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DANSK SKOVFORENIKGS 
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

DEN 19. MAJ 1960 

Dansk Skovforening,s ordinære generalforsamling afholdtes 
torsdag den 19. maj på hotel Royal i Århus. 

Formanden, kammerherre, lensgreve CRR. MOLTKE bød vel
kommen og motiverede et leve for Dansk Skovforenings høje 
protektor, HANS MAJESTÆT KONGEN, til hvem der af,sendtes 
et telegram. - Senere på dagen ankom fra Majestæten et takke
telegram, som oplæstes ved middagen. 

Formanden udtalte derpå mindeord om følgende, der var af
gået ved døden siden sidste generalforsamling: skovrider HARALD 
BACRE, videnskabelig a,ssisten t ved skovbrugsafdelingen CRR. 
NIELSEN, skovrider, dr. phil. VAGN HOLSTEIN, skovrider HENRI J. C. 
PAULSEN, forstkandidat POUL HERLOW BARFOED og skovejer, forst
kandidat KRISTIAN LUND. 

Formanden foreslog under dagsordenens punkt 1: Valg af diri
gent, at man valgte skovrider Sv. BANG til dirigent ved general
forsamlingen, hvilket blev vedtaget. 

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

Derpå gav dirigenten ordet til formanden. 
Formanden gaven kort oversigt over, hvad der var sket af 

interesse for skovbruget i det forløbne år og nævnte bl.a., at den 
overorden tIig store byggevirksomhed, der havde fundet sted i 
1959 og begyndelsen af 1960 havde medført god afsætning for 
træ. Udsigterne er også gode for den nærmeste fremtid, idet byg
geaktiviteten stadig tegnede til at blive stor. Vedrørende afsæt
ningen af løvtræ kan nævnes, at salget af træ til dritler i 1959 
var gået ned, hvorimod svelletræleveraneerne var af samme stør
relse som forrige år. Træsvellerne har hævdet sig i konkurrence 
med betonsvellerne. Parketstav og lamelbrædder har nyd t stor 
efterspørgsel. Man kan måske 'sige, at det er lidt farligt for bøge
parketsalget, at publikum viser så stor interesse for lamelbræd
clerne med eg og elm m.m. - Brændesalget er gået bedre, end 
man har turdet håbe, og det er gennemgående kun små behold-
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ninger, der er tilbage på skovdistrikterne. - Der har været drøf
telser vedr. flisfyring, men endnu er der ikke opnået tilfreds
stillende resultater. Der oprettes nu en fabrik for halvkemisk 
cellulose af bøg tilknyttet Junckers savværk og med bøge-affalds
træ som råprodukt. Det vil i det væsentligste være affaldstræet 
fra stavproduktionen på Junckers savværk, der anvendes ved 
produktionen, som vil komme i gang om ca. 1 11z år. 

Formanden meddelte endvidere, at foreningen havde haft den 
store glæde, at Hans Majestæt Kongen havde indmeldt Trend 
Skov i Dansk Skovforening. - For et par år siden foretoges gen
nem Dansk Skovforening en indsamling af penge til stølte for en 
ungarsk flygtning, som gerne ville uddanne sig i skovbrug i 
Danmark. Pågældende flygtning har imidlertid haft vanskelig
heder ved at klare sig og har nu helt opgivet at uddanne sig til 
skovfoged. Der er endnu af de indsamlede midler et beløb på 
3.780 kr. tilbage, der ikke er di,sponeret over . - Bestyrelsen har 
fået oplyst, at der er 2 ungarske flygtninge ved Skogshogskolan 
i Sverige, som er meget interesserede i gennem en kortere tid at 
uddanne sig ved studieophold i Danmark under landbohøjsko
lens skovbrugsafdelings ledelse. Bestyrelsen anbefaler, at gene
ralforsamlingen billiger, at der gives 600 kr. til hver af de 
nævnte 2 ungarere, og at restbeløbet stilles til rådighed for 
Dansk Flygtningehjælp specielt for ungarske flygtninge. 

Formanden meddelte yderligere, at Teknisk udvalg havde 
engageret en forstkandidat som sekretær, der skal være kon
sulent for udvalget og foreningens medlemmer i redskabs- og 
maskintekniske spørgsmål. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen godkendte be
styrelsens forslag vedr. anvendelsen af restbeløbet af de ind
samlede midler til ungarske flygtninge. 

BERETNING 

Skovbruget 1959/60 

Vækstforhold. Kendsgerninger virker distraherende, har Kaj 
~unk engang udtalt - og man kan få trang til at genkalde sig 
dette paradoks, når man ser tilbage på vejret i 1959 og sammen
ligner sine umiddelbare erindringer derom med meteorologisk 
instituts officielle oplysninger i form af måneds- og landsdelsvise 
gennemsnitstal. 1959 vil jo af de fleste herhjemme blive husket 
som et lyst, varmt og navnlig tørt år - stik modsat sin mørke, 
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Vi bruger masser af træ - over 12.000 kubikmeter om året, 
og det er udelukkende dansk træ, vi køber og forarbejder. 

Det er en tradition, som kan føres tilbage til 1888, og den vil 
vi gerne holde i hævd. Vi er interesserede i at købe ethvert 
parti træ - uanset beliggenheden. -- Det siger sig selv, at vi 
betaler den gældende dagspris. 

KERTEMINDE. Telf. 55-295 og 515 (09-32) 
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kØlige og våde forgænger, og man vil uden videre gå ud fra, at 
vejrmæssige rekorder må være nået i dette år, hvor ellers så fro
dige dele af vort land i sommerens lØb antog en grågul og steppe
agtig karakter og tusinder af landboere i adskillige måneder - i 
mange tilfælde lige til december - ikke have en dråbe vand i 
deres brønde. De nøgterne meteorologiske månedstal viser imid
lertid, at de eneste rekorder i vejrmæssig 'henseende blev det 
store antal solskinstimer (224 mod normalt 168), der nåedes i 
september, samt at december vistnok blev den mørkeste måned, 
vi har oplevet. Og det fremgår eksempelvis af tallene for en i 
jordbrugsmeteorologisk henseende tør måned som juli, at der 
trods alt faldt mere end normal nedbØrsmængde i 0st- og Vest
jylland, normal på Fyn og lidt under normal på Sjælland. Når 
måneden alligevel blev en tØrkemåned, skyldes det naturligvis, 
at regnen dels faldt udpræget lokalt og dels i form af meget 
kraftige byger eller rene skybrud, som lØb ovenad den hårde 
jordskorpe til det nærmeste vandløb til ringe nytte for vegeta
tionen og det betrængte grundvand. Et eksempel herpå er de 
107 mm, der faldt på 3 timer i det nordlige KØbenhavn den 31. 
juli efter ugers tØrke, mens der få kilometer længere nordpå i en 
ligeledes tØrkeramt egn hverken den dag eller de nærmest fØl
gende uger faldt nogen nedbør. 

Foretager man det lille regnestykke at sammenholde tempe
raturtallene for foråret og sommeren, vil man dog se, at der for 
denne periode er nået et varmeoverskud i forhold til normalen, 
der næppe kan opvises magen til i tidligere år, for hvilke of
ficielle målinger foreligger. 

Foråret var i 1959 i modsætning til i 1958 tidligt på færde -
forårsvarmen indtraf allerede i slutningen af februar, på hvis 
sidste dag den højeste temperatur (15° C), der nogensinde offi
cielt er målt herhjemme i denne måned, nåedes. Det milde vejr 
var kommet for at blive, og da april tilmed bragte alle landsdele 
en rigelig og velfordelt nedbør (Sjælland endda mere end det 
dobbelte af normalen), rigtigt grØdevejr, kunne kultur- og plante
skolearbejder forlØbe under gunstige omstændigheder, omend 
man naturligvis fik meget travlt med de tidligt udspringende 
træarter. BØgen sprang ud i slutningen af april, godt et par uger 
tidligere end normalt. Egen var, ligesom de øvrige træarter, også 
tidlig med udspringet, og den kom godt en måned før asken -
som for endnu engang at afkræfte det gamle vejrordsprog. For 
egens udspring var imidlertid i foråret 1959 det fænomen at be
mærke, at belØvningen mange steder blev mærkværdig ukomplet, 
idet dele af kronerne også på unge træer stod næsten bladlØse, 
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således at egebevoksningerne i juni og et stykke ind i juli vir
kede meget lyse og "tottede«. En nærmere undersØgelse af ikke 
udsprungne grene viste, at knopperne kun i et fåtal af tilfælde 
var udhulede, men meget hyppigt visne i deres øverste del. Land
bohøjskolens zoologiske laboratorium anser den sandsynligste 
forklaring på fænomenet at være den mærkværdige, at forskellige 
galhvepsearter, der var iagttaget i enorme sværme omkring kro
nerne, havde foretaget en stor æglægning på knopperne, hvilket 
fØrte til ødelæggelse af disse og dermed også stØrstedelen af den 
kommende generation galhvepse. I lØbet af juli foldede en mæng
de reserveknopper sig ud, og det er ikke utænkeligt, at den ret 
store vanrisdannelse, der er konstateret, delvis er forårsaget af 
ovennævnte knopødelæggelser. 

Fra begyndelsen af maj og 5% måned frem i tiden, nøjagtig til 
den 18. oktober, herskede sommeren i Danmark. Selvom der nu 
og da faldt regn, var det som ovenfor nævnt meget lokalt og som 
regel med en sådan styrke, at det nok kunne få nedbØrstallene 
til at gå i vejret, navnlig i juli - dog ikke i landets sydlige egne -
men forblev til ringe nytte for vegetationen. At de tørkeskader, 
der umiddelbart kunne iagttages i skove og plantager i 1959, ikke 
blev mere omfattende, end tilfældet var, skyldes utvivlsomt i hØj 
grad den tidlige, gunstige start med nogen vandreserve i jorden. 
Sidstnævnte forhold synes også i maj måned at have dæmpet 
virkningerne af nattefrost, men i juni måned indtraf der især i 
Jylland i de klare nætter udbredte nattefrostskader. I visse egne, 
hvor man havde held til i rette tid at få en af de omtalte meget 
lokale og kraftige byger, eksempelvis i nogle østjyske bøgebe
voksninger, har man kunnet konstatere en særlig bred å rring i 
1959. Almindeligvis har dette år dog som fØlge af tØrken været 
et ugunstigt - for en træart som lærk endog meget ugunstigt -
vækstår, naturligvis navnlig i de mest tØl'keramte sydlige og øst
lige egne af landet. Tusinder af japanske lærk i op til flere me
ters hØjde visnede helt eller delvis ned, efterhånden som som
meren skred frem. Det er, akkurat som i tørkeårene 1947 og 
1955, åbenbart, at denne træart med sin karakteristisk sene skud
strækning ikke er modstandskraftig overfor en juli-august tØrke. 
Nykulturer af rØdgran, især på renhold t, græsfri jord, synes gen
nemgående at have lidt mindre skade end de noget ældl'e kultu
rer, dog er der bl. a. på Djursland og i SØnderjylland eksempler 
på totalt forlis af nyplantninger. De umiddelbare tørkeskader 
synes dog, som allerede nævnt, omend lokalt stærkt varierende, 
ikke at have været så store i yore skove, som man en oyergang 
anså for givet. Værre skader er i så henseende konstateret syd 
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for vore grænser. Imidlertid gør de værste tØrkeskader i sko
vene sig jo erfaringsmæssigt fØrst gældende i årene efter tØrken 
i form af nedsat tilvækst og svækket modstandsevne overfor 
svampe og insektangreb m. m. Allerede nu i foråret kan man 
desværre flere steder, bl. a. i Odsherred og på lette jorder i Syd
sjælland, se mængder af yngre og mellemaldrende rØdgraner stå 
i mere eller mindre dØende tilstand med røde nåle. I sitkagran
bevoksninger i mange egne af landet er konstateret en eksplosiv 
udvikling af angrebene af jættebarkbillen Hylesinus micans, hvis 
bekæmpelse med det hidtil eneste kendte, anvendelige kemiske 
middel (Mobe T) i praksis er meget vanskelig at gennemfØre ef
fektivt. Også i rØdgranbevoksninger er stedvis konstateret an
greb. For lØvtræernes vedkommende oplevede man udover oven
nævnte fænomen hos egen i sommerens løb stedvis lØvfald med 
efterfølgende udspring, ja, enkelte steder i Jylland kunne man 
endog se birken kaste sit lØv 3 gange, nemlig første gang i slut
ningen af juni, dernæst i juli, idet træerne hver gang påny sprang 
ud efter en kortvarig regn, og endelig på normal vis i september
oktober. I denne forbindelse skal sluttelig nævnes, at de agern, 
der i efteråret 1959 importeredes fra Holland, hvor der flere 
steder var stor frØsætning på eg, i hidtil ukendt grad viste sig at 
være tØrkeskadet under fremvæksten og modningen på træerne. 
På indsamlingstidspunktet så de gennemgående pæne og tilfor
ladelige, omend noget tørre ud, men et par måneder senere viste 
der sig trods afsvampning og omhyggelig lagring brune pletter, 
der bredte sig stærkt, og spireevnen dalede for de fleste partiers 
vedkommende (d. v. s. i ca. 40 tons) til nogle få procent - en 
smertelig erfaring for såvel kØbere som leverandØrer. 

Tørken i forbindelse med publikums letsindige og ubetænk
somme omgang med åben ild medfØrte, at adskillige hundrede 
hektarer plantage og hede (i Gludsted, Nørlund, Kongenshus (på
sat ild), Borris, RømØ, Tisvilde m. fl.) gik op i luer. Erfarin
gerne bØr givetvis medføre, at myndighederne snarest generelt 
anlægger en strengere kurs overfor letsindig omgang med ild, 
herunder tobaksrygning i brandfarlige skove og plantager. Skov
bruget kan heldigvis også her glæde sig over dagspressens fulde 
støtte og forståelse. 

Kulturarbejder i form af nåletræplantninger i august- septem
ber var naturligvis praktisk taget udelukkede. 

Endelig søndag den 18. oktober, efter at cler i de foregående 
dage af denne måned næppe var faldet 1.4 mm nedbØr, begyndte 
regnen at strømme ned over hele landet og fortsatte dermed i 
den kommende tid, navnlig i Jylland, der nåede omtrent op på 



normal regn mængde i oktober og lidt derover i november, mens 
de i forvejen hårdere tØrkeramte Øer fik henholdsvis to tredie
dele og tre fjerdedele af normalen i disse måneder. Temperatu
ren lå fortsat over normalen, m en mørkt blev det rigtignok i no
vember, navnlig i de Østlige egne, hvor KØbenhavn kun havde 
ialt 4 solskinstimer. 

Almindeligvis havde man ventet et tidligt lØvfald efter som
mertØrken, men heri viste det sig, at selv sagkyndige havde taget 
fejl, idet skovens træer vel gulnede i midten af september, men 
i det store og hele beholdt bladene trods regn og blæst i slutnin
gen af oktober lige til fØrste eller anden uge af november. Fra 
plantefysiologisk side har man tolket forsinkelsen derhen, at tØr
ken på nogle punkter har virket fremmende og på andre hæm
mende på bladfaldet, og at der ikke har været noget fuldkom
ment sammenspil mellem de forskellige processer ved bladfodens 
løsning fra kvistene. Under alle omstændigheder fik man et ret 
sent lØvfald, således at man længe kunne glæde sig over efterårs
pragten i skovene. 

Havde november været mØrk, blev december ligefrem knu
gende mørk under det tykke skylag, der til stadighed dækkede 
himmelen. Den 5. december meldte vinteren sig pludselig med 
betydeligt temperaturfald og i de fØlgende dage hylende sne
storm, der bragte fuldstændig trafikkaos og afsondring af flere 
egne. Allerede en ugestid før jul indtraf dog den næsten tradi
tionelle julemildning - i Norge kaldet kagemildning - med lunt 
og regnfuldt vejr. 

Januar og februar blev til gengæld rigtige vintermåneder, 
begge med under normal varme, selvom ekstreme kuldegrader 
ikke blev nået. I januar faldt endelig betydeligt, i februar navn
lig på øerne noget over normal nedbør, hovedsagelig i form af 
sne. Midt- og 0stsjælland blev helt begravet i snemængder, man 
ikke har set magen til siden 1929. Skovningsarbejdet blev i disse 
egne selvsagt i hØj grad vanskeliggjort, og det samme gjaldt 
transporten af træet til savværkerne m. m. Træsliberiet ved pa
pirfabrikken i Næstved er ligefrem kommet ud for en forsynings
mæssig krisesituation som fØlge af de stærkt forsinke·de leveran
cer fra skovene. Trods besværlighederne har man dog ikke kun
net andet end glæde sig over den store snemængde, der heldig
vis fik lejlighed til langsom smeltning, således at den fuldtud 
kunne komme jorden tilgode og efterhånden mætte den. Ved af
smeltningen gjorde man imidlertid mange steder den ubehage
lige opdagelse, at de mægtige skarer af mus, der opstod i 1959 
under de gunstige klimavilkår for faunaen, i ly af sneen havde 
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forvoldt usædvanlig store skader ved gnavning af de unge plan
lers bark, således at omfattende efterbedringer alene af den 
grund er nØdvendige. I marts vendte det tørre klima desværre 
tilbage, i månedens sidste del ledsaget af sol fra skyfri himmel 
vekslende med nattefrost. I hele landet faldt kun ca . 10 mm ned
bør mod normalt ca. 40 mm. På de lette jorder var sandfygning 
stærkt generende. I april har nedbØren været nær normalen, 
men temperaturen gennemgående en del derunder. Kun sagte 
melder foråret sig. 

