, om nogle ønskede ordet i denne 
smukke egebevoksning? 

Professor N. HERMANSEN : Den lave tilvækst i bevoksningen 
skyldes sikkert den stærkt forcerede hugst, der er ført i 40- 50 
års alderen, i forbindelse med den indtil da førte svage hugst. 

Kgl. skovrider H. MARTENSEN-LARSEN: Har der været grund
vandssænkning? Jordbundstilstanden er jo ypperlig, og produk
tionen synes at være god nu! 

Skovrider O. G. KONRADSEN: Der har ikke været nogen grund
vandssænkning. Der ligger ler under sandet. 

Professor P. MOLTESEN : Træernes kvalitet er nedsat p. g. af 
vanrisene. Træerne er for lådne takket være en for stærk hugst. 
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Punkt 1. Hollandsk eg. Rillesåning 1899. Professor P. Moltesen og diri

genten, skovrider H. Muus, under diskussionen. 

Skovrider Sv. BANG: Jeg troer, at vanrisene er på retur. 
Skovrider JACOB HOLM: J eg forstår ikke, hvad der er galt. Det 

ser nydeligt ud. Muldtilstanden er ikke god nok; der mangler 
naturlig opvækst. Hvorfor er der ikke avnbøg her? 

Skovrider BANG oplyste, at den tilstedeværende bøgeopvækst 
var kommet af sig selv. 

Kontorchef N. P. TULSTRUP: Hollandsk eg skal hugges ander· 
ledes end dansk eg. Hollandsk eg har spidse kroner, og stamtallet 
skal derfor være større. 

Skovrider Sv. BANG: Fra bevoksningen er der taget frø, der 
er anvendt i 1942 ved anlæg af kultur i afd. 329 i Christianssæde 
skov. Ekskursionen vil passere kulturen om eft~rmiddagen. 

Fra afd. 55 gik man gennem bevoksningen til: 
Punkt 2, afd. 53. Bøg formentlig af tjekkisk (»ungarsk «) pro

veniens 1883. 
Skovrider BANG meddelte, at kulturen var fremkommet ved 

plantning i riller, og at højden i bevoksningen var 3~4 m la
vere end for den lokale bøgerace. 

U dhugningen virker noget ujævn, hvilket skyldes, at man sta
dig har søgt at fjerne mindre velformede træer, således at for-
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Tabel 3. Afd. 53. 
Bøg formentlig af tjekkisk ( »ungarsk«) proveniens 1883. 

I 
Ved- gen. årlig årlig 

I AI- Stam- Diam. Højde Grild. løbende 
der tal m m 2 masse hugst 

tilvækst cm 
m 3 m 3 

m 3 

1958 75 331 32.1 I 23.6 I 28.8 303 I I 9.2 12 1949 66 513 26.9 

I 
20.1 

I 
29.5 279 I 

I 
1939 56 770 20.4 17.8 25.2 211 I 5.2 12 
1917 34 3390 9.3 11.2 23.0 110 l I 

delingen for tiden er mindre god. Det er påfaldende, at denne 
smukke bevoksning kun er af kneben bon. II, således at man, 
når hensyn tages til de relativt gode jordbundsmæssige og kli
matiske forhold muligvis har opnået den fremmede proveniens' 
fremragende form på bekostning af en lavere bonitet, end hva(~ 
en god lokal proveniens havde kunnet yde. 

Skovrider H. Muus: Det må være en af de ældste bevoksninger 
af karpaterbøg vi har. 

Afdelingsleder V. GØHRN: J a det ligner karpaterbøg. De stær
kest huggede bevoksninger har lave tveger. Karpaterbøgen tåler 
ikke en hvilken som helst behandling. 

Skovrider JACOB HOLM: Bøg hernede på Lolland starter som 
en bon. I og går med alderen mere og mere imod bon. II. Bo
niteten her vil næppe ændre sig. Højdemålingens teknik er 
steget, og det kan have indflydelse på bonitetsansættelsen. Det 
er en smuk og yppig bevoksning, som står her. J eg tror ikke, 
at dansk bøg ville blive bedre. 

Skovrider Sv. BANG: Boniteten er 2.3 her på stedet. J eg tror 
heller ikke, den vil stige. 

Professor P. MOLTES EN : Vi har undersøgt karpaterbøge på Hal
sted kloster, og det viser sig, at bevoksningerne forekommer 
blandede. De ungarske bøge ligger kvalitetsmæssigt over de dan
ske og ligger endvidere bonitetsmæssigt over de danske. End
videre har ungarerne den tyndeste bark. J eg tror ikke dette er 
ungarere. 