Af forstzoologiske fænomener i det forløbne år skal udover 
ovenomtalte galhvepse på eg, Hylesinus micans på sitkagran og 
rødgran og de store mængder mus kort nævnes, at der, som 
ventet efter den milde vinter 1958/ 59, kom en del angreb af 
sitkagranlus (Neomyzaphis abietina), dog i mindre omfang end 
ventet. De alvorlige tilfælde blev med held bekæmpet ved sprøjt
ning fra flyvemaskine, f. eks . med Metasystox. 

Bladlus og ædelgranlus optrådte i umådelige mængder i som
merens lØb. 

På Ulborg statsskovdistrikt iagttoges i juli-august på et nøje 
afgrænset areal et temmelig voldsomt angreb af larver af som
merfuglearten penselspinderen (Orgyia antiqua), hovedsagelig 
p å rØdgran og lærk, der blev totalt afnålet. Det er fØrste gang, 
et sådant angreb er iagttaget herhjemme, selvom sommerfugle
arten iØvrigt er ret almindelig her. Det skræmmende eksempel 
må nØdvendiggØre skærpet opmærksomhed overfor denne fra 
forstlig side hidtil upåagtede sommerfugl. 

Sluttelig skal nævnes, at vildtbestanden i medfør af de for 
faunaen gunstige klimabetingelser gennemgående var meget stor 
i efteråret 1959, navnlig var der mange steder en rekordstor ha
rebestand , der i egne med stort snelag i vinterens løb tog kraftigt 
for sig af topskudsknopper m. m. 

Afsætningsforhold: Regeringens økonomiudvalg gav i begyn
delsen af 1959 meget forsigtigt udtryk for, at boligbyggeriet i 
dette år nok ville blive en ubetydelighed større end i 1958. Her
ved gjorde udvalget sig imidlertid skyldig i en kraftig undervur
dering, idet igangsætningen af nybyggeri som bekendt udviklede 
sig voldsomt, begunstiget af vejrforholdene, således at der selv 
i årets sidste måneder var en omfattende byggeaktivitet. Ved års
skiftet 1959/ 60 var 4.4 mill. m 2 under opfØrelse mod 3.6 mil!. m 2 

ved årets begyndelse, et niveau højere end nogensinde fØr. Be
mærkelsesværdig er ikke mindst den meget kraftige stigning 
(192 pct. i forhold til 1958) i landbrugets opførelse af avls byg-
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ninger, hvor der jo bruges forholdsvis meget træ pr. enhed . 
Trods denne stigning hævdes det alligevel fra landboforeninger
nes side, at der ikke bygges nok indenfor landbruget, idet hver 
anden af landets gårde anses at have så dårlige og utidssvarende 
bygninger, at de er modne til nedbrydning. 

Forbruget af savskåret nåletræ var i Danmark i 1959 ca. 1.03 
millo m3, d. v. s. ca. 20 pet. hØjere end i 1958 og er dermed det 
hidtil største herhjemme i efterkrigsårene, idet selv 1954-forbru
get, der repræsenterede den hidtidige efterkrigs-rekord, er over
steget med ca. 3 pet. Ca. 1,4 af 1959-forbruget dækkedes af dansk 
(Jroduktion, desværre ikke altid i passende tør stand, idet lag
rene af trælast i Danmark ved årets begyndelse efter et usæd
vanlig stort forbrug i sidste kvartal af 1958 var de mindste siden 
de vanskelige år umiddelbart efter krigen og behovet for prompt 
levering selv af nyskårne varer efterhånden presserende. 

Også i de vigtigste Øvrige træimporterende lande i Europa 
(England, Holland, Vesttyskland) var der i 1959 et meget bety
deligt byggeri igang, og træforbruget har her ligeledes været 
stort - for Vesttysklands vedkommende rekord-stort. I forhold 
til dette store byggeri var lagrene i de p ågældende lande ved 
årets begyndelse beskedne, og det turde derfor alene anses for 
et tidsspørgsmål, hvornå r det internationale nåletræmarked efter 
prissammenbruddel i eftersommeren 1958, der kun i mindre grad 
berØrte det danske marked, p åny ville stabilisere sig, selvom der 
især i Sverige fand tes en ret betydelig lagerreserve. ImportØrerne 
holdt sig dog længe tilbage, men efter sommerferien i juli-august 
indtraf endelig omslaget fra kØbers til sælgers marked. De en
gelske importØrer var først i markedet, men ret snart fulgte de 
andre importlande - Vesttyskland dog mere tØvende - med, og 
de svenske og finske eksportØrer noterede hurtigt 10 pet. hØjere 
priser end de i sommeren gældende. Ganske langsomt stramme
des priserne herefter, og man skal mange år tilbage for at finde 
en september måned med så stor aktivitet. På statsskovauktio
nerne i Finland i slutningen af september steg råtræpriserne ca. 
23 pet., og ved statsskovauktionerne i Sverige i oktober notere
des ligeledes prisstigninger, hvorved priserne, varierende fra egn 
til egn, genvandt mellem halvdelen og hele 1958-prisfaldet. Er: 
dæmper på de nordiske priser lagde usikkerheden med hensyn 
til de priser, russerne ville fremkomme med i deres første udbud 
for 1960. Dette udbud kom i slutningen af oktober og udviste 
ganske vist prisstigninger på ca . 6 pet. i forhold til de i somme
ren 1959 for russisk træ gældende priser, men stigningerne var 
mindre end ven let. Det russiske fordelagtige udbud lagde natur-
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ligvis straks en dæmper på importØrernes lyst til kØb i de nor
diske lande, selvom det russiske udbud blev stærkt overtegnet. 
Behovet for trælast viste sig imidlertid at være så stort, at kØbene 
af nordisk træ ret hurtigt og uanset hØjere priser kom igang 
igen. Senere russiske udbud viste lidt (ca. 4 pet.) højere priser 
end det første udbud, men de russiske træpriser er dog fortsat 
lavere end tilsvarende nordiske, således at de russiske c.i.f. pri
ser nogenlunde svarer til de finske og svenske f.o.b. priser. Ved 
sammenligningen må dog tages i betragtning, at salgsmåden for 
finsk og svensk træ, der bl. a. tillader kØber i hØjere grad at 
udtage specifikationer, berettiger en noget højere pris for dette 
træ end for tilsvarende russisk. Ved årsskiftet 1959/60 var situa
tionen den, at mange nordiske eksportØrer måtte melde udsolgt 
i tørre varer i speciallængder til levering forår 1960, og ikke 
ubetydelige kontrakter var sluttet for leverance i sidste halvår 
1960. I slutningen af marts 1960 må man regne med, at mellem 
70 og 80 pet. af den finske og svenske produktion i denne sæson 
er afsat. Alene af den grund er aktiviteten i de seneste måneder 
dalet en del, men når så store mængder af 1960-produktionen 
allerede nu er solgt, må markedet betegnes som gunstigt for eks
portørerne. 

Verdens-importen af trælast blev i 1959 væsentlig større end 
forudset, idet den androg ca. 7 millo stds., den stØrste i såvel før
som efterkrigsårene. Det spørgsmål er med rette blevet rejst, 
hvilken vending prisudviklingen ville have taget, om ikke Sve
rige og Finland fØrst og fremmest ved hjælp af de store lager
reserver, der forelå i disse lande ved begyndelsen af 1959, og som 
nu er forsvundet, havde kunnet imødekomme behovet. Forbru
get af trælast skØnnes i 1960 at ville blive af nogenlunde samme 
størrelse som i 1959. SpØrgsmålet er så, om udbudet vil vokse, 
og dette debatteres livligt nu i foråret 1960. De i vinteren 1959/ 60 
herskende ret gode skovnings- og transportforhold i Sverige og 
den bedre pristendens i forhold til ifjor skønnes at ville medfØre 
en forØgelse af produktionen på ca. 20 pet., et tal der dog endnu 
er særdeles usikkert. Heroverfor står, at der, som ovenfor nævnt, 
i år ikke findes lagerreserve. Sandsynligheden taler nok for, at 
der vil blive nogenlunde balance mellem udbud og efterspØrgsel, 
således at markedet i 1960 vil bevare sin stabilitet. Herved for
udsættes dog, at det russiske eksportudbud ikke pludselig for
øges. 

På baggrund af det rekord-store byggeri og træforbrug i Dan
mark i 1959, de små træl agre ved årets begyndelse og den efter
hånden faste tendens på det internationale marked er det let for-
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klarligt, at dansk nåletrætØmmer i det forlØbne år har nydt stor 
efterspØrgsel. 

Også skrælletræ samt imprægneringsmaster i de mest anvendte 
stØrrelser har det været let at afsætte. Til havnearbejder især i 
Århus og Kalundborg, men også til forskellige broprojekter, fun
dering af bygninger m. m. har der været ret store leverancer af 
piloteringspæle. Bemærkelsesværdigt var behovet for pæle i ind
til 25 m længde i Jylland, som det har voldt en del vanskelighe
der at imødekomme. Prismæssigt kan træpæle herhjemme endnu 
konkurrere med betonpæle, og de har også i visse andre hen
seender fordele. 

Det er næsten gået af minde, at kassetræ for få år siden navn
lig i visse egne var vanskeligt at afsætte. I det forlØbne ål' hal' 
afsætningen ligesom i de nærmest fOl'egående år ikke voldt pl'O
blemer, idet der navnlig til fiskekasser og æblekasser har været 
brug for meget træ. 

Affaldstræet af nåletræ har ligesom i tidligere år hovedsagelig 
fundet afsætning til spånplade- og træbetonindustrien. Novopan 
Træindllstri A /S i Pindstrup har i det forløbne år bygget en ny 
formstreng for spånplader, hvorved pressekapaciteten er kom
met op på ikke mindre end 150 m 3/ døgn. I slutningen af novem
ber kØrte en ny, men mindre spå npladefabrik til 2.5 mill. kr. 
igang i Silkeborg under navnet Dansk Spånpladekompagni A/S, 
i hvilken 68 skov- og navnlig savværksejere er aktiehavere. Fa
brikken er opfØrt med støtte fra egnsudviklingsrådet i form af en 
statsgaranti for lån på 1.4 mill. kr., og afsætningen af produk
tionen er efter det foreliggende hidtil forlØbet tilfredsstillende. 

A /S De forenede Papirfabrikkers behov for kØb af slibetræ an
drog i 1959 ca. 15.000 rm, d. v. s. lidt mere end i 1958. Behovet 
dækkedes ligesom i de nærmest foregående år fuldtud af dansk 
rØdgran, selvom der for sidste halvår foretoges en prisreduktion 
på 2 kr./ rm. I 1960 er behovet endnu lidt større end i 1959, nem
lig ca. 18.000 rm. Uanset en prisstigning for hele årets leve
rance på 4 kr.jrm har det ikke under de for tiden herskende 
markeds- og navnlig arbejdskraftsforhold været muligt fuldtud 
at dække det Øgede behov med dansk træ, således at en supple
rende skibslast må indkØbes i Finland. 

For sluttelig under omtalen af nåletræ at nævne eksporten fra 
Danmark må man konstatere en betydelig tilbagegang heraf i 
1959 i forhold til 1958 og de nærmest foregående år. 

Af rundt nåletræ eksporteredes således kun ca. 17.000 m 3 mod 
i 1958 ca. 56.000 m 3., Tilbagegangen skyldes især ophør af eks
porten af rundtØmmer fra Bornholm samt en drastisk nedgang 
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LUGEARBEJDET er dyrt 
Sæt Deres arbejdsomkostninger ned ved hjælp af kemisk ukrudts

bekæmpelse. 

FUCHS-ALL YL 
(ALLYL-ALKOHOL) 

Intet ukrudt i såbedene efter en behandling med F U C H S

A L LY L. Det dyre manuelle lugearbejde afløses nu af: 

Ukrud tsbehandling med F U C H S -A L L Y L som er langt billigere, 

mere skånsom for kulturplanten (ingen direkte berøring), mere 

effektiv, tilintetgør ukrudtet, inden det er kommet op. 

FUCHS-ALLYL er anerkendt af Statens Forsøgsvirksomhed i 

Plantekultur til ukrudtsbekæmpelse i gartnerier og planteskoler 

med 5-10 cm3 i 5 liter vand pr. m2• 

Husk at bestille Deres forbrug i tide, forlang F U C H S -A L L Y L 

- den med ræven. 

Hovedforhandler : 

JOSEF FUCHS A/S 

Holbergsgade 15, København K. Central 13423 
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John Rolskov's Planteskole 
Sdr. Vissing Telf.53 

Vi anbefaler os med alle Arier 

Skovplanler i gode Provenienser 

Skovplantekulturerne sIa ar under 
Provenienskonlrol af Dansk Skov

forenings Frøudvalg 

Bøge-, Ege-, Aske-, Birke
og Grankævler købes. 

A/S K A G E R U P 

TRÆVAREFABRIK 
Kagerup 
Telefon: HeIlinae 9 

SALLING PLANTESKOLE 
JEBJERG . TELEFON 13 

Sunde Planter 

leveres fil Skov, Have og Mark 

* 
ForloDg Prisliste eller Tilbud 

Kævler og sDitgavn 

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 2S R0DKÆRSBRO STATION 

Planteskolen staar under Kontrol al Dansk Skovlorenings Frøudvalg 

Bøgekævler. 
Finer- og Plankekævler I og II 

Egekævler og 

Askekævler 
samt alle øvrige Løvtræsorter 

JØRGEN JØRGENSEN A/s 
Raadhuspladsen 3 . Aarhus. Telf. 28835 
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i grllbetræeksporten i medfØr af kulkrisen og fald i grubetræpric 

serne, navnlig efter fremkomsten af meget billigt russisk træ. Af 
savskåret nåletræ eksporteredes ca. 20.000 m3 mod i 1958 36.000 
m3 og i 1957 godt 50.000 m3. Den livlige efterspØrgsel på hjem
memarkedet og lavere priser på eksportmarkedet i den fØrste 
del af [Iret er årsagerne til nedgang i denne eksport. l slutningen 
af 1959 er der påny, omend i ret beskedent omfang, kommet fore
spØrgsler i Danmark på grubetræ til Vesttyskland, dog næsten 
udelukkende i de mindste diameterdimensioner, og nogle kon
trakter er blevet sluttet for levering i 1960. Der er fortsat ret god 
afsætning af småpæle til den tyske marsk. 

LØvtræmarkedet har for praktisk taget alle gavntræeffekters 
vedkommende været præget af god efterspØrgsel i det forlØbne 
år. Til forskel fra forrige sæson er i denne sæson ask i alle kva
litetsklasser efterspurgt, mens der jo i forrige sæson var mindre 
interesse for de bedre kvaliteter. Råtræmarkedets fasthed her
hjemme fremgår foruden af en række, dog hovedsagelig mindre 
prisstigninger i forhold til 1958 priserne også af den kendsger
ning, at krydsfiner- og finerfabrikkerne og enkelte savværker 
med henblik på bedre kapacitetsudnyttelse har foretaget import 
af bØgekævler fra Vesttyskland til supplering af deres køb af 
bØgetræ fra danske skove, uanset at det tyske træ leveret i Dan
mark ikke var billigere end tilsvarende dansk træ (det er dog 
blevet anfØrt, at det importerede tyske træ har mindre rødker
ne ). lalt er der i 1959 til Danmark indfØrt ca. 17.000 m3 råtræ 
af danske lØvtræarter. Der er anledning til at fØlge udviklingen 
på det tyske marked for bøgeråtræ med opmærksomhed, ikke så 
meget på grund af den evt. fortsatte import af råtræ som på 
grund af den konkurrence på eksportmarkedet for opskårne em
ner, planker og evt. krydsfiner (de tyske krydsfinerfabrikker ar
bejder for tiden dog med lang leveringsfrist på grund af stor 01'

drebestand), som de tyske værker kan byde. Det er en kends
gerning, at vesttyske bøgeplanker konkurrerer med danske på det 
svenske marked. 