Kgl. skovrider H. MARTENSEN-LARSEN: I marts- april måned 
står grundvandet her sikkert kun 10 cm under jordoverfladen. 

Skovrider A. BRANDT troede ikke, at der var forskel på ud
springstiden mellem dansk bøg og karpaterbøg. 

Skovrider J. A. LØVENGREEN syntes, at tilvæksten 12 m3 måtte 
være tilfredsstillende. Bøgens grundflade er fortsat steget og den 
førte hugst har været rigtig på dette sted. 
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Punkt 3. Ekskursionsdeltagere ved Reventlow-museet. 

Punkl 3. Ekskursionen fortsatte med bus til Reventlow-museet, 
hvor professor, dr. polit. A. HOWARD GRØN holdt et foredrag om 
greve C. D. F. Reventlow. Stiftamtmand, greve F. REVENTLOW 
gav derpå oplysninger om Reventlow-museet og om de talrige 
minder om C. D. F. Reventlow det indeholder. 

Museet blev derpå gennemgået af ekskursionsdeltagerne, og 
det var vist for de fleste, der første gang besøgte museet, over
raskende at se, hvor talrige minder i form af billeder, manu
skripter samt C. D. F. Reventlows personlige ejendele der var 
samlet her. 

Punkl 4. Afd. 252. Rødgran plantet forår 1941. 2/ 2 planter. 
Statens forstlige Forsøgsvæsen afholder her et meget inter

essant forsøg med rødgranplantninger på forskellige afstande. 
Afdelingsleder V. GØHRN gav følgende oplysninger i tilknyt

ning til omstående skema: Forholdene på arealet er ikke så 
ensartede, som det var ønskeligt; dels er der i nogle af par
cellerne små holme med ask, og dels er der - navnlig i den 
vestlige del - mange grøfter. I de arealstørrelser, der ligger til 
grund for beregningen af vedmassetallene pr. ha, er eler dog 
gjort fradrag for såvel grøfter som askeholme. 

Hvad stamtallene ved forsøgets start angår, vil det af over
sigten ses, at der især for de tætteste plantninger er betydelige 
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N. 

Hestehavelinien 

Punkt 4-. Forsøgsarealet med plantning af rødgl'an på forskellig afstand. 

afvigelser fra de teoretisk rigtige for de pågældende plante
afstande:. 

Det fremgår af oversigten, at der indenfor parcelgrupper med 
samme planteafstand er en betydelig spredning på tallene ved 
21-års alderen. Oplægges totalproduktionen ved 21-års alderen 
grafisk efter stamtallene ved forsøgets start, fremkommer der 
dog en skikkelig kurve, med maksimum ved et stamtal på om
kring 12.000 og med stærkest stigning fra et stamtal på 1700 
til 4.500-5.000 pr. ha. 

Vedmassens (før tynding ved 21-års alderen) procentiske for
deling til dimensionsklasser (diam. i brysthøjde) er følgende: 

Planteafst.and, m 3-7 cm 7-12 cm over 12 cm 

0.5 X 0.5 61 39 O 
0.75 X 0.75 25 65 10 

1 X 1 17 70 13 
1.25 X 1.25 11 68 21 
1.50 X 1.50 5 61 34 

2 X 2 2 37 61 
2.50 X 2.50 4 35 61 

I de to tætteste plantninger er en stor del af træerne i dia
meter-gruppen 3-5 cm døde. 

Professor N. HERMANSEN fremkom med nogle økonomiske over
vejelser i tilknytning til planteafstandsforsøget. I en lille artikel, 
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der vil komme i D. Skf. Tds., bliver der gjort rede for disse syns
punkter. 

Desværre var der ret knap tid til at bese og diskutere dette 
interessante plantningsforsøg, som vist af mange blev betragtet 
som et af ekskursionens vigtigste punkter. Plantningsforsøg af 
denne art burde være meget talrigere end tilfældet er; de er 
simple at anlægge, og de giver skovdyrkerne en enorm primær
viden om en hel række vigtige forhold: plantea;fstandens be
tydning for stammeoprensning, vækstforhold1 jordbundsforhold, 
vandforhold m. m.; forhold som i høj grad trænger til at belyses. 