Eksporten af opskåret dansk løvtræ beløb sig i 1959 til 36.800 
m3 mod i 1958 32.400 m3• l salget af bøgefirkanter til England 
har man måttet give noget efter p å priserne, især på grund af 
konkmrencen fra Frankrig, men muligvis også på grund af 
manglende samarbejde eller ligefrem direkte konkurrence mel
lem danske eksportører. Et samarbejde har efter det foreliggende 
også været bragt i forslag i det forlØbne år, uden at det dog hid
til er lykkedes at få forslaget realiseret. Det er muligt, at skov
bruget her burde intervenere og gøre sin indflydelse gældende. 
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Nævnes kan, at man i Vesttyskland bl. a. med henblik på eks
porten til Holland har fØlt det nØdvendigt med en eksportØrsam
menslutning. 

I marts 1960 meldes flere steder på hjemmemarkedet om større 
efterspørgsel efter opskåret bØg end normalt på dette tidspunkt 
af året. 

Den danske mØbelinduslri overgik i 1959 påny sig selv på eks
portmarkedet, hvor man nåede op på en eksportværdi af ikke 
mindre end 115 mill. kr., hvoraf U.S.A. tegner sig for ca. 40 mill. 
og Vesttyskland som forholdsvis ny storaftager med 30 mill. kr. 
Vel er eksportmøblerne af træ i disse år for den langt overvejen
de dels vedkommende fremstillet af teak, men i adskillige teak
mØbler indgår dog på mere eller mindre skjulte steder også 
dansk træ, således at eksporten af sådanne mØbler også - omend 
på mindre »ærefuld« vis - drager et vist salg af dansk træ med 
sig. Utænkeligt er det ikke, at mØbler af ask og måske også eg 
i en ikke fjern fremtid kommer mere på mode, og at dansk mØ
belindustri alligevel forstår at hævde sig på eksportmarkedet. 

Produktionen af smØrdritler på danske stavefabrikker androg 
i sidste sæson ca. 2 mill. stk. modsvarende ca. 67.000 rm bøge
træ. Til eksport afsattes med Finland som hovedaftager ca. 
126.000 dritler mod 384.000 i forrige år. På hjemmemarkedet af
sattes ca. 200.000 stk. færre end i forrige år, d. v. s. at salget 
nåede det laveste niveau siden 1945, nemlig ca. 1.9 mill. stk., 
hvilket står i forbindelse med tørken og dermed nedgangen i 
smØrproduktionen. Pr. 1. marts 1960 lå der ca. 340.000 dritler 
på lager mod ifjor ved samme tid ca. 460.000 stk. Eksportudsig
terne for dritler tegner sig mØrke, idet Holland helt må opgives 
som aftager, Vesttyskland er meget tvivlsom og Finland forment
lig hØjst vil aftage 50.000 stk. i år. Til gengæld bedØmmes hjem
memarkedet mere optimistisk, idet forbruget er steget med 60.000 
stk. i perioden fra 1. oktober 1959 til 1. marts 1960 sammenlig
net med forbruget i den tilsvarende periode for et år siden. For
klaringen herpå er naturligvis, at smØrproduktionen er steget be
tydeligt, nemlig ca. 10 pct. i dette tidsrum. Det forventes, at ned
gangen i eksporten af dritler i 1960 fuldtud vil modsvares af en 
stigning i forbruget på hjemmemarkedet. Stavindustrien har 
gennem sin organisation i det forlØbne år fortsat sine rationali
seringsbestræbelser iform af koncentrering af produktionen på 
færre værker. Således er fabrikken i Kragenæs på Lolland blevet 
nedlagt (produktionstal 175.000 dritler årligt), og forhandlinger 
er igang om nedlæggelse af såvel en sjællandsk som en jydsk fa
brik. Siden 1933 er der nedlagt 31 fabrikker med et produktions-
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tal på ca. 1 mill. dritler, således at der i dag resterer 26 fabrik
ker, der iaH præsterer de ca. 2 mill. dritler, der for tiden årligt 
er behov for, men som ved fuld kapacitetsudnyttelse kunne frem
stille adskillige flere . 

I forrige sæson udbØd Generaldirektoratet for statsbanerne 
tegning af 220.000 stk. bØgesveller til uforandret pris fra forrige 
år, dog uden præmieringsordning, men modtog tilbud på flere 
og sluttede efter det foreliggende med at købe ca. 250.000 stk., 
d. v. s. den danske produktion samt et forholdsvis lille kvantum 
fra Sverige. Købene af svellerne udover de oprindeligt udbudte 
foretoges med nogen prisreduktion . I 1960 regnede statsbanerne 
indledningsvis med at købe 225- 250.000 stk. bøgesveller, idet 
m an for sveller af type I (80 pct. af kØbene) tilbød 22.40 kr. pr. 
stk. (22.30 kr . ifjor) og af type II 19.40 kr. pr. stk . (uændret fra 
ifjor). Statsbanerne har imidlertid såvidt vides modtaget tilbud 
på 250-260.000 stk. (svarende til ca. 50.000 m3 r åtræ), men agter 
ligesom i forrige sæson at aftage det overskydende antal til en 
noget lavere pris, dog er prisreduktionen i realiteten mindre 
end den tilsvarende ifjor. Hvorledes de faktiske leveringstal vil 
stille sig, kan endnu ikke vides. For bøgesvellens fremtidige an
vendelsesmuligheder er sket det glædelige, a t der takket være 
en ny befæstelsesmåde nu er tilvejebragt mulighed for at benytte 
bøgesveller også i spor med skinner, der er sammensvejset over 
store afstande, d. v. s . også i de fremtidige hovedspor. I sådanne 
langskinnespor har betonsvellen, uagtet den er noget dyrere i 
indkøb end bøgesvellen, hidtil været enerådende. 

A/S Junckers Savværk har i 1959 haft sit hidtil største salg af 
parketgulve og er efterhånden Europas største producent heraf. 
Takket være store lagre af færdigvarer og råstave ved årets be
gyndelse har det været muligt at tilfredsstille efterspØrgslen. Med 
henblik på eksportsalget er der udover datterselskabet i Ham
borg oprettet et datterselskab i Stockholm, og planer foreligger 
om oprettelse af yderligere datterselskaber til varetagelse af eks
porten, idet savværkets kapacitet og hjemmemarkedets behov 
levner et vist overskud til fremstød på eksportmarkedet. Erfa
ringerne med bl. a. en betydelig eksportIeverance til Cypern har 
medført beslutning om intensivering af undersøgelserne over den 
mest hensigtsmæssige tØrring af parketstavene. Produktionsap
paratet og tØrreanlægget m . m. er i årets løb yderligere udbyg
get, bl. a . er opstillet et automatiseret anlæg til opskæring af 
gulvtræ. Behovet for r åtræ er i 1959/ 60 noget større end i forrige 
sæson, det gælder såvel de sædvanlige bØgeeffekter som ask, eg 
og elm i middel og ringere kvalitetsklasser. 

26 
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A/S Junckers Trækemi er nået op på en daglig produktion af 
20 tons halv kemisk bøgernasse. Massen er efterhånden blevet af 
tilfredsstillende kvalitet og finder forelØbig afsætning i England. 
Produktionen vil nu blive udvidet, idet dog savværkets eget af
fald fra bræddefabrikationen indtil videre fortsat vil blive den 
væsentligste råstofkilde. Ulemperne, herunder omkostningerne, 
ved transport og lagring af den fugtige masse gør det Ønskeligt, 
at den med tiden finder anvendelse i en dansk i stedet for en 
udenlandsk fabrikation. 

Ordrebestanden hos træskibsværfterne for så vidt angår fiske
kuttere har ved udgangen af 1959 nået ny rekord. De gode år, 
de søgående fiskere har oplevet, har skærpet interessen for an
skaffelse af kuttere. Selvom stålkutterne vinder terræn, hævder 
trækutterne sig øjensynlig endnu fint. Desværre må man i fØrste 
kvartal af 1960 konstatere, at fiskeriet af industrifisk til fiske
melsfabrikationen er kommet i en krisesituation som følge af 
skarp konkurrence på verdensmarkedet af fiskemel fra Peru. 
Endvidere er salget af frosne fileter til U.S.A. sunket meget brat. 
H vorvidt hermed de fØrste alvorlige tegn på svækkelse af fiske
riets lØnsomhed og dermed også af interessen for kutterbyggeri 
har meldt sig, skal være usagt. Foreløbig må konstateres, at den 
hØje beskæftigelse hos træskibsværfterne allerede længe har med
fØrt en meget betydelig efterspØrgsel efter eg i alle landets ege
skove. 

For sluttelig at omtale brændesalget var man i mange egne, 
efterhånden som ugerne gik, uden at en eneste kØber meldte sig, 
efterhånden overbevist om, at nu var det totale sammenbrud og 
bortfald af dette marked en realitet. Flere gav udtryk for, at 
sammenbruddet trods alt var kommet mere brat og overvældende 
end ventet. Til sin forbavselse må man derfor nu i april konsta
tere, at beholdningerne af brænde i de fleste egne alligevel i de 
seneste uger ganske stille er svundet ind, og nu på enkelte und
tagelser nær ikke er foruroligende store, når bortses fra, at ege
brænde er usælgeligt. I visse egne forlØb auktionerne i vinterens 
lØb ret tilfredsstillende, ved andre auktioner forblev meget usolgt, 
fik ikke engang et bud. Det erøje!1synligt, at det for den almin
delige lille forbruger ikke længere i videre grad er prisen, men 
derimod spØrgsmålet om, hvorvidt man overhovedet har anven
delse for brænde, der afgØr køb. 

Påny har det kunnet konstateres, at brændesalget i skovfattige 
egne har haft større vanskeligheder end i mere skovrige, idet 
man i de skovfattige egne en gang for alle har forladt brænde
fyring. Forholdet kan endog komme så tydeligt frem, at man i et 
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sammenhængende skovdistrikt, hvis ene ende ligger i en iøvrigt 
skovfattig egn, mens den anden ligger i en skovrig egn, ikke kan 
komme af med brændet i den skovfattige egn, men nok i tilfreds
stillende grad i den skovrige. En - som det i praksis har vist sig 
- effektiv vej til formindskelse af brændeudbuddet, men en i og 
for sig ikke rigtig tilfredsstillende lØsning, er forhøjelse af af
lægningsgrænsen . Skovene kan jo efterhånden ikke påregne ved 
brændesalget at få de penge tilbage, det koster at aflægge det 
tynde brænde p å klassisk vis i rummetre, og det viser sig, at det 
heller ikke lØnner sig for skovarbejderne at fremstille det. 

Af nyskabelser på brændefyringens område herhjemme i det 
forlØbne år må nævnes starten i efteråret 1959 af andelsselska
bet RØdekro Fjernvarmecentral (omfattende 130 huse), der bli
ver den fØrste træfyrede central i Danmark. Rødekro savværk 
har efter det foreliggende forpligtet sig til at levere centralen det 
fornødne affaldstræ til en pris pr. varmeenhed i overensstem
melse med den tilsvarende råoliepris. Flisfyring er endnu ikke 
trængt videre frem herhjemme, dog er der som nyt tilkommet et 
flisfyringsanlæg på SorØ Akademi. 

l bestræbelserne på at finde nye afsætningsveje for brændet 
er, som nærmere omtalt i beretningen fra Danske Skoves Han
delskontor, optaget en forsØgsleverance i sommeren 1960 på ca. 
5000 rm afbarket bØgeknippel, 7-15 cm tykt og 1 m langt til den 
tyske cellulosefabrik Waldhof i Vesttyskland . Den pågældende 
forsØgsleverance levner Økonomisk ikke meget netto til skovene, 
idet navnlig den manuelle afbarkning er kostbar, men alle ud
veje må dog undersøges, og den mulighed synes ikke udelukket, 
at en passende afbarkningsmaskine kan billi ggØre afbarkningen 
og dermed gøre en evt. fortsættelse og udvidelse af leverancen 
interessant. Givet er, at behovet for bøgetræ til cellulosefremstil
Jing er stigende. Den voksende efterspørgsel kan måske også mecl 
tiden gøre aflægningen af bøgecellulosetræ mere lønnende for 
skovene. Foruden fra vesttysk er der også fra sydsvensk side vist 
interesse for dansk bØg til celluloseproduktion. 

Eksporten af juletræer fra Danmark belØb sig i 1959 til ca. 
600.000 stk., d. v. s. lidt mindre end i 1958. Dels er der færre 
egnede juletræer at skaffe i Danmark efter de seneste års store 
hugst deraf, og dels mØder den danske eksport i Vesttysklancl 
nogen konkurrence fra Østtyskland, som udvider sin eksport af 
juletræer. På hjemmemarkedet afsattes det normale antal jule
træer, d. v. s. ca. 1 mil!. stk . Eksporten af pyntegrønt blev mindst 
ligeså stor i 1959 som i 1958. Ophævelsen af told for pyntegrøn t 
til Sverige burde have medfØrt en højere pris ab dansk skov for 
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bl. a. cypresgrønt til Sverige, idet salgsprisen på torvet i Sverige 
ikke faldt ved toldophævelsen. 

Skovforeningens bestyrelse og faste udvalg 

Bestyrelsen: Ved generalforsamlingen 1959 indvalgtes på de le
dige bestyrelsesposter godsejer, sagfØrer cand. jur. N. Arnstedt, 
kg!. skovrider A. Hviid og hofjægermester Chr. Sehestedt Juul. 
Bestyrelsen har herefter fØlgende sammensætning: Kammer
herre, lensgreve Chr. Moltke (formand), direktØr for statsskov
bruget H. Frølund (næstformand), godsejer, sagfører, cand. jur. 
N. Arnstedt, skovrider Aa. Bavngaard, skovrider F. Biilmann, 
godsejer, cand. jur. Aa. Brask, godsejer E. v. Folsach, professor 
N. K. Hermansen, kgl. skovrider A. Hviid, kammerherre I. luel, 
hofjægermester, greve T. C. Knuth, kgl. skovrider F. Lorenzen, 
hofjægermester Chr. Sehestedt Juul, skovrider Chr. Smith, skov
rider, afdelingsleder B. Steenstrup. 

Landsudvalget har fØlgende sammensætning: Skovrider Aa. 
Bavngaard (formand) (fynske skovkreds) , skovrider C. Bach 
(sydsjællandske skovkreds) , skovrider S. A. Christensen (vest
jydske skovkreds) , skovrider J. Holm (lolland-falsterske skov
kreds), skovrider S. Larsen (nordjydske skovkreds) , skovrider 
C. Lorenzen (midtjydske skovkreds) , skovrider J. A. LØvengreen 
(kronjydske skovkreds) , kgl. skovrider J. C. MunkØe (sydjydske 
skovkreds) , skovrider H. Muus (Østsjællandske skovkreds) , kg!. 
skovrider J. Holten (nordsjællandske skovkreds) -, skovrider C. 
M. VendelsØe (vestsjællandske skovkreds) . 

FrØudvalget: Udvalget har følgende sammensætning: 
Skovrider J. A. LØvengreen (formand), afdelingsleder V. GØhrn, 

kgl. skovrider J. Hvass, godsejer E. v. Folsach, afdelingsleder E . 
C. L. LØfting, skovrider P. Qvistgaard, kontorchef N. P . Tulstrup. 

Redaktionsudvalget: Medlemmer er: 
Kammerherre S. A. Timm (formand), afdelingsleder, dr. agro . 

H. A. Henriksen, professor N. Kr. Hermansen 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

mansen, afdelingsleder H. A. Henriksen, skovrider Chr. Smith, 
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afdelingsleder B. Steenstrup (suppleant skovtaksator G. West
Nielsen), kontorchef N. P. Tulstrup. 

Studieudvalget: Medlemmer er: 

Professor N. Kr. Hermansen (formand), godsejer, sagfØrer 
cand. jur. N. Arnstedt, forstander, dr. agro E. Holmsgaard, kam
merherre, lensgreve Chr. Moltke, skovrider Chr. Smith. 

Teknisk udvalg: Medlemmer er: 

Skovrider Chr. Smith (formand), kg!. skovrider G. Bergsten, 
skovrider S. Larsen, skovrider O. Marstrand Jørgensen, profes
sor P. Moltesen, skovrider B. H. Petersen. 

Medlemstallet 

andrager i marts 1960 iaH 691, nemlig 417 skovdistrikter, 14 små
skovsforeninger (hver med et betydeligt antal småskovsejere) og 
260 personlige medlemmer (hvora.f 143 skovridere og skovfoge
der, 100 andre danske medlemmer med interesse for skovforenin
gens arbejde og 17 udenlandske medlemmer). Af arealet for Dan
marks skove over 50 ha er ca. 79 pet. tilsluttet Dansk Skovfor
ening. På Øerne er ialt ikke mindre end 77 pet. af det totale skov
areal tilsluttet foreningen. Medlemsskovdistrikternes fordeling 
til landsdele stiller sig således: 

Jylland 
Fyn 
øst for 

Storebælt 

lall 

210 stk. med ejendomsværdi iaH ca. 80.1 mil!. kr. 
51»» » »» 28.1 » » 

156 » » » » » 124.2 » » 

417 stk. med ejendomsværdi iaH ca. 232.4 mill. kr. 

Under 12. juni 1959 havde Dansk Skovforening den store ære 
fra Hofmarskallatet at modtage meddelelse om, at Hans Majestæt 
Kongen ønskede sig optaget som ordinært medlem af foreningen 
med Trend skov. 

HOliedpunkter af arbejdet i det forløbne år: 

Frøudvalget: 

I april 1959 aflagde en vesttysk, forstlig kommission fra land
og skovbrugsministeriet i Bonn beSØg i Danmark, hvor den på 
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en rundrejse i landet havde lejlighed til at danne sig et indtryk 
af kvaliteten af de bevoksninger, der af Dansk Skovforenings 
FrØudvalg er kåret til frØavl. Efter eget ønske havde kommissio
nen på rejsen også lejlighed til at bese bevoksninger, der havde 
været på tale som kåringsemner, men som sluttelig af frØudvalget 
alligevel ikke var blevet anset for egnede til kåring. Efter rund
rejsen udtrykte kommissionen tilfredshed med kvaliteten af de 
kårede bevoksninger og var - såvidt man kunne forstå - indstil
let på i givet fald at ville tillade import til Vesttyskland af frØ, 
der i henhold til passende dokumentation virkelig hidrØrte fra 
kårede danske bevoksninger. Såfremt eksportØren af frøet var 
selve det skovdistrikt, der avlede frØet, var man tilbøjelig til at 
anse frØudvalgets hvide garantierklæringsformular i udfyldt 
stand for tilstrækkelig dokumentation for ægtheden af proveni
ensangivelsen, hvorimod man i tilfælde af, at frøet eksporteredes 
af en mellemhandler,Ønskede udtalelse på betryggende grundlag 
fra en offentlig anerkendt, uvildig institution, om oprindelsen af 
det pågældende frØ forinden importtilladelse kunne gives. Også 
i eventuelle tilfælde, hvor frøet ikke stammede fra kårede be
voksninger, men efter tysk opfattelse efter forudgående besigti
gelse af hver enkelt moderbevoksning alligevel skØnnedes at egne 
sig for eksport til Tyskland, ønskedes herkomstcertifikat fra en 
sådan institution som forudsætning for importbevillingsudste
delse til den tyske importØr. 

Kommissionens besØg i Danmark var foranlediget dels af den 
i 1957 gennemførte lov i Vesttyskland om handel m. m. med 
skovfrø og skovplanter, og dels den omstændighed, at man i Vest
tyskland i mangel af betryggende oprindelsesoplysninger havde 
standset importen af frø af bl. a. japansk læI·k fra Japan og så
ledes havde et forholdsvis betydeligt frøimportbehov at dække, 
om muligt ved import fra Danmark. Endelig var kommissionens 
beSØg også foranlediget af, at man i Tyskland var blevet foruro
liget over usikkerhed med hensyn til oprindelsen af forskellige 
delvis ved reeksport fra Danmark leverede frØpartier af rød
gran. 

Dette beSØg tillige med bl. a. en lignende henvendelse fra Sve
rige fremskyndede overvejelserne i frØudvalget og andre interes
serede kredse om tilvejebringelse af helt klare regler for omsæt
ningen af frø fra kårede bevoksninger samt oprettelsen af et 
selvstændigt herkomstkontrolorgan vedr. skovfrØ og skovplanter, 
der skulle fungere på frivillig basis. Spørgsmålet blev sat på 
dagsordenen ved det årlige frØavlermØde i september 1959 (jfr. 
nedenfor), og der viste sig blandt frøavlerne at være enig til-
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slutning til at søge et af Dansk Skovforening uafhængigt kon
trolorgan etableret, som fremtidig på grundlag af frivillige over
enskomster med frøavlere, frØhandlere og salgsplanteskoler 
skulle udØve herkomstkontrol og tilvejebringe det fornØdne in
ternationalt anerkendte herkomstcertifikatsystem, idet man med 
kontrollen foreløbig tog sigte p å handelen med frØ fra kårede 
frøavlsbevoksninger og frØhaver samt planter frembragt i salgs
planteskoler af sådant frØ. Kontrolorganet ønskedes gerne op
rettet med sæde hos Statens forsthge Forsøgsvæsen, men i Øvrigt 
underlagt tilsyn af et fællesudvalg, hvori såvel forbrugerinteres
ser som frØavlere, frØhandlere og salgsplanteskoler skulle være 
repræsenteret på passende måde. Da forsØgsvæsenets forstander, 
dr. agro. E . Holmsgaard, som deltog i frØavlermødet, principielt 
kunne tilslutte sig tanken, overdrog forsamlingen det på frØud
valgets forslag til ham at træffe de fornØdne videre skridt til 
sagens fremme, herunder indkaldelse til et fællesmøde af repræ
sentanter for frøavlerne, frøhandlerne, salgsplanteskolerne og 
frØudvalget, hvori man, såfremt oprettelsen af et selvstændigt 
kontrolorgan for udØvelse af herkomstkontrol på frivillig basis 
også her fandt tilstrækkelig tilslutning, skulle søge at fastlægge 
de grovere rammel' for kontrolordningen. Den videre procedure 
skulle i så fald være, at forstanderen ved successive forhandlin
ger med de enkelte grupper søgte udarbejdet et detailleret ud
kast til kontrolordning, herunder statutter for kontrolorganets 
virksomhed, finansiering af kontrollen m. m. Ved frØavlermØdet 
udpegedes straks 3 repræsentanter (1 for hver hovedlandsdel) 
for frØavlerne til at deltage i forhandlingerne . 

FællesmØdet mellem alle interesserede parter afholdtes i Kø
benhavn den 12. januar 1960, hvor det vedtoges at fremme sagen 
efter ovenanfØrte retningslinier. FrØudvalget var ved denne le.' 
lighed vært ved en frokost for mØdedeltagerne og gav på mØdet 
tilsagn om at ville yde et igangsætningslån til det evt. kontrol
organ på indtil 20.000 kr. Dr. Holmsgaard har siden med stor 
energi videreført detaiIforhandlinger med de enkelte gruppers 
repræsentanter, og der er herved efterhånden fremvokset et de
tailleret forslag til oprettelse af en frivillig herkomstkontrolord
ning, der efter endelig afpudsning skulle have gode muligheder 
for at vinde tilslutning fra alle i sagen interesserede parter, når 
forslaget formentlig inden næste frØ sæson fremlægges til vedta
gelse. Økonomisk skal kontrolordningen helt kunne hvile i sig 
selv, idet kontrolorganets virksomhed agtes finansieret ved en 
afgift af de kontrollerede frØhand leres salg af frø fra kårede be
voksninger og frøhaver samt konti ngenter fra de salgsplantesko-
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ler, der tilslutter sig kontrolordningen. Dansk Skovforenings frØ
udvalgs virksomhed, der herefter ikke vil omfatte nogen form 
for kontrol med handelen med frø og planter, skal som hidtil 
finansieres ved en afgift af skovdistrikternes salg af frø fra kå
rede frØavlsbevoksninger. Hele kontrol<)rdningens evt. gennem
fØrelse m å ikke mindst ses på baggrund af den indledningsvis 
nævnte interesse i udlandet for frØ og planter fra kårede danske 
frØavlsbevoksninger. 

Kåring af frØavlsbevoksninger. 

Eftersom det kun er godt 1 år siden, den sidste reviderede for
tegnelse over kårede frØavlsbevoksninger udkom, er det natur
ligt, at der i det forlØbne år kun er anmeldt ret få bevoksninger 
som kåringsemner til frØudvalget. Det er imidlertid stadig øn
skeligt, at alle bevoksninger, der er af en sådan kvalitet og ud
strækning, at de skønnes egnede til kåring som frØavlsbevoks
ninger, anmeldes til frØudvalget, således at besigtigelse kan fore
tages med henblik på evt. kåring. Anmeldelsesblanketter rekvi
reres hos frØudvalget (Dansk Skovforenings sekretariat). FrØ
udvalget har i det forløbne år fået påbegyndt realisationen af et 
længe næret Ønske om en mere omfattende registrering og be
dømmelse af afkom af de kårede bevoksninger, s1iledes at man 
med tiden kan få et solidere grundlag for afgØrelse af, om opret
holdelse af kåringen af de pågældende bevoksninger fortsat er 
rimelig. Det er medlem af frØudvalget, afdelingsleder ved Sta
tens forstlige ForsØgsvæsen V. GØhrn, der med forstander, dr. E. 
Holmsgaards velvillige sanktion indtil videre varetager dette ar
bejde for frølldvalgets regning sidelØbende med sit arbejde ved 
forsØgsvæsenet. 

I lO-året 1948/49-1958/ 59 er der i de kårede frØavlsbevoksnin
ger hØstet fØlgende frømængder til salg (i henhold til de udsted
te hvide garantierklæringer ) af de vigtigere skovtræarter : 

BØg ..... . ............... 10.250 kg 
Eg .... . ...... .. .... ... .. 19.000 » 
Ask. .................. .. . 1.190» 
Ær . ...... . . .. . ....... . 1.862» 
Rødel . . .. ... ... .. ....... 1.455» 
Rødgran ..... .... . . . 
Sitkagran .. ......... . . 
Douglasgran . . ..... . . . 
Alm. ædelgran .... .. . . 
Nordmannsgran ... .. . 

9.881 » 
1.918 » 

746 » 

10.353 » 

4.801 » 

Abies nobilis ........ . 
Skovfyr . ... .. . .. . . . . . . 
Bjerg'fyr ..... . ..... . .. . 
Østrigsk fyr .......... . 
Europæisk lærk ... . 
Japansk lærk ... .... . . 
Thuja ..... . ............ . 
Chamaecyparis . . .. . 

2.866 kg 
187 » 

283 » 
904 » 

292 » 
l.300 » 

475 » 

519 » 
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De anfØrte tal refererer som nævnt alene til de frømængder, 
der af de pågældende frøavlere er solgt til fremmed forbruger, 
altså eksempelvis ikke fra en statsskov til en anden statsskov. I 
10-året har der hos ædelgran været 5 il 6 frøår samt spredt frØ
sætning i nogle af de mellemliggende år. Hos rødgran og sitka
gran har der været 4 og hos douglasgran og bØg 3 frøår, dog 
langt fra alle lige gode. 

FrØavlermØdet 1959. 

Det årlige mØde mellem repræsentanter for de ca. 100 skov
og plantagedistrikter, som har kårede frØavlsbevoksninger, fandt 
sted den 18. september i Vejle. Udover det ovenfor omtalte ek
straordinære dagsordenpunkt omhandlende oprettelse af et nyt 
herkomstkontrolorgan drØftedes de sædvanlige dagsordenpunk
ter: FrØsætning, frølagre og vejledende minimumspriser for frØ 
fra kårede frøavlsbevoksninger. Af den til mødet udarbejdede 
frØsætningsoversigt fremgik, at der i efteråret 1959 praktisk ta
get kun var frØsætning på fyrrearterne samt på rØdel (i visse 
egne) og på sitkagran i visse klitplantager. Til gengæld viste de 
frØlagre, hvorom der på mØdet blev givet oplysning, sig at være 
så fyldige og alsidige, som næppe i noget tidligere år i Dan
mark. Af rØdgran var der således mindst 4 tons, af sitkagran 
over % ton, af såvel alm. ædelgran som Abies nobilis (procera) 
over 2% tons, af nordmannsgran henimod 2 tons og af japansk 
lærk over % ton på lager, for de fleste træarters vedkommende 
helt eller dog hovedsagelig hidrØrende fra kårede bevoksninger. 
Der var på mødet stemning for at søge lagrene nedbragt, bl. a. 
ved eksport, idet man på mødetidspunktet efter den tørre og 
varme sommer skØnnede, at der i 1960 ville komme en betydelig 
frØsætning. Det ser nu i foråret 1960 desværre ud til, at dette 
skøn vistnok ikke fuldtud vil holde stile 

FrØimporl. 

Der var i 1959 i en del af de udvalgte stilkegbevoksninger i 
Holland god frØsætning. FrØudvalget lod i disse bevoksninger 
indsamle ca. 30 tons agern til eksport til Danmark. Agerne så på 
indsamlingstidspunktet ret tilforladelige og pæne, omend noget 
tørre ud, men efter hjemkomsten til Danmark bredte der sig 
trods afsvampningen i Holland og omhyggelig opbevaring i de 
følgende måneder brune pletter inde i frØene, og spireevnen da
lede til nogle få procent i de fleste partier. Denne beklagelige 
udvikling, som man ikke tidligere har oplevet magen til, må 
utvivlsomt tilskrives den hårde tørke og varme i Holla nd , mens 
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agern e endnu sad på træerne. Den medfØrte, at køberne af ager
ne fik betalingen herfor refunderet. 

Platlteskolekonlrollen: 

FrØudvalgets planteskolekontrollØr, skovrider P . M. Leschly, 
har i årets lØb besøgt de 28 forstlige salgsplanteskoler, der er til
sluttet provenienskontrolordningen, og har stort set ikke haft 
bemærkninger at gøre til afmærkning og bogfØring af plante
partier m. m. i planteskolerne. For en enkelt planteskoles ved
kommende så frØudvalget sig dog nødsaget til at meddele den 
pågældende planteskoleejer, at man efter konstaterede uoverens
stemmelser anså tilliden til ham for svækket i en sådan grad, at 
overenskomsten måtte ophæves. Under hensyntagen til den for
ventede snarlige oprettelse af et nyt kontrolorgan, jfr. ovenfor, 
der bl. a. skal overtage frøudvalgets planteskolekontrol, er sa
gen, omend med betænkelighed, forelØbig stillet i bero. I nogle 
eksportleverancer af planter til Vesttyskland har planteskole
kontrolløren været afæsket attestation vedr . planternes her
komst. 

Andet: 

Tilskyndet af afdelingsleder E . C. L. Løftings studier over 
nordmannsgranens racernæssige problemer vedtog frØudvalget 
med skovforeningens bestyrelses sanktion at sende afdelingsle
der LØfting samt endnu en repræsentant for udvalget til russisk 
Kaukasus, så snart der var frøår på nordmannsgran i denne egn, 
for dels at studere nordmannsgranens naturlige udbredelse og 
opdeling i klima racer og herunder indsamle frØprØver på inter
essante lokaliteter til proveniensforsøg i Danmark, og dels - så
fremt forholdene på stedet måtte tale derfor - såvidt mulig at 
foranledige et større frØparti indsamlet på den bedst egnede lo
kalitet til eksport til Danmark. Gennem landbrugs- og udenrigs
ministeriet rettedes henvendelse til de p ågældende russiske 
myndigheder, som svarede, at der ingen frØsætning var i 1959, 
men at man i fØrstkommende frøår gerne ville modtage de 2 re
præsentanter og arrangere rejsen for dem. ForelØbig afventes 
derfor nærmere meddelelse fra Rusland om frØsætningsudsig
terne m. m. 

R e d a k t i o n s u d val g e t: 

Dansk Skovforenings Tidsskrift har haft jævn tilgang af stof i 
årets lØb. Det månedlige oplag andrager 1745 ekspl. 
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Redaktionen har foranlediget en artikelserie om »Podning i 
skov«, som vil fremkomme i et af de fØrste numre af tidsskrif
tet. 

Blandt de større artikler, der er fremkommet i det forløbne 
år, kan nævnes: Carl Mar: MØller & Chr. Nielsen : »Bonitetsvise 
tilvækstoversigter for ask i Danmark ca. 1950«. Endvidere E. 
Laumann Jørgensen & K. F. Andersens monografi: »Pinus con
torta, vækst og anvendelse i Danmark« og P. Moltesens foredrag 
den 29. oktober i Næstved for skovkredsene på Sjælland og Lol
land-Falster: »Fra periodeflader til »frimærkeskovbrug« «, som 
belyser den historiske udvikling og problemerne vedr. afdelin
gernes stØrrelse i danske skove. Endelig må nævnes Th. Jagds 
artikel: »Fra Bregentveds egeskove. Træartsvalg«, som smukt 
slutter sig ind i rækken af artikler i serien: Fra Bregentveds. 
egeskove. 

Underskuddet på tidsskriftet var i 1959 (efter modtagelse af 
12.500 kr. legattiskud) på 10.239 kr. mod i 1958 5.255 kr . Stig
ningen skyldes Øgede udgifter til trykningen samt et usædvanligt 
stort forbrug af klicheer i artiklerne; endvidere har tilskuddet 
af legatmidler været mindre end året forud . 