Punkl 5. Ryde savværk er oprettet i vinteren 1946/47. Ud
styret med maskiner og opstillingen af disse er siden oprettelsen 
ændret flere gange, sidst ved at man har flyttet nåletræskæringen 
ud af hovedhallen og etableret denne i en særskilt afdeling. Sav~ 
værkets kapacitet er ca. 12.000 m 3 (9.000 m 3 løvtræ og 3.000 m 3 

nåletræ), altså noget større end skovenes egen produktion af 
gavntræ, således at savværket køber gavntræ fra andre distrikter' 
som supplement til egen hugst. Der er ikke knyttet færdigvare
fabrikation til savværket. Savværket, der er under bestyrer P. 
HANSENS ledelse, beskæftiger ca. 50 helårsarbejdere. 

Tabel 5. Afd. 462. Malrosbanken. Bøg 1831. 

Højde l Grfld. Ved- gen. årlig gen. årlig 
Al- Stam- Diam. løbende 
der tal m 2 masse hugst tilvækst cm m m 2 m 3 

m 3 

1958 127 I 126 

I 
54.1 I 32.1 28.8 

I 
444 

I 1948 117 147 48.0 

I 
28.2 26.5 359 3.9 12.4 

1939 108 186 42.8 25.3 26.7 325 6.6 10.5 
I I I 

Ekskursionen fortsatte med bus over Falkelinien, og videre 
over Rømmelinien til Matroslinien og til 

Punkl 6, afd. 462. Matrosbanken, bøg fra 1831. 
Idet der må tages et forbehold overfor måleresultaterne, hvor 

målefejl kan spille ind, må det konstateres, at denne 127-årige 
bevoksning, der efter bonitetsoversigterne fra det 108. til det 
127. år har gennemløbet en udvikling fra bon. II.S til 1.3 stadig 
står i sit fulde flor og med en årsproduktion, der målt med det 
nuværende prisniveau og under hensyntagen til bevoksningens 
kvalitet snarere ligger over end under 1.000 kr. pr. ha årlig. 
Det synes unægtelig overraskende, at tilvæksten på dette sted 
har væreL 12,3 m3 i den sidste 10-årsperiode, medens det til-



371 

svarende tal efter de bonitetsvise tilvækstoversigter kun er ca. 
8,2 m 3 • 

Skovrider Sv. BANG oplyste, at den almindelige grundvand
standssænkning, der forøvrigt har gjort sig gældende over hele 
landet igennem de sidste 25-50 år, har bevirket, at vandstands
forholdene er blevet meget bedre her på distriktet. Matrosban
kens udvikling giver et udmærket billede af denne udvikling, 
idet den sænkede grundvandstand tydeligt har givet en bonitets
og vækstforbedring. På nye kulturflader foretages - endnu i 
mindre omfang - dræninger, hvor rørene lægges i 60-70 cm 
dybde. Varighedsperioden for disse dræn skønnes at være mindst 
12-15 år. Dræningerne har hurtig virkning og tidligere siv- og 
mosebunkevegation svækkes forbløffende hurtigt som følge af den 
hurtige vandaftrækning som smådrænene medfører. De koster 
lidt mere end almindelige grøfter men er behageligere at have 
med at gøre. 

Kgl. skovrider H. MARTENSEN-LARSEN var betænkelig ved an
vendelse af drænrør i skov. Dette synspunkt var baseret på er
faringer med gamle dræninger, der i tyskertiden var anlagt i 
Rinkenæs skov under Gråsten skovd. - Skovrider C. NEERGAARD
PETERSEN havde imidlertid gode erfaringer med dræning i Tral
skov. 

Skovrider Sv. BANG: Behandles rørene med karbolineum går 
trærødder - på nær af elm - ikke ind i rørene. 

Skovrider JACOB HOLM: Grøftning er en eengangsforanstaltning, 
og det kan altid betale sig at afvande. 

Ekskursionens sidste punkt var til ende og skov direktør N. B. 
ULRICH rettede en tak til godsejer Højgaard for tilladelsen til, 
at skovforeningens medlemmer måtte komme på ekskursion i 
disse skove; skovrider Bang takkedes for ledelsen af ekskur
sionen til dette velordnede og velpassede distrikt. Skovdirektøren 
takkede professor Grøn for forelæsningen over greve C. D. F. 
Reventlow, der for gamle elever af professor Grøn genkaldte 
stemningen fra professor Grøns ypperlige forelæsninger. Stift
amtmand Reventlow takkedes for den udmærkede fremvisning 
af Reventlow-museet, og skovrider H. Muus takkedes for sin 
varetagelse af dirfgenthvervet. 