Forstlig Budstikke udkommer 2 gange om måneden i et oplag 
på 2060 ekspl. og søger at bringe aktuelt stof bl. a. om markeds
udviklingen, tekniske nyheder o. lign. samt kortfattede artikler 
om skovbrugsemner, der skulle være letlæselige for alle forenin
gens medlemmer. Endvidere benyttes bladet af ministerier og 
institutioner m. m . som formidler af meddelelser til skovbruget. 
Det vil altid være værdifuldt for redaktionen, at medlemmerne 
indsender meddelelser og korte artikler om aktuelle problemer i 
tilknytning til skovbrugets praksis. 

Underskuddet på Forstlig Budstikke var i 1959 på 7.433 kr. og 
i 1958 på 6.987 kr. Stigningen er fremkommet ved øgede tryk
ningsudgifter. 

S a m a r b e j d s u d val g e t: 

(Økonomisk-statistisk udvalg) 

Under samarbejdsudvalget sorterer siden 1958 Dansk Skovfor
enings økonomisk-statistiske afdeling. Årsberetningen fra denne 
afdeling er derfor nu indfØjet under samarbejdsudvalgets afsnit 
af skovforeningens årsberetning. 
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Økonomisk-statistisk afdelings virksomhed 1959/60. 
Afdelingen har i august 1959 udsendt beretning nr. 13 »Regn

skabsoversigter for dansk privatskovbrug 1957/58«, der omfat
tede 81 skovdistrikter og 22 hedeplantager med et samlet pro
ducerende skovareal på 65.863 ha. 

UndersØgelser over granens salgsmasse er kun skredet lang
somt frem dels på grund af manglende tid og medhjælp, og dels 
fordi en orienterende underSøgelse over forbindelsen mellem 
ForsØgsvæsenets formtalsmålinger og de opgjorte salgsrnasser 
viste for store forskelle mellem formtalsbestemmelse ved opmå
ling i metersektioner og opmåling ved 10 sektioner over måle
hØjde. 

Afdelingen har til brug for foreningens landsudvalg foretaget 
nogle undersøgelser over betydningen af et af savværksforenin
gen udarbejdet forslag til sortering af uafkortet grantømmer. 

Planlægningsafdelingen har afsluttet planer for 2 skovdistrik
ter med 3393 ha og har ved årets slutning planer i arbejde for 9 
skovdistrikter med 2633 ha. 

Derudover har afdelingen været konsulent ved planlægningen 
af 2 skovdistrikter med 3431 ha og har, da disse stod uden med
hjælp til at afslutte arbejdet, overtaget afslutningen af disse 
planer. 

For 3 af skovdistrikterne med ialt 583 h~ har afdelingen fore
taget kortrevisionen samt tilrettelagt målebØgerne til grundfla
demålingen, hvorefter distriktets skovfogeder har udfØrt denne. 
Afdelingen har derefter foretaget hØjde- og repræsentationsmå
linger samt de afsluttende arbejder med beregninger og kalku
ler. Denne metode indebærer en mulighed for, at et skovdistrikt 
enten kan opnå en besparelse eller en mere omfattende træmå
Jing. 

Endvidere har afdelingen afsluttet »LØnstatistikken for skov
arbejdere 1958- 59« for skovbrugets arbejdsgiverforeninger, ud
ført regnskabsfØring, afslutning af regnskaber og ydet vejledning 
ved anlæg og fØring af skovregnskaber m. m. 

Afdelingen har beskæftiget 5 forstkandidater i tilsammen 33 
måneder samt en halvdags kontordame og til tider en ekstra 
dame til maskinskrivning. 

Blandt de skovdistrikter, der har planer i arbejde, findes 2, 
hvor afdelingen foretager revision af den plan, der blev udarbej
det for 10 år siden i 1949, og med dem d\~r nu er i arbejde, men 
foruden de 2 revisioner, har afdelingen i de forlØbne 10 år ud
a.rbejdet planer for 55 distrikter med et samlet areal på 22.603 
ha og et bevokset areal på 19.483 ha. De 55 planlægninger for-
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deler sig til landsdelene med: Sjælland 25, Lolland-Falster 8, 
Fyn 13, Jylland 8 og dertil 1 i Skåne. GennemsnitsstØrrelsen har 
været 411 ha ialt og 354 ha bevokset. 

Fordelingen til plan-typerne er således: A-planer med fuld
stændig træmåling 32 stk., B-planer med måling af ca. 30 % af 
arealet 13 stk. og D-planer uden træmåling 12 stk. Der er dog 
flere af D-planerne, der senere er udvidet til A- eller B-planer. 

Regnskabsskemaerne. 

Der har i det forlØbne år været en mindre stigning i salget af 
skemata. Den overvejende del af omsætningen findes i timesed
ler SF I 1: 766 blokke, målelister SF II 3a, 3b, 4 og 5: 291 blokke, 
kvitteringsbØger SF II 1: 292 stk., lØnningsseddel SF I 5: 161, 
arbejdsregninger SF I 6, 7 og 8: 152 blokke. Kævle- og effekt
kataloger 4 bøger og 16.200 ringbogsblade. 

Regnskabet udviser et lille underskud på grund af nedskriv
ningen af lagerbeholdningen til 65 % af indkØbsprisen. 

Studieudvalget: 

Udvalget har i efteråret 1959 indstillet og bestyrelsen sanktio
neret, at der til brug i 1960 søges om legatstøtte til 1) udgi velse 
af Dansk Skovforenings Tidsskrift, 2) de fortsatte undersøgel
ser over rådangreb i gran samt 3) en 2-årig undersØgelse vedr. 
kulturmetoder, navnlig med hen blik på billiggørelse af løvtræ
kulturer. Endvidere har ud valget, efter at der var modtaget med
delelse om udfaldet af legatansØgningerne (se nærmere om legat
tilskuddene pag. 27), indstillet og bestyrelsen sanktioneret, at 
der ialt ydes 48.660 kr. til følgen d e formål (i parentes er angivet 
legatbeløbets størrelse): 

1. Dansk SkoV'forenings Tidsskrift ......... 12.500 kr. (12.500 kr.) 
2. Fortsatte undersøgelser over rå dangreb 

i gran ........................................... 27.000 kr. (12.160 kr.) 
3. 2-årig undersøgelse af kulturmetoder 

(1. rate) .............. . ............. ............ 7.000 kr. (2.000 kr.) 
4. Afsluttende Hylesinus micans undersø-

gelse ... . ............... . ........... . ......... .. . . 
5. Disponible . .. .......... .. ................... .. 

950 kr. 
1.210 kr. 

(O kr.) 
(O kr.) 

--------- --------
48.660 kr. (26.660 kr.) 

27 
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ad 1) BelØbet medgår til delvis dækning af det direkte under
skud ved udgivelsen af tidsskriftet, der i 1959 androg 
22.739,45 kr. 

ad 2) I undersØgelserne, hvormed forstkandidaterne Fr. Palu
dan og A. Yde-Andersen nu i en årrække under det så
kaldte Trametesudvalgs ledelse udelukkende har været be
skæftiget, er påbegyndt følgende nye arbejder: 1) Under
søgelse af, om en ringning af træerne nogen tid fØr hugst 
bevirker en nedsættelse af hyppigheden af kernerådne 
træer. 2) UndersØgelse af, om der forekommer en infek
tion af friske stødflader med luftbårne sporer af henholds
vis rodfordærver- og honningsvamp, og om denne stØd
fladeinfektion varierer betydeligt med årstiden, d. v. s. om 
fældningstidspunktet har nogen betydning for stØd flade
infektionen. 3) Efterprøvelse af, om honningsvampen en
ten alene eller i forbindelse med nogle af de bakteriear
ter, den forekommer sammen med i kernerådne rØdgra
ner, er i stand til at frembringe kerneråd i rØdgran. 

FØlgende løbende iagttagelser fortsættes: 
a) UndersØgelse af, hvorledes svampefloraen indfinder sig 
i nyanlagt skov. b) Undersøgelse af skadesvampenes smit
tekilder samt af svampenes indflydelse på tilvæksten i 
angrebne træer. c) Sammenligning af sundhedstilstanden 
i bevoksninger af forskellige nåletræarter. d)Eengangs
iagttagelser vedr. rådangreb i vestjydske hedeplantager. 
Der stiles mod indsamling af iagttagelser fra iaH 500 prØ
veflader, hvor alle oplysninger om jordbundsforhold, kul
turmetode, hugst etc. foruden naturligvis om rådangrebets 
stØrrelse i hvert enkelt tilfælde noteres. Dette arbejde vil 
vare endnu henimod 1 år, hvorefter den statistiske bear
bejdelse af det meget store materiale vil vare yderligere 
ca. 1 år. SidelØbende med indsamling af disse eengangs
igattagelser er foretaget en lang række isolationer af svamp 
fra de angrebne træer for at undersØge, hvilke svampe 
der er implicerede i r ådangrebene i disse områder. Det 
har forelØbig vist sig, at honningsvampen synes at spille 
en langt ringere rolle i hedeområderne end i de gamle 
skovegne. Endvidere er bl. a. foretaget omfattende råd
angrebsbedØmmelser i nyanlagte halmdækningsforsØg i 
hedeområdet samt opgØrelse af stØdtjæringsforsØgene fra 
tidligere år og et gammelt smitte forsØg i skovfyr. 
Det må tillægges stor betydning, at disse underSØgelser, 
der nu er i så god gænge, kan fortsætte ubrudt endnu i 
nogle år, således at det store igattagelsesmateriale kan 
blive ordentlig indsamlet og bearbejdet. På indeværende 
tidspunkt har undersøgelserne været lØbende i godt 5 år. 

ad 3) Det er almindelig kendt i forstlige kredse herhjemme og 
i udlandet, at danske skovkulturomkostninger er store, og 
at det tekniske resultat i almindelighed er godt. Hensigten 
med den nu igangsatte undersØgelse er da at få tilveje
bragt overblik over, om der er muligheder for billiggØ
relse uden en tilsvarende forringelse af det tekniske re-
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sultat. UndersØgelserne vil strække sig over 2 år, og de 
foretages af afdelingsleder, dr. agro. H. A. Henriksen, der 
i dette 'Øjemed har modtaget orlov fra sin stilling fra Sta
tens forstlige ForsØgsvæsen og tillige et højskoleadjunkt
stipendium ved den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles 
skovbrugsafdeling. Det årlige beløb på 7.000 kr. vil medgå 
til dækning af omkostningerne ved indenlandske rejser og 
undersØgelser. Dr. Henriksen har i marts-april 1960 været 
en månedstid i England i studieøjemed. 

ad 4) Undersøgelsen, der foretages af amanuensis B. Beier Pe
tersen, er nøjere beskrevet i forrige årsberetning, hvortil 
her af pladshensyn henvises. Undersøgelsen vil blive af
sluttet i 1960. 

I den i forrige årsberetning omtalte undersØgelse over forskel
lige træarters evne til at sænke grundvandspejlet på jorder med 
høj grundvandstand, hvortil der ydedes 1.000 kr. i 1959, er op
rettet observationsbrønde i ca. 100 bevoksninger af en række 
forskellige træarter i forskellige aldre på Bregentved skovdi
strikt. ForelØbige resultater af undersøgelsen viser, at grund
vandstanden under eg gennemsnitlig sænkedes til 2,80 m under 
jordoverfladen, mens den i tilsvarende bØgebevoksninger sæn
kedes til 2,60 m og i rØdgranbevoksninger til 2,00 m. Den 21.-22. 
april 1959 var det så heldigt, at jor den efter forudgående kraftig 
nedbØr blev fuldstændig vandmættet, hvorved man fik konsta
teret højeste såkaldte stabile grundvandstand. Når denne grund
vandstand igen nås, kan man ved samtidigt kendskab til den i 
mellemtiden indtrufne nedbØr udregne de enkelte træarters 
vandforbrug i denne periode. De bevilgede 1.000 kr. er fuldstæn
dig opbrugt til medhjælp ved undersøgelsen, der foretoges af 
forstkandidat H. Holstener Jørgensen ved Statens forstlige For
søgsvæsen. 

Til varslingstjenesten vedr. sitkagranltlsen, hvortil der i 1959 
bevilgedes 800 kr. til medhjælp , blev der kun brug for 100 kr. 
De konstaterede alvorligere angreb kunne rettidig forudsiges og 
dermed bekæmpes effektivt ved sprØjtning - i tilfælde af ud
bredte angreb ved hjælp af flyvemaskine. 

Teknisk udvalg: 

Den stærkt tiltagende mekanisering af skovarbejdet har alle
rede i flere år gjort det ønskeligt, at skovforeningen i hØjere 
grad, end det hidtil i praksis har været muligt, gennem sit tek
niske udvalg kunne yde foreningens medlemmer vejledning i de 

27 * 
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med mekaniseringen m. m. forbundne problemer. En forudsæt
ning herfor er imidlertid, at der knyttes en egnet, fast medhjælp, 
foreløbig som sekretær, til udvalget, der efterhånden kan påtage 
sig konsulenthvervet, idet teknisk udvalgs medlemmer jo ikke fra 
deres daglige arbejde kan afse tid til personlig at imødekomme 
behovet for oplysning om skovbrugsmekaniske problemer, lige
som de i det hele vanskeligt til stadighed kan være åjour med 
de mange interessante nyskabelser, afprØvninger m . m. af skov
redskaber, der næsten udelukkende foretages i udlandet, men 
hvorom der fremkommer en strøm af litteratur. 

Vanskelighederne m ed at få denne faste medhjælp har dels 
været af økonomisk art, men navnlig har det indtil fornylig ikke 
været muligt at finde en egnet mand, der kunne påtage sig at 
bestride hvervet. Sidstnævnte vanskelighed synes nu endelig løst, 
idet der fra juni 1960 er antaget en ung forstkandidat, der både 
har vist evner og interesse for skovbrugsmekaniske problemer. 
Med hensyn til det Økonomiske er der foreløbig for 1960 tilveje
bragt fornØden basis for ansættelsen - man håber i teknisk ud
valg og bestyrelsen, at der også p å længere sigt må kunne skaf
fes de nØdvendige Økonomiske midler, idet man støtter håbet på 
positive tilkendegivelser fra skovforeningens medlemmer bl. a. 
ved tidligere generalforsamlinger. I tankerne har man desuden 
de eventuelle muligheder for, at forstkandidaten sid elØbende 
med sekretær- og konsulenthvervet hos teknisk udvalg med tiden 
kan få overdraget undervisningshverv på landbohØjskolens skov
brugsafdeling og på den kommende skovfoged- og skovarbejder
skole for så vidt angår skovbrugsmekaniske spørgsmål. Det kan 
nævnes, at man allerede indenfor gartneri- og havebruget har 
en ordning, hvorved samme mand bestrider stillingen dels som 
lektor ved landbohØjskolen og dels som teknisk konsulent for 
gartneriets erhvervsorganisation. Foreløbig er det tanken, at 
forstkandidaten i det fØrste år, der anses for gensidigt prØveår, 
skal dygtiggØre sig ved studier af emnet i ind- og udland, og hans 
første opgave vil herunder være at søge udarbejdet et forstligt 
redskabskatalog i ringbogsform med angivelse af de forskellige 
redskabers leverandØrer, eventuelle afprØvninger, tilbehØr etc. 
etc .. 

I slutningen af juli 1959 foretog medlem af teknisk udvalg 
skovrider S. Larsen samt kontorchef N. P. Tulstrup for teknisk 
udvalg med henblik på overvejelserne om intensivering af ud
valgets virksomhed en studiereJse til Vesttyskland for at få 
nøjere kendskab til den vesttyske, veludbyggede officielle orga
nisation for afprØvning og bedømmelse af skovbrugsredskaber. 
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Desuden studeredes det tyske andelsselskab »Forstkultur«, der 
sælger redskaber og kemikalier af enhver art til skovbruget og 
i forbindelse hermed foranstalter redskabsdemonstrationer i sko
vene. Der blev under besØget 'fra tysk side givet udtryk for, at 
man gerne så et samarbejde med udveksling af oplysninger om 
skovbrugstekniske problemer af fælles interesse etableret. Tek
nisk udvalg kan utvivlsomt med fordel støtte sig til den af den 
tyske organisation offentliggjorte fortegnelse over godkendte 
skovbrugsredskaber og -kemikalier, ligesom de tyske omhygge
lige afprØvninger f. eks. af motorsave har stor interesse også 
herhjemme. På den anden side kan de tyske erfaringer og god
kendelser ikke i alle tilfælde uden videre overføres på danske 
forhold; for blot at nævne et enkelt eksempel ligger de tyske 
skovarbejdere som regel på knæ under udførelse af forhugget. 
Dertil kommer, at den rent håndværksmæssige udfØrelse af visse 
tyske redskaber vistnok ikke helt svarer til danske krav i så 
henseende. 