NEGATIVE GRENE? 

Af professor dr. phil. CARL MAR: MØLLER. 

Da jeg har erfaret, at mange anser eksistensen af nega
tive grene for bevist ved skovrider BAVNGAARDS artikel om 
dette emne i decemberhæftet af D.S.T., mener jeg det rig
tigt allerede på nuværende tidspunkt at fremkomme med 
en udtalelse, idet jeg regner med senere at kunne belyse 
spørgsmålet yderligere på basi,s af indledede forsøg. 

GAUMANN (1928, 1935) 1) har ved sine omfattende og ver
denskendte undersøgelser bl. a. påvist, at 2/3-3/4 af bøge
stammens reserveforråd af kulhydrater og hemicellulose 
normalt forbliver helt uberørt ·a.f den årlige vegetaiions
rytme 0935, s. 274). Heri ser han forklaringen på, ,at bøgen 
f. eks. i et katastrofeår efter afløvning uden vanskelighed 
præsterer et nyt uds'pring - i modsætning til rødgranen, 
som i løbet af sin udspringstid forbruger så godt som hele 
sit reserveforråd. En særlig velkendt funktion 'af bøgens 
store reserveforråd er oldenbæringen, der kan reducere for
rådet stærkt. 

Gaiimann beregner (s. 258), a't stammens oplagsnæring 
leverer mindst 3/ 4 af de kulhydrater, der medgår til dan-

1) E. Gaumann: Die chemische Zusammensetzung d.Fichten- u.Tannen

holzes in versch . .Jahreszeiten. Flora 1928. 
- Der Stoffhaushalt der Buche im Laufe eines .Jahres. 

Bel". d. Schweiz. bot. Gesellsch. 1935. 
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nelsen af stammens årr-ing. Reserveforrådet suppleres så op 
fra kronen senere på året. Dette gælder strengt taget kun 
stammens nederste tredjedel, hvor undersøgelsen er fore
taget, men efter en drøftelse af spørgsmålet anser Gaiimann 
det for sandsynligt, at det i væsentlig grad vil gælde for 
hele stammen. 

Samtidig viser hans tab. 28 og fig. 16, at ca. 2/3 af kul
hydraterne stadig er i behold efter denne ·store ydelse, hvil
ket vil sige, at alene kulhydratreserverne før udspringet må 
svare til dannelsen af 2 års normale årringe. 

For grenen er forholdet noget anderledes end for stam
men (s. 207). Der er her kun en ringe nedgang i reserve
stofmængden ved løvspring, hvilket Gaiimann forklarer så
ledes, at de i grene og kviste beroende forråd bliver efter
fyldt fra stammen omtrent i ,det omfang, hvori de vandrer 
ud i bl'adene. Da kviste og grene er nærmest bladene, får 
de antagelig også hurtig'st del i disses assimilationsgevinst. 

Den i kviste og grene beroende kulhydratmængde er efter 
Gaiimann procentvis væsentlig større end i stam,men. Så
ledes udgør den i grene 3,9 % af veddets tørstof mod ca. 
1,8 % i stammen. I de finere gTene (Zweigen) udgør kul
hydraterne 7,5 % af tørstoffet i ved + hark. 

Når man sammenholder dis'se forskellige oplysninger med 
gartnernes ringningsforsøg, der har vist, at træer i nøds

fald kan mobilisere hele deres reservenæring, giver det en 
enkel 'og sandsynlig forklaring på det af Bavngaard iagt
tagne fænom.en, at afknoppede bøgegrene formår at danne 
en ny årring uden hjælp af bladene, ja endog en mindre 
årring i andet år. Hvor store disse årringe har været sam
menlignet med årringene inden afløvning, oplyser Bavn
gaards iagttagelser ikke, men det er forøvrigt principielt 
heller ikke af større betydning. 

Bavngaard har ikke været blind for, at reservenæringen 
måske kan s'pille en rolle, men mener at neutral'isere faren 
med følgende udtalelse (s. 624): 

»Diametermålingerne viser således fortsat tykkelsestil-
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vækst over to vækstsomre på grene, som ikke selv kan 
prDducere ved, og som umuligt kan have indeholdt mobi
lisabelt reservenæringsstof til slig en produktiDn af ved, 
skud og knDpper«. 

Det kan vel uden vanskelighed slås fast, at et sådant 
personligt skøn ikke har noget med bevisførelse at gøre. 