Formanden for teknisk udvalg, skovrider ehr. Smith, har den 
27.- 28. november 1959 deltaget i en interessant flisfyringseks
kursion i Skåne. 

Tilskud fra legatstiftelser 

Dansk Skovforening har som nævnt foran under afsnittet om 
studieudvalgets virksomhed påny haft den glæde efter andra
gende i det forlØbne år at modtage betydelige legatmidler til 
lØsning af konkrete opgaver af betydning for skovbruget. 

Carlsen Langes Legatstiftelse har bevilget foreningell jalt 
21.160 kr. til støtte for ndgivelsen af Dansk Skovforenings Tids
skrift, til den løbende undersØgelse over rådangreb i gran samt 
til dr. H. A. Henriksens undersØgelse over skovkulturmetoder 
navnlig med henblik på billiggØrelse af lØvtrækulturer. 

Det Classenske Fideicommis har udbetalt 'foreningen det fjerde 
af ialt 4 tidligere bevilgede årlige tilskud på 2.000 kr. til de lø
bende undersøgelser over rådangreb i gran. Fideicommiset har 
desuden for årene 1959- 60- 61 bevilget 1.000 kr. årligt til støtte 
for udgivelsen af Dansk Skovforenings Tidsskrift. 

Julius Skrikes Stiftelse har bevilget skovforeningen 1500 kr. 
til støtte for udgivelsen af Dansk Skovforenings Tidsskrift samt 
1000 kr. til støtte for dr. H. A. Henriksens undersøgelse over 
sko vkulturmetoder. 
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Om undersØgelserne over rådangreb i gran og skovkulturme
toder er gjort nøjere rede foran i afsnittet om studieudvalgets 
virksomhed. 

Nordisk Skovunion 

Det var i 1959 Danmarks tur til at være vært ved den årlige 
6-mandsekskursion, hvori kan deltage maks. 6 som regel yngre 
forstmænd fra hvert af de nordiske lande. Arrangementet vare
toges ligesom forrige gang i Danmark af Dansk Skovforenings 
sekretariat, og ekskursionen afholdtes i dagene 24.-26. septem
ber i SØnderjylland. Hovedemner for ekskursionen var rådan
greb i gran og vandafledning i skov. I ekskursionsperioden var 
deltagerne indkvarteret og fik forplejning på den nye og vel
indrettede Idrætshøjskole i SØnderborg. Efter korte indlednings
foredrag den første dags formiddag besøgtes om eftermiddagen 
og de fØlgende 2 dage henholdsvis Tralskov og Sandbjerg skov
distrikt, Haderslev statsskovdistrikt og sluttelig Gråsten stats
skovdistrikt. 

StatsskovdirektØr H. FrØlund, der er formand for det danske 
repræsentantskab i unionen, deltog i november i et arbejdsud
valgsmØde i Oslo, hvor navnlig næste nordiske skovkongres, der 
vil finde sted i Norge i 1962, drØftedes. Det v.il antagelig være 
nødvendigt at begrænse kongresdeltagernes antal til 1000 per
soner plus arrangører fra værtslandet, idet man fra norsk side 
på basis af de enkelte landes hidtidige gennemsnitlige deltager
antal foreslår en kvotaordning med fØlgende maksimale deltager
antal fra de enkelte lande: Danmark 200, Finland 200, Norge 300, 
Sverige 300. 

Anden virksomhed 

Diverse sager: På given foranledning har skovforeningen over
for myndighederne støttet træindustriens ønsker i toldrnæssig 
henseende under forhandlingerne om finansministerens i slut
ningen af februar vedtagne forslag til lov om ændring af told
loven. 

I medfør af en skriftlig forespØrgsel fra monopoltilsynet om 
skovforeningens syn på betimeligheden af den siden 1933 eksi
sterende sammenslutning indenfor den danske stavindustri har 
skovforeningen anbefalet monopoltilsynet at godkende denne 
sammenslutning. 

I forrige årsberetning omtaltes lov af 26. maris 1958 om sund-
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hedskontrol med planteskoleplanler og den dispensation fra lo
vens bestemmelser, der for 1959 ved skovforeningens henven
delse til landbrugsministeriet var opnået for private skovdistrik
ters planteskoler for så vidt angår indtil 10 pet. af den i 1'959 
stedfundne planteproduktion. Skovforeningens henvendelse førte 
yderligere til, at de i sagen interesserede parter indkaldtes til 
en forhandling i landbrugsministeriet den 11. maj 1959. Dette 
mØde sluttede med, at der blev givet skovforeningen tilladelse 
til at indsende et motiveret forslag til ændring af de omhand
lede lovbestemmelser. I overensstemmelse hermed foresloges 
skriftligt den 10. juni fra skovforeningens side, at lov af 26. 
marts 1958 om sundhedskontrol med planteskoleplanter ændres 
derhen, at loven ikke kommer til at omfatte skovplanter (evt. 
nærmere bestemte arter) - subsidiært, at kun salgsplanteskole
planter omfattes af loven, idet man ved salgsplanteskoler forstår 
sådanne, som bortsælger mere end 10 pet. af værdien af deres 
plan teproduktion. Endvidere foresloges bestemmelserne i land
brugsministeriets bekendtgØrelse af 10. juli 1951 om bekæmpelse 
af kartoffelål med tillægsbekendtgØrelse af 23. sept. 1954 ændret 
således, at det i paragraf 5 indeholdte forbud mod dyrkning 
eller nedkuling af kartofler alene kommer til at omfatte de til 
planteskoledrift anvendte arealer, idet det måtte forekomme helt 
urimeligt, at man på ingen del af en, som det hedder i loven, 
»virksomhed«, måtte dyrke kartofler, såfremt man - måske i en 
helt anden ende af »virksomheden« - havde en planteskole. Hen
vendelsen beror endnu til overvejelse i landbrugsministeriet. 

I medfØr af henvendelse fra landbrugsministeriet til skovfor
eningen er kammerherre, lensgreve Chr. Moltke af bestyrelsen 
udpeget som foreningens repræsentant i Stalens skovnævn med 
kammerherre r. Iuel som suppleant. 

Endvidere har bestyrelsen, foranlediget af anmodning fra 
landbrugsministeriet, udpeget kammerherre r. luel som forenin
gens repræsentant i landbrugsministeriets kommission vedr. re
vision af jagtloven. 

Til det handelsministerielle brændselsråd, hvis opgave er un
der krigsforhold at virke rådgivende for forsyningsmyndighe
derne samt snarest at indgive indstilling om foranstaltninger, der 
bØr gennemføres vedr. import, produktion og fordeling af fast 
brændsel i tilfælde af krig, er af bestyrelsen efter henvendelse 
fra handelsministeriet udpeget kontorchef N. P . Tulstrup som 
skovforeningens repræsentant. 

Provinshandelskammerets træeksportudvalg, hvori skovfor
eningen er repræsenteret (ved kontorchef N. P. Tulstrup), har 
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på forespØrgsel fra varedirektoratet anbefalet frigivelse indtil 
videre af plankeeksporten af bØg, eg og ask i lighed med firkant
eksporten af bØg. I fortsættelse heraf er varedirektoratet (efter 
1. april 1960 handelsministeriets licenskontor) overgået til at 
praktisere fri udfØrselslicensiering for nævnte planker. 

Friluftsrådet: 

Foranlediget af det stærkt stigende publikumsbesØg i skovene 
(eller måske rettere i grænseområderne til de offentlige veje 
gennem skovene) samt Statens husholdningsråds uheldige lille 
morgenudsendelse i radioen i december 1958, hvor det anbefa
ledes publikum selv i skovene at samle pyntegrønt, fortrinsvis 
af ædelgranarterne, til julekransen, rettede skovforeningen i be
gyndelsen af december henvendelse til Friluftsrådet som neutralt 
organ i denne sag om at redigere og udsende en passende presse
meddelelse ang. det uheldige publikumstyveri af pyntegrønt og 
juletræer i skovene. 

I samarbejde med skovforeningens sekretariat, der til formå
let havde indsamlet en del konkrete oplysninger på særligt ud
satte skovdistrikter om publikums adfærd i henseende til pluk
ning af pyntegrønt m. m., udarbejdede Friluftsrådet en presse
meddelelse, der udsendtes til de fleste vigtigere dagblade, og 
som vandt vid optagelse i disse på fremtrædende plads. Det er 
øjensynligt, at pressen er meget lydhØr og stiller sig forstående 
for skovenes synspunkter i disse sager. Formentlig har presse
meddelelsen medvirket til, at publikums tyveri af pyntegrønt 
m. m. begrænsedes. 

Det erhvervsmæssige tyveri af pyntegrønt m. m., som i novem
ber- december 1959 var mere omfattende end ellers og opviste 
flere grove tilfælde af fuldstændig afbarbering af pyntegrøntbe
voksninger og juletrækulturer, kan man naturligvis ikke imØdegå 
ved en pressemeddelelse af ovennævnte art. 

Ved direktoratet for statsskovbrugets og Dansk Skovforenings 
bistand har Friluftsrådet tilvejebragt et materiale af oplysninger 
om skovsvin eri, herunder publikums uforsigtige og tankelØse 
omgang med ild i brandfarlige skove og plantager, og de i for
bindelse hermed idØmte bøder. På baggrund af dette materiale, 
der giver flere konkrete eksempler på urimeligt lave bøder i for
hold til forseelsen, overvejer Friluftsrådet en henvendelse til 
justitsministeriet om skærpelse af domspraksis i tilfælde af skov
svineri. 

Dansk Skovforening har i 1960 bevilget Friluftsrådets turist
kulturudvalg 3.000 kr. til støtte for udvalgets oplysende propa
ganda i skolerne. 
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Trærådet. 
Akademiet for de tekniske videnskaber nedsatte pr. 1.-12. 1949 

Træindustriens forskningsudvalg med det hovedformål gennem 
et permanent forsknings- og oplysningsarbejde at fremme træ
industriens praktiske teknik og Økonomi. Forskningsudvalgets 
virksomhed finansieredes, som det vil erindres, ved Dansk Skov
forenings formidling af en råtræafgift, der indbetaltes af savvær
kerne m. m. af deres råtrækøb i danske skove. I 1957 foretoges 
en omorganisering af udvalget og en ændring af arbejdsformen 
for at drage videre kredse ind i arbejdet - især de teknologiske 
institutter og håndværket. Forskningsudvalgets navn ændredes 
i konsekvens af denne omorganisering til : Trærådet, der ligesom 
forskningsudvalget er en selvejende institution under Akade
miet for de tekniske videnskaber, og som har til formål at ar
bejde til fremme af udviklingen indenfor de erhverv, som er 
baseret på udnyttelse af træ. Rådets formand er professor P. 
Moltesen, og Dansk Skovforening er repræsenteret i rådet ved 
skovrider J. Abell. Rådets virksomhed finansieres i hovedsagen 
ved tilskud fra træindustriens organisationer. Dansk Skovfor
ening har i 1959 ydet 10.000 kr. tilskud til rådet som det tre
die af 3 bevilgede årlige tilskud af denne størrelse. For årene 
1960- 61- 62 er bevilget årligt 5.000 kr. Reduktionen af tilskuddet 
skyldes ikke, at man underkender værdien af Trærådets virk
somhed, men alene, at skovforeningens bestyrelse ikke anser det 
for økonomisk muligt for foreningen at yde større tilskud, når 
andre og mere umiddelbare behov i tilknytning til foreningens 
virksomhed, eksempelvis den vedtagne intensivering af Teknisk 
udvalgs arbejde gennem ansættelse af fast medhjælp for udval
get, også skal tilgodeses af foreningens midler. 

Om Trærådets virksomhed og regnskab i 1959 henvises her 
af pladshensyn til dets årsberetning i tidsskriftet » Træindu
strien« for marts 1960. 

Studierejse til ege- og bØgeskove i Loire-dalen og Normandiet 
i Frankrig juni 1960. 

Efter opfordring har skovforeningens sekretariat i samarbejde 
med det franske stalsskovdirektorat tilrettelagt en studierejse til 
ege- og bøgeskove i Loire-dalen og Normandiet for 40 medlem
mer af skovforeningen i tidsrummet 10.- 18. juni incl.. 2 dage 
under rejsen er reserveret henholdsvis til besøg i nogle af Loire
dalens berømte slotte m. ill. og i Mont St. Michel på grænsen til 
Bretagne, ligesom der bliver et lille dØgns ophold i Paris inden 
hjemrejsen, der ligesom udrejsen til Paris foretages med char
tret fly. Som rejseleder fungerer kontorchef N. P. Tulstrup. 
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Udenlandske gæster. 

I dagene 25.-30. maj 1959 foretog 38 medlemmer af Society of 
lrish Foresters en forstlig studierejse i Jylland og på Fyn, der 
efter anmodning var tilrettelagt af Dansk Skovforening, som var 
vært for ekskursionsdeltagerne ved en middag i Viborg den 
25. maj. 

For 38 studerende under ledelse af professor L. NordstrØm 
ved Kungl. Skogshogskolan i Stockholm og for 21 studerende og 
professorer ved den belgiske skovbrugshØjskole i Geni har skov
foreningens sekretariat efter anmodning henholdsvis i dagene 
1.-5. juni og 14.-21. juli 1959 tilrettelagt forstlige ekskursioner 
gennem Danmark og arrangeret indkvartering m. m. undervejs 
for deltagerne. 

I dagene 28. maj- l. juni incl. 1960 modtager Danmark besØg 
af ca. 150 medlemmer af Scottish Landowners Federation, der 
i chartret skib ankommer til København den 28. maj og bor på 
skibet under besøget. Dansk Skovforening har i samarbejde med 
Foreningen af Skov- og Landejendomsbesiddere efter anmod
ning tilrettelagt forstlige ekskursioner på Sjællånd for de mange 
skotske rejsedeltagere og tilvejebragt de fornØdne ekskursions
fØrere fra de skovdistrikter m. m., der gæstfrit har indvilliget i 
at modtage og fØre ekskursionen. 

Træbranchens oplysningsråd (TOP) 

søger gennem udbredelse af kendskab til den rette benyttelse 
og rette behandling af træ og træprodukter at befæste træets 
position på markedet. Rådet har i det forlØbne år med held og 
stor energi udfoldet et oplysnings- og propagandaarbejde for 
træ, dels ved udsendelse af oplysende pjecer om trækonstruktio
ner, træimprægnering m. m., dels ved afholdelse af trædage i en 
række provinsbyer med foredrag m. m. om træ for en vid kreds 
af interesserede indbudte; endvidere ved en annoncekampagne 
i de vigtigste dagblade og tidsskrifter vedr. byggeriet, ved ud
deling af præmier til elever på 8 tekniske skoler, Kunstakade
miet, Ingeniørakademiet og Polyteknisk læreanstalt, der har be
skæftiget sig med træ i deres opgaver, samt endelig ved udde
ling under stor opmærksomhed og under festlige former i råd
huset i Århus af træprisen 1959 på 10.000 kr. til 2 arkitekter 
(Knud Friis og Elmer Moltkel. 

For det kommende år påregner man at fortsætte arbejdet efter 
nogenlunde samme retningslinier, idet man bl. a. Ønsker at ud
sende ca. 5 nye pjecer om træ, nemlig om Træspærfag til stalde, 
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Træspærfag til lader, Træstilladser, Træsommerhuse (enorm in
teresse hos publikum) og Træoverfladebehandlinger, hver i et 
oplag på 19- 21.000 eksemplarer. Pjecerne kan rekvireres gen
nem boghandelen. Udgifterne til rådets virksomhed i 1960 vil 
andrage ca. 300.000 kr., der næsten udelukkende tilvejebringes 
gennem frivillige afgifter af trælastimportørernes træimport. Rå
dets adresse er RØrholmsgade 23, Kbh. K. Skovforeningen er re
præsenteret i rådets repræsentantskab ved kontorchef N. P. Tul
strup. 

SkovkredsmØder med foredrag o. lign. 

Kronjydske skovkreds afholdt den 17. september 1959 ekskur
sion til Hinnerup Trævarefabrik A/ S, og vestjydske skovkreds 
havde den 23. oktober 1959 foredragsrnØde i Herning, hvor forst
fuldmægtig K. Brandt holdt foredrag med titlen »Om skovtræfor
ædling, specielt med henblik på hedeskovbruget" . 

Skovkredsene på Sjælland og Lolland-Falster afholdt den 29. 
oktober 1959 i Næstved under stor tilslutning fællesmØde med 
foredrag af professor P. MoItesen betitlet: »Fra periodeflader til 
frimærkeskovbrug«, der omhandlede hensigtsmæssig stØrrelse af 
afdelingerne i skovene. Efter foredraget var der diskussion. Fore
draget er offentliggjort i Dansk Skovforenings Tidsskri f t. 

Støtte ti[ ungarsk flygtnings forstlige uddannelse. 

Den ungarske flygtning, som med støtte af midler, indsamlet i 
1957 af Dansk Skovforening blandt foreningens medlemmer, 
skulle uddanne sig til skovfogedaspirant, og hvis indledende 
skridt på denne uddannelses vej tegnede lovende, har i et brev 
til foreningen den 15. februar 1960 meddelt, at det desværre ikke 
er gået ham så godt på skolen i Asmildkloster, hvorfor han må 
opgive studiet, som han iØvrigt var glad for . Han beder skov
foreningen meget undskylde dette udfald og takker for den hid
tidige hjælp, og han vil nu gå over i andet erhverv. Restbehold
ningen af det indsamlede belØb udgØr 3.780 kr. og skal i hen
hold til indsamlingsbetingelserne i sin tid (april 1957) af skov
foreningens bestyrelse disponeres til flygtningehjælp på en 
måde, der ligger så nær op ad den ved indsamlingen påtænkte 
opgave som muligt. Bestyrelsen har besluttet sig for, men beder 
gennem skovforeningens generalforsamling bidragyderne sank
tionere, at belØbet gives til flygtningehjælpen, specielt til de un
garske flygtninge. 
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Traktorkursus. 

I dagene 14.-22. september afholdt Teknologisk Institut lige
som i tidligere år i samarbejde med Dansk Skovforening et trak
torkursus for skovfunktionærer Og skovarbejdere. Deltagerantal
let var i 1959 14, og i de fØrste 6 dage afholdtes instruktions
kursus med motorundervisning og fejllære, hvorefter man de 
sidste 2 dage havde praktisk undervisning i TakkekØb Hegn. 
Her fremvistes desuden et antal af de i Danmark mest anvendte 
fræsertyper. 

DANSKE SKOVES HANDELSUDVALG 

OG DANSKE SKOVES HANDELSKONTOR 

a) Handelsudvalgets årsberetning 1959/ 60 

De vejledende priser for 1959/ 60 afveg fra sidste års på føl
gende punkter: 

BØg : Ki. Fa 
Fb 

Pris 1959/ 60: 
. .. . . . ... . . . . . . .. .. .. 180 kr. 

la . ... ..... . ..... . .... . 
Ib 

Stavkævler .... .... . . .... . 
Ask: Ki. lover 35 cm ... .... . 

30- 34 cm ...... .. 
25- 29 cm .... .. .. 

II over 25 cm ....... . 
30-34 cm ...... .. 
25- 29 cm ...... .. 

III over 35 cm ...... .. 
30- 34 cm ....... . 
25- 29 cm ...... .. 

IV 30- 34 cm ...... .. 
Ær: Finer over 40 cm ...... .. 

30-40 cm ...... .. 
Planke over 40 cm ...... .. 

30- 40 cm ...... .. 
Snitgavn I ................ .. 

II .. ...... ... ... .. .. 
III ....... .. ...... .. . 

150 -
150 -
110 

73 -
250 -
200 -
140 -
180 -
150 -
110 -
120 -
100 -

90 -
70 -

300 -
200 -
170- -
130 -

60 -
50 -
40 -

Afvigelse fra 1958/59: 
+ 5 kr. 
+ 5 -
+ 5 -

5 
+ 3-
+ 25 -
+ 25 -
+ 20 -
+ 5 -
+ 10 -
+ 10 -
+ 10- -
+ 10 -
+ 10 -
+ 10 -
+ 25 -
+ 20 -
+ 10 -
+ 10 -
+ 4 -
+ 6 -
+ 4 -
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Årets prisforhandlinger truedes med sammenbrud. Igennem 
mange år har savværkernes mØderepræsentanter ikke haft man
dat til godkendelse af vejledende priser for Andet LØvtræ, i for
året 1959 opsagdes de vejledende priser for nåletræ, som trods 
stedfundne handlers strømpil stadig ikke kunne accepteres, og 
afstanden mellem prisforestillinger vedrØrende bØg, eg og ask 
syntes uoverstigelige. 

Der blev dog fra begge sider givet udtryk for det ønskelige i at 
tilvejebringe fælles vejledende priser, da de mange års erfaring 
klart siger, at begge parters medlemmer værdsætter prisstabili
teten. Fra skovenes side blev der imidlertid givet udtryk for 
ulyst til langtrukne forhandlinger om bØg, eg og ask, når det på 
forhånd var udelukket, at nåletræ kunne komme med. Det fore
kom helt urimeligt, at vore nåletræpriser ikke kunne godkendes, 
eftersom de dog vitterligt var blevet fulgt i en livlig handel efter 
forårsopsigelsen til trods for, at savværkerne selv ved den lej
lighed havde udsendt egne lavere, vejledende priser til deres 
medlemmer. Dertil kom, at det internationale nåletræsmarked vi
ste fastere tendens. 

Parterne skiltes for atter at mødes om eftermiddagen, og nu 
erklærede savværkerne sig villige til at godkende de af handels
udvalget Ønskede gamle, vejledende priser for nåletræ, hvilket 
åbnede mulighed for en hurtig og ret smertefri enighed om løv
træpriserne. 

Det synes, som om de således vedtagne vejledende priser er 
blevet godt modtagne og handlerne afsluttet derefter, således at 
gavntræet er udsolgt. 

Savværkerne har yderligere I,Øbt ret betydelige partier bøge
kævler i Tyskland, hvilket giver det glædelige indtryk, at bØge
markedet er levende, men tillige at de hidtil hØjere priser der
nede er aflØst af lavere, som ligger på hØjde med vore. Det kan 
nok volde nogen uro. I hvert tilfælde belastes vort brændernarked 
yderligere med affaldet fra de importerede kævler. 

Der er grund til at være opmærksom på, om savværksvarerne 
nu også eksporteres på betryggende måde, uden pristryk fra de 
mange eksportører, der kan være fristet til at underbyde hinan
den for at få ordrerne. Man kan desværre ikke afvise, at hvis eks
port- og hjemmemarkedet betaler verdensmarkedsprisen, og sav
værkernes omkostningsstigninger overstiger rationaliserings
fremskridtene, så må tilbagegangen dækkes af prisfald på rå
træet, der med skovbrugets omkostningsstigninger bliver dyrere 
at producere. D. v. s. dobbelte omkostningssmerter. 

Der er imidlertid ingen tvivl om, at et savværk, der har van-
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skelighed ved at betale prisen for 5000 m3, let kan klare sig, hvis 
det havde rådighed over 10.000 m3• 

Det er vist ikke nogen helt forkert antagelse, at der eksisterer 
mange små, urationelle savværker, der af den grund fremsætter 
beklagelser og pålægger deres forenings forhandlere en for skrap 
kurs. Et sådant indtryk har nåletræsforhandlingerne i hvert til
fælde givet. 

I praksis betyder de mange kØbere imidlertid stor efterspørg
sel, og hvis dette skal afløses af få store, velindrettede værker, 
bliver skovene nok nødsaget til at Øve en vis indflydelse på pris
dannelsen fra den side. I tilstrækkelig grad kan det gøres ved et 
passende islæt af andelssavværker. 

Brændesalget er nu ude i så alvorlig en krise, at en industriel 
lØsning skal og må findes. 

b. Handelskontoret 

Gennem handelskontoret solgtes i kalenderåret 1959 træ for 
ca. 1,03 mill. kr., en tilbagegang i forhold til 1958 på ca. V2 mill. 
kr. Tilbagegangen er navnlig for årsaget af de i 1959 herskende 
kriseagtige tilstande på det internationale grubetræmarked samt 
den ringere efterspØrgsel efter piloteringspæle til eksport. Mod 
slutningen af aret mærkedes p åny interesse fra Vesttyskland for 
kØb af grubetræ, dog næsten udelukkende i de mindste diame
terdimensioner, og der er gennem handelskontoret foreløbig slut
tet kontrakter om leverancer i 1960 p å ialt ca. 2000 m3 grube
træ i disse dimensioner, hvoraf ca. 500 m3 af uafbarket eg. End
videre har handelskontoret efter anmodning kunnet skaffe af
sætning for foreløbig ca. 800 m3 piloteringspæle på eksportmar
kedet til acceptable priser. Med cellulosefabrikken Waldhof er 
truffet aftale om en prØveleverance på ca. 5000 rm cellulosetræ 
af bØg, min. diam. 7 cm, længde 1 m. Yderbarken skal fjernes 
på dette træ, men basten kan blive siddende. Ca. 10 private skov
distrikter øst for Storebælt har ønsket at tage del i denne leve
rance (der skal afvikles i august 1960), selvom der efter den 
bekostelige afbarkning ikke levnes ret meget i nettooverskud 
ved denne forretning. Man har imidlertid skØnnet, at alle ud
veje for at finde nye afsætningsmarkeder for affaldstræet m å 
underSØges, og udelukkes kan det ikke, at der dels kan frem
komme en afbarkningsmaskine, der væsentlig billigere kan fore
tage den nu så bekostelige og tidsrØvende afbarkning, og dels, 
at prisen for cellulosetræ kan forbedres noget. En kendsgerning 
er, at behovet for cellulosetræ af bØg er stigende. 
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Ligesom i tidligere år er ved kontorets formidling leveret 
rundtØmmer til blyrninevirksomheden i Mestervig. 

På det danske marked har handelskontoret som hidtil formid
let leverancen af slibetræ fra private skove til A/S De forenede 
Papirfabrikker. I 1959 kunne behovet dækkes fuldtud, uagtet 
man for sidste halvår efter længere drøftelser i medfør af de 
noget trykkede verdensmarkedspriser på slibetræ måtte accep
tere en mindre prisreduktion i forhold til fØrste halvårs pris. 
For 1960 er prisen steget over 1959 prislejet, og samtidig er 
fabrikkernes indkøbsbehov vokset noget. Uagtet der for de pri
vate skoves vedkommende efterhånden er inddraget ikke færre 
end 55 skovdistrikter i leverancen, har det ikke været muligt 
fra danske leverandØrer fuldtud at skaffe dækning for behovet 
for slibetræ i 1960. 

Handelskontoret har desuden i det forløbne år formidlet leve
rancer af henimod 2000 m3 hovedsagelig store piloteringspæle 
til havnebyggeri, hvori ca . 15 skovdistrikter har deltaget. Leve
rancen af foreløbig ca. 1500 m3 piloteringspæle til Langelands
broen og dæmningsarbejdet i forbindelse dermed har de pågæl
dende entreprenØrfirmaer fornylig anmodet handelskontoret om 
at formidle. Endelig har handelskontoret ligesom i tidligere år 
formidlet leverancen af et ret betydeligt antal egehegnspæle til 
D. S.B. 

Trykningen og udsendelsen af de vejledende priser for gavn
træ 19·59- 60, hvorom der i efteråret opnåedes enighed ved for
handlinger mellem træindustriens repræsentanter og handelsud
valget, er ligesom i tidligere år bekostet og foretaget af handels
kontoret. Der blev i denne sæson udleveret over 5000 eksempla
rer af prislisten, nemlig ca. 2.500 stk . vederlagsfrit til salgskred
senes medlemmer, mens resten leveredes mod betaling og i hen
hold til modtagne bestillinger fra andre i prislisterne interesse
rede parter. 

Handelskontoret har bekostet handelsudvalgets mØder samt 
ydet skovforeningens sekretariat refusion af kontorholdsudgifter 
m.m. 

Diskussion 

Skovrider CHR. SMITH: Som Teknisk udvalgs sekretær er an
taget forstkandidat AA. MARCUS PEDERSEN, der for øvrigt lige er 
blevet forstkandidat. Han har fået et stipendium på 12.000 kr. 
af Det tekn~sk-videnskabelige Forskningsråd til 1 års studier. 
Af den grund skal han formelt det før·sle år være ansat på land-
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bohøjskolen for at dygtiggøre sig ved studium af sit fremtidige 
virkefelt . Det første år kan han således ikke være konsulent for 
Dansk Skovforenings medlemmer. Vi har ment, at der blandt 
foreningens medlemmer var interesse for at udbygge Teknisk 
Udvalgs arbejde på denne måde, og at man derfor også ville yde 
det nødvendige økonomiske bidrag til sagens gennemførelse. 

Dirigenten konstaterede, at generalfol'samlingen godkendte an
sættelse af en forstkandidat som sekretær for Teknisk udvalg. 

Kg!. skovrider H. MARTENSEN-LARSEN påpegede en uoverens
stemmelse mellem medlemsbetegnelsen henholdsvis i årsberet
ningens afsnit om medlemstallet og regnskabet, idet der det ene 
sted stod skovdistrikter og det andet sted skovejere. Hvad er det 
rigtige? Hvorledes er småskovsforeningerne stemmemæssigt pla
ceret? 

Formanden svarede hertil, at man fra bestyrelsens side i det 
bebudede lovændringsforslag, som man, jfr. dagsordenens punkt 
4, desværre ikke havde nået at få færdigudarbejdet til denne 
generalforsamling, netop havde til hensigt at få tydeliggjort 
lovene, således at der ikke blev anledning til uoverensstemmel
ser', som de her' berørte. Korrekt er iøvrigt, at det er skov
distrikterne, der er medlemmer. Hver småskovsforening har een 
stemme. Hver forenings kontingent til skovforeningen er 50 kr. 
årlig. 

Kg!. skovrider H. MARTENSEN-LARSEN: Der er givet oplysning 
om , at kammerherre I. luel er yalgt til skovforeningens repræ
sentant i Jagtlovskommissionen. Det må jo være vanskeligt for 
kammerherre luel at have kendskab til medlemmernes ønsker i 
denne sag. Det vil derfor være interessant ved denne lejlighed at 
få en opinionsundersøgelse fra medlemmerne vedr. ønsker 
m. h. t. sneppejagt og sommerbeskydning af råvildt. Jeg ville 
foreslå, at der udstedes jagttegn for almindelig jagt, men der 
burde løses et speeielt licenskort - der skulle koste flere hun
drede kroner - for sommerjagt på råvildt. Der kunne ligeledes 
være licenskort for forårsjagt på snepper. 

Kammerherre J. IUEL: Da bestyrelsen anmodede mig om at 
være foreningens repræsentant i Jagtlovskommissionen, spurgte 
jeg bestyrelsen, om denne havde særlige ønsker at fremføre i for
bindelse med den ny jagtlov, hvilket ikke var tilfældet. Jeg 
troer ikke, at sommerjagt på råvildt på basis af licenskort kan 
gennemføres; ·det er for udemokratisk. Spørgsmålet om sneppe
jagt er alle i kommissionen hidtil veget udenom. 

Kg!. skovrider H. MARTENSEN-LARSEN : Dansk Skovforening vil 
sikkert få en forespørgsel vedr. sneppejagt. 
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Kg!. skovrider V. HALSKov HANSEN: Hvad med jagt på kronhin
der i januar-februar, hvor de går med kalve. 

Kammerherre L IUEL: Det bliver måske forbudt. J eg synes også, 
at det er utiltalende. 

Professor A. HOWARD GRØN: Vedr. jagt på kron h inder i januar
februar vil vi på Løvenholm af hensyn til skovdriften meget 
nødigt give afkald på denne. - Har Dansk Skovforening søgt at 
lade sig repræsentere i udvalg, hvor vi ik,ke er indbudt? Jeg 
tænker her i første række på 1) loven om kapitalvindingsskat og 
2) vurdering til ejendomsskyld. 

Skovrider AA. BAVNGAARD: Dansk Skovforening har ikke inter
veneret i anledning af lovforslaget om ændret grundstignings
skyldberegning og kapitalvindingsskat. Professor Grøns fore
spørgsel skyldes avisernes meddelelse om, at land- og havebrug 
i forslaget tildeles 65 % grundbeløbstillæg, medens andre må 
nøjes med 55 %. J eg kan oplyse, at skovene også får tillæget på 
65%, og at fnrskelsbehandlingen i grundskyldsberegningen ikke 
er noget nyt, men findes i § 56, stk. 2 i »Lov om vurdering og 
beskatning til staten af faste ejendomme« af 9. juli 1958. I den 
allerførste lov om grundstigningsskyld blev der givet to grund
beløbstillæg. Tillæg I (konjunkturtillægget) var den procent, 
hvormed samtlige landets grunde, med undtagelse af visse by
områder, var steget siden grundbeløbsfastlæggelsen, og tillæg 
II (fejltillægget) var 10% af den sidst ansatte grundværdi. I 
1958-loven fastholdtes i hovedsagen beregningsmåden for tillæg 
I, medens tillæg II ændredes til 10% af grundbeløbet, dog kun 
for så vidt at grundbeløbet var mindre end 1 kr. pr. m2 • Skov
brug får følgelig også tillæg II. Det er klart, at det varer meget 
længe, inden man er i stand til at beregne tillæg I. For at frem
skynde den skattemæssige virkning af grundværdistigningerne 
ved 12. vurdering fremsatte Kampmann den 4. maj sit forslag, 
der går ud på, at tillæg I ikke skal beregnes, men for 12. vurde
ring fastsættes til 55%, så grundskylden kan inddrives straks, 
og heri ligger hele ændringen, idet 10% tillægget stadig gives 
til dem, der var berettiget dertil efter 1958-loven. 