Om skovrider Bavngaards teori har jeg allerede tidligere 
udtalt mig i D.S.T. 1946 s. 361 og henviser læserne til denne 
udtalelse, hvis hovedindhold er følgende: 

1) Det forekommer us'andsynligt, at træerne i nævne
værdig grad skulle lade sig tappe for næring af »parasi
tiske« grene. Hvad skulle efter ,denne teor.i være årsag til, 
at overskyggede grene overhDvedet a.fkastes? 

2) I umiddelbar nærhed af »negative« grene vil man ofte 
kunne finde selvsåede planter 'alf omtrent samme størrelse 
Dg løvfylde som grenen, planter, der stadig holder livet 
omend med ringe tilvækst. Hvorfor skal man så antage, at 
grenen er negativ? 

3) Man finder og'så »negative« grene oppe i kronerne i 
svagt hugget ,skov, hvis man går ud fra det af Bavngaard 
angivne kriterium: en fure j stammen (eller hovedgrenen ) 
under grenens fDd. Det vil altid dreje sig om Dverskyggede 
grene, hV'is vækst er ringe i forhold til stammens ,eller 
hovedgrenensdiametertilvækst. 

4) Da en gren, også efter Bavngaard, skal overskygges 
og lide af lysmangel for at blive negativ, og da der ved svag 
hugst vil blive afkastet en større kubikmasse af overskyg
gede grene end ved stærk hugst, må betingelserne for nega
tivitet være mindst lige så gode i svagt hugget skov, og de 
mod den stærke hugst (jfr. Bavngaard D.SoT o 1938, 1946 og 
1957 so 611 og 631) reUede anklager f Dr frembringelse af 
negative grene med tilhørende skadevirkninger på tilvæk
sten bør derfor fornuftigvis indstilles, uanset om man tror 
på negative grene eller ej o 
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5) De i litteraturen meddelte forsøg med afskæring af 
de nederste grønne grene på træer bekræfter ikke teorien 
om de negative grene. 

Her fulgte i 1946· en gennemgang af litter;aturen, hvortil 
nu må føjes en kort omtale af E. HOLMSGAARDS omhyggelige 
undersøgeLse (D.S.T. 1950). 

Holmsgaard har i en 45-årig 20 m høj bøgebevoksning 
på Frederiksgave, der ti.dligere havde været stærkt hugget, 
men nu havde stået uudhugget ri næsten 4 vækstperioder, 
undersøgt 54 træer af underetagen (i det følgende benævnt 
u-træer) og 56 grene 'af 1. etages træer. U-træernes højder 
var 1,5- 7,1 m. Grenenes basis sad fra 2,2 til 9,0 m over 
jorden. En del af grenene sad o,ver tydelige furer i stam
men o'g måtte efter Bavngaards teori være under særlig 
mistanke. 

Der var ikke blandt ,de undersøgte grene nogen, der havde 
opretholdt livet med mindre bladmasse i forhold til ved
massen end træer af 2. etage i tilsvarende omstændigheder. 
Ej heller havde nogen gren haft en tilvækst, der var større 
end hvad tilsvarende træer af 2. etage kunne præstere. 
Tværtimod havde ·de fleste grene haft m'indre tilvækst end 
sammenligning'stræerne fra 2. etage, hvilket efter Holms
gaard utvivlsomt skyldes, at disse grene har 'afleveret as
similater til det øvrige træ. 

Også en undersøgelse af N. A. LARSEN fortjener at næv
nes (D.S.T. 1951). 

Der redegøres først på basis af E. MUNCH'S omfattende 
undersøgelser for de almindelige love for stoftransport og 
vækst. Der er derefter foretaget et forsøg med følgende 
hovedresultat: 

Ved fra en gren at fjerne en bark ring nær grenfoden 
afbryder man den organiske saftstrøm i sivævet mellem 
gren og stamme, som er v,irksom i begge retninger, men 
ikke den uorganiske, ensrettede transpirationsstrøm i ved
karrene fra stamme mod gren. 
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På 37 lavtsiddende bøgegrene, hvoraf 22 med en tydelig 
fure under grenen, udførtes 26/ 3 1949 en ringning ved 
fjernelse af en l cm bred barkring. 17/ 8 var der på det 
store flertal af grenene dannet kallus ved såret, og uden 
hensyn til, om grenen var »negativ« (havde fure under 
sig), var kallusdannelsen langt kraftigere fra den sår
rand, der vendte mod grenspidsen, end fra randen nær
mest stammen. 

Hvis de undertrykte grene var snyltere, måtte man vente 
det modsatte. 

Selvom forsøget ikke er uden fejlkilder (jfr. N. A. Lar
sen, s. 66), tal er det dog sammenholdt med Holmsgaards 
undersøgelser mod sandsynligheden af grenenes negativitet. 

6) Furerne under de »negative« grene forklares naturligt 
som en »skyggev.irkning« eller strømskiIlende \ irkning af 
grenen med hensyn til den nedadgående saftstrøm i barkens 
sivæv. Hvis ,furen skal være et bevis for, at grenen er 
negativ, må det foruds ætte, at den nedadgående saftstrøln 
ikke hurtigt efter grenen igen smelter sammen. Men det er 
den samme forudsætning, der ligger til grund for min for
klaring. Furen kan åbenbart lige godt forklares af hver af 
de to antagelser og kan altså ikke være et bevis for den 
ene af dem. 

7) Det kan tilføjes, ·a t den -skade, som de »negative« 
grene hævdes at gøre på t,ilvæksten i alle tilfælde må være 
mindre end svarende til disse grenes ret ubetydelige ved
masse. De er jo begyndt som positive. Dette bør man 
erindre, når Bavngaard 0957, s. 611) taler om et voldsomt 
sug af negative grene. 

Skovrider Bavngaards »negative« grene kankarakteri,se
res således: 

Det er en lavts,i'ddende gren, efterhånden m-ed fure under 
sig, som i en længere årrække snylter på stammen, og som 
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er specifik for stærkt hugget bøg, hvor den føleligt ned
sætter masse- og kvalitetstilvæksten. 

Denne mærkelige gren mener jeg bærer usandsynlighe
dens præg. 

Derimod kan der i en ganske anden forstand end den 
Bavngaardske måske være tale om negative grene i ,skov, 
nemlig således: 

Fra Gaiimanns undersøgelser (s. 197 flg.) ved vi, at blad
dannelsen ved løvspring får et væsentligt tilskud fra træets 
reserveforråd (ca. 2/5 af kulhydratforbruget) . Senere på 
året tilbagebetales nonnalt dette »startlån« med gode ren
ter; men de blade, hvis tur det er til at blive over:skyggede 
og dø i indeværende år, evner ikke tilbagebetalingen. Enten 
kastes deres løv før normalt løvfald, eller bladene når efter
året i udsultet tilstand, og levedygtige nye knopper er ikke 
dannet. 

Næste forår springer ,dis,se grene ikke ud, og de har da 
sandsynligvis bibragt modertræet et tab. Sikkert ved vi det 
dog ikke, fordi det er muligt, at der om efteråret sker en 
lignende tilbageføring af kulhydrater fra den døende gren 
til st'ammen, som den vi ved finder sted fra døende blade 
(Gai.imann s. 209). Gaiimanns undersøgelser giver ingen 
oplysninger på dette punkt. 

Negative grene i denne forstand vil, hvis de viiser sig at 
være en realitet, være et regelmæssigt forekommende fæ
nomen i enhver bevoksning, og de vil findes i særlig ,store 
mængder i svagt hugget skov. 

Man kan måske nu vente hævdet, at bladene på skov
rider Bavngaards »negative« grene får opl-agsnæring fra 
stammen hvert år ved løvspring og ikke eT li stand til at 
tilbagebetale gælden \Senere, men nok l,ige formår at holde 
liv i grenen, hvorved denne bliver permanent negativ. 

Et sådant standpunkt kræver dog opgivelse 'af læren om 
furens opståen som følge af, at kronens nedadgående assi
nl'ilatstrøm går ud i den negative gren, og det vil også re
ducere betydningen af »negativiteten« meget stærkt. 

40 
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Men iøvrigt vil det kun være en lidt forsigtigere version 
af den hidtidige negativitetsteori, og flertallet -af modargu
menterne mod denne vil stadig have gyldighed. 

Selvom jeg altså ikke er enig med skovrider Bavngaard 
i h-ans tydning af fænomenerne, .mener jeg dog på den anden 
side, at vi er ham tak skyldig, for et interessant bidrag til 
drøftelsen af spørgsmålet, idet han har vist, at afknoppede 
bøgegrene (en »negativ« og to, der voksede under gode be
lysningsforhold) har for.mået at danne ny årring to år i 
træk. 
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