Kapitalvindingsskatten på 30% af en del af meget store grund
salgsfortjenester finder jeg, i modsætning til så mange andre, 
særdeles rimelig, og jeg er helt overbevist om, at vor kluntede 
grundstigningsskyldudmåling hellt burde afskaffes og erstattes 
med en kapitalvindingsskat, som betales af sælgeren, når salg 
virkelig finder sted. Herved ville man opnå, at det var sælgeren, 
og ikke som nu køberen, der kom til at betale grundstignings
skylden, at den jordejer, som kun har teoretiske salgsmulig-

28 
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heder, holdes fri for den for erhvervet helt ødelæggende og uri
melige grundstigningsskyld, og at vurderingsarbejdet bliver for
enklet. Grundstigningsskyldsbeskatningens andet formål, at frem
tvinge salg af byggemodent areal, kunne løses ved indførelse af 
ekspropriationsret i byernes zoneomgivelser. Det er for mig 
vigtigst, at man værner om begrebet »Værdi i handel og vandel« 
- den fornuftige købers pris. Der har jo allerede været tilløb til 
at antaste denne vurderingsrnåde, og den kan igen komme i fare
zonen, hvis man ikkc finder en ventil, hvorved man ved grund
salg kan nå ind på de groveste misforhold mellem den ansatte 
grundværdi og salgspris. 

Professor A. HOWARD GRØN takkede for den gode redegørelse og 
udtalte håbet om, at skovrider Bavngaard ville klare den fore
stående vurdering lige så godt som den forrige. 

Godsejer GARTH GRUNER: Skovrider Bavngaard udtalte, at man 
næppe burde gøre noget særligt ved forslaget om lov om grund
værdistigningsafgift. J eg synes dog, at 30 %-regelen er meget 
farlig f. eks. for skovejere, som vil overdrage ejendommen til 
familie. Der vil 30%'s regelen være hård. Jeg vil bede bestyrelsen 
nøje overveje, om det ikke vil være betimeligt at henvende sig 
til disse udvalg. Vi er i fare for at have rakt hånden til denne 
lovs gennemførelse, hvis vi ikke protesterer. 

Oberstløjtnant H. FABRICIUS foreslog, at der af bestyrelsen fore
toges en drøftelse med godsejerforeningerne om disse ting med 
henblik på evt. fælles aktion. 

Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere, der 
ønskede ordet. Beretningen betragtedes derpå som godkendt. 

AFLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 1959. (Det reviderede 
regnskab var tilsendt medlemmerne inden generalforsamlingen). 

Kontorchef N. P. TULSTRUP gjorde rede for forskellige forhold 
vedr. regnskabet. 

Da ingen af de tilstedeværende havde bemærkninger i anled
ning af regnskabet, konstaterede dirigenten regnskabet for god
kendt. 

FORSLAG FRA BESTYRELSEN TIL ÆNDRING OG AJOUR
FØRING AF FORENINGENS LOVE. 

Formanden: På foranledning af skovrider Martensen-Larsens 
forslag ved forrige års generalforsamling har bestyrelsen søgt at 
udarbejde lovændringer og man nedsatte et lille lovudvalg blandt 
bestyrelsens medlemmer til at arbejde med sagen. Det viste sig 



293 

imidlertid, at dette arbejde var mere tidskrævende end forudset, 
og det forslag, man i første omgang nåede frem til, fandt man 
ikke rigtig fyldestgørende. Fremfor nu at komme med et for
hastet forslag har bestyrelsen derfor ønsket at tage den fornødne 
tid til udarbejdelse af forslaget, og man har derfor besluttet at 
udskyde dette punkt på dagsordenen. 

Kg!. skovrider H. MARTENSEN-LARSEN: Jeg mener, at det princi
pielt ikke er tilladeligt 'at tage punktet af dagsordenen, når det 
står opført som punkt. 

Dirigenten: Rent formelt kan man nok kun trække forslaget 
tilbage og ikke ligefrem tage punktet af dagsordenen. Jeg vil dog 
mene, at man i dette tilfælde kan imødekomme bestyrelsens 
ønske. 

Formanden: Afgørende må vel være, om nogen lider økono
misk tab ved, at pun'ktet udskydes, og det er jo ikke tilfældet 
her. J eg beklager, at 'det ikke har været muligt at færdigredigere 
lovæn dri ngsforslaget. 

Skovrider H. MARTENSEN-LARSEN, som havde fået ordet for en 
kort bemærkning til punkt 4, udtalte: Formålsparagraffen bør 
ændres til: »Foreningens formål bør være at gavne danske skove 
og dansk skovbrug«. Dette forslag fremsatte jeg i 1946, men det 
blev ikke vedtaget. Derimod indgik forslaget i Nordisk Skov
Unions formålsparagraf. Kan Dansk Skovforenings formålspara
graf ikke ved lovændringen ændres til ovennævnte? 

Professor A. HOWARD GRON: Det tog tre år at formulere Nordisk 
Skov-Unions love. Jeg mener afgjort ikke, at skovrider Marten
sen-Larsens forslag er egnet til at indgå i Dansk Skovforenings 
love. 

Kg!. skovrider H. MARTENSEN-LARSEN fandt, at hvis Dansk Skov
forening hed: »Dansk Skovbrugsforening« kunne man anvende 
den nu gældende formålsparagraf. 

Dirigenten anså det for rimeligt på dette tidspunkt at standse 
diskussionen om foreningens love . 

KONTINGENT FOR 1961. 

Formanden: Studieudvalgets og Teknisk udvalgs virksomhed 
medfører, at Skovforeningens udgifter stiger. Til imødegåelse 
heraf må Skovforeningens indtægter stige tilsvarende. Bestyrel
sen har drøftet at foreslå bibeholdelse af de gamle kontingent
satser på basis af den nye ejendomsværdiansættelse, men for 
det første vil denne nye ansættelse antagelig foreligge for sent og 
for det andet ligger ansættelsen og dermed medlemsbidraget 

28 • 
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endnu helt i det uvisse. Bestyrelsen foreslår derfor, at kontin
gentet forhøjes fra 95 øre til 110 øre pr. 1.000 kr. ejendomsværdi 
ved den nugældende ansættelse . 

Professor A. HOWARD GRØN: Jeg synes, det er udmærket, at 
skov foreningen får flere midler at ·arbejde med, og kan tiltræde 
forslaget, men der er en uretfærdighed ved kontingentpålig
ningen, som bør rettes: Alt efter distrikternes vurderingsrnåde 
betaler nogle kontingent af tjenestesteder og tjenestejorder og an
dre ikke. Det bør være således, at alle betaler kontingent også 
for tjenestesteder m. m. 

Dirigenten konstaterede, at forsamlingen tiltrådte bestyrelsens 
forslag om kontingent for 1961. 

Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Resultatet af afstemningen blev: 
For Jylland: Godsejer E. von FOLSACH genvalgtes. 
For landsdelene øst for Storebælt: Kammerherre , lensgreve 

CHR. MOLTKE genvalgtes. 

VALG AF REVISORER. 

Statsautoriseret revisor CHR. TAUSON og statsautoriseret revisor 
JOHS. STROBEL genvalgtes. 

Dirigenten konstaterede, at ingen af foreningens medlemmer 
ønskede ordet under dagsordenens sidste punkt »Eventuelt«. Di
rigenten rettede en tak til bestyrelsen for dets udmærkede ar
bejde i det forløbne år - og erklærede generalforsamli ngen for 
afsluttet. 

Formanden rettede en t,ak til diskussionsdeltagerne for deres 
indlæg og til dirigenten for den udmærkede ledelse af general
forsamlingen. 

Ekskursion 

til Frijsenborg skovbrug d. 20. maj 1960 

Frijsenborg skovdistrikt ejes af greve Tido Wedell - ved køb 
1958 - og den øverste ledelse af skovbruget har været over

draget: 
P. E. Winge ....... . 
E. Moldenhawer 
H. H. Biilmann . . . .. . 
J. A. Løvengreen .. . . 

1875- 1913 
1913- 1940 
1940-19'53 
1953-

v " 
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Det bevoksede areal udgør ca. 4200 ha, der ved opmålingen 
1954 fordelte sig således til træarterne : 

Bøg · . . . . . . . . . .. .. . . 1009 ha Rødgran . .. .... . .... 893 ha 
Eg 0° · •• •• • •••• • ••• • 439 - Sitkagran o •• ••••••• 356 -

Rødeg .... . .. ... . .. . 72 Ædelgran ..... . .. . . '450 -

Ask · . . . . . . . . . . . . . . . 186 - Nordmannsgran 139 -

Ær . .. . . . . . . . . . . . . . 40 - Douglasgran . ....... 70 -

Birk . . .. ... . . . .. . 179 Lærk . .. . .... . ..... 171 -

ÆI · . . . . . . . . . . . . . . . 124 - Fyr . ... . .. . .. .. .. . . 25 -

Andet løvtræ ... . .. . . 16 - Andet nåletræ . . . .. . 40 -

lait løvtræ " . ..... . . 2065 ha lait nåletræ ...... . . 2144 ha 

Bøg og ædelgran er vel repræsenterede i de unge og ældre 
aldersklasser, men er sp.arsomt forekommende i mellem aldrene. 
For alle de øvrige træarter er der stærk overvægt i aldersklas
serne under 30 år, og i eg, ask, sitkagmn og lærk mangler de 
gamle bevoksninger næsten helt. Birk og æl forekommer stort 
set kun i forkulturer. 

Det nævnte skæve aldersklasseforhold skyldes i høj grad de 
store stormfald i 1934 og 1937 (ca. 110.000 m3 nål) samt krigs
hugsterne, og sideløbende hermed er skovbrugets vedforråd ret 
lille med 158 m3 salgbar masse i gennemsnit pr. ha. 

Det store forkulturareal, der delvis har været nødvendiggjo.rt 
af de store fladefald i forbindelse med stærk risiko for forårs
frost, de meget skæve aldersklasseforhold, de stærke hugster i 
årene 1926-1934 har alt i alt betinget det lille ved forråd og in
dicerer en meget kraftig opbygning af produktionsapparatet for 
alle blivende træarter samt etablering af jævnere aldersklasse
forhold. 

Dette søges opnået ved en relativ lav hugst, der i de sidste 5 
år har været ca. 26.000 m 3 eller godt 6 m3 pr. ha årligt med en 
samtidig anslået tilvækst på ca. 35.000 m3 svarende til ca.9m3 pr. 
ha årligt. Endvidere søges hugsten lagt således, at der spares på 
gammel masse, hvo.r denne er i undervægt. 

Begrebet »Frijsenborghugst« blev dannet omkrig 1930 og an
vendes bland t andet af forsøgsvæsen et ved sammenlignende 
hugstforsøg som udtryk for en hyppig og derved stærk hugst 
med følelige indgreb i øverste etage. Denne udhugningsform 
blev brugt i almindelighed omkdng 1926 til 193'4. For høgen. var 
styrken - målt i årlig udhugning pr. ha - med stigende alder fra 
ca. 130% til 200% af udhugningen for tilsvarende bonitet efter 
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C.M.M.'s bonitetsoversigter og gav derved for aldre over 60 år 
en direkte vedmassereduktion. 

Efter 1934 er forholdet omtrent vendt om, således at udhug
ningen siden har ligget på ca. 90 % og 80 % af de bonitetsvise 
udhugninger. De tidligere reducerede vedrnasser nærmer sig så
ledes langsomt oversigternes og ønskes for den gamle bøg endog 
betydeligt større end disse - med skæringspunkt ved 70-års
alderen. Da omformningen af vedrnasseforløbet nu er meget 
svagt, og udhugningsmåden ligger ret fast, kan man i dag for bøg 
i bevoksninger indtil ca. 60 år tale om en ny og kontinuerlig 
»Frijsenborghugst«. Denne viderefører de tidligere indgreb, og 
ved massen kommer derved under bonitetsoversigternes, hvor 
disse i den unge alder begynder, skærer disse ved 70-årsalderen 
og ender efter hvad man på distriktet håber, ca. 100 m3 over. 
Stamtalsafviklingen søges stadig gjort særlig kraftig, og med de 
store grundflader vil diameterforløbet ligge ca. 30-40 % over 
boni tetsoversigterne. 

Denne store diameter opnåes kun på bekostning af renheden, 
men en undersøgelse over værdiproduktionen peger dog i ret
ning af, at man med de bonitetsvise diametre skal have næsten 
ideel oprensning eller renhed på kævlerne for at få samme (men 
senere faldende) værdiproduktion. Eksempler på denne nye 
(siden 1934 skabte) »Frijsenborghugst« fremvistes, som det frem
går senere hen af referatet, på ekskursionen. 

»Trametesproblemer« melder sig overalt på distriktet. Hoved
linien for driften af Frijsenborgs skovbrug ligger i at få opbyg
ningen af produktionsapparatet til at ske samtidig med hen
synet til en forrentning af købesummen. Dette sidste nødven
diggør en noget langsommere opbygning end det teknisk mulige 
med en skelen til, at mindst mulige midler anvendes, men tid
ligere indsats med hensyn til veje, vandafledning m.v. letter i 
høj grad disse bestræbelser. 

Klimaet for Frijsenborg må betegnes som koldt og fugtigt. Års
middeltemperaturen er 6.8 mod 7.5 for Danmark, mens nedbøren 
er 670 mm mod 625 som gennemsnit for landet. 

KI. 8.30 startede busserne i det fineste sommervejr fra pladsen 
ved domkirken i Århus over Foldby - Tinning - herfra mod 
Nord til »Linien«, og videre til mødestedet i Tinning skov. 

Frijsenborg skovbrugs ejer greve TlDo WEDELL bød ekskur
sionsdeltagerne velkommen og gaven kort redegørelse for Frij
senborgs skovopbyggende målsætning gennem de senere tider. 
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Distriktets skovride[' J. A. LØVENGREEN knyttede dertil nogle 
bemærkninger om distriktets almindelige forhold. 

Kg}. skovrider, dr. A. S. SABOE blev valgt til dirigent ved eks
kursionen. 

Skovrider J. A. LØVENGREEN præsen terede punkt 1. Tinning 
skov, afd. 34 - Ædelgran fra 1888-1889. Det Forstlige Forsøgs
væsen har i denne afdeling en prøveflade på 1.2 ha (Prfl. IH). 
I 1934 begyndte et stormfald i denne afdeling, som nu står lys 
med en del selvsået opvækst. 

Af prøveflademålingerne, der startede i den 40-årige bevoks
ning i 1928, fremgår, at den årlige hugst ved 3 gennemhugninger 
fra 1929-1931-1933 lå på 32-37-38 m 3 derpå gik ned til 15-20 m3 

ved de efterfølgende 2 udhugninger og ligger endelig siden 1941 
nede på 8-10 m 3 . De tilsvarende tilvæksttal lå på: 36.5-39.0-25.5, 
21.5-20.7, 11-15 m 3 • - I samme periode har stammernassen før 
hugst bevæget sig i årene 1928-1933-1938-1948-1959 som følger: 
366-373-372-420-432 m3 • 

Skovrider Løvengreen mente, at bevoksningen i en periode 
fra 1928 og nogle år frem blev hugget for stærkt; nu hugges der 
svagere i bevoksningen. Spørgsmålet er, om den selvsåede op
vækst kan bruges? 

Kg!. skovrider H. MARTENSEN-LARSEN var imponeret over den 
frodige fodpose bevoksningen stod i og mente, at den bevirkede, 
at der ikke fremkom træk på dette sted. Forespurgte, hvad der 
videre skulle ske på dette sted. 

Skovrider LØVENGREEN : Tilvæksten på dette sted ligger under 
det mulige. J eg vil gerne have vedrnassen i ædelgran op på 600 
m3 pr. ha på steder som dette mod de 425 m3 , som vi nu har. Der, 
hvor vi ikke har fodpose, har vi chockvirkning i tørkeår. Fod
posen giver friere muligheder for den fremtidige behandling. 
Man kunne godt plante douglas ind her. Jeg er glad for ædel
granopvæksten på dette sted. Undervæksten er der ikke gjort 
noget ved. Jeg kunne tænke mig at bearbejde i rækker her for at 
få noget luft til jorden. 

Kg!. skovrider A. S. SABOE: Dette er et smukt billede af ædel
gran. Denne træart er tidligere mishandlet som ingen anden træ
art i dansk skovbrug ved at blive sat på dårlig vokseplads. Tyn
ding i opvæksten betyder ikke noget. Opvæksten spreder sig og 
tynder sig selv ud. Det ville være naturligt også at plante bøg 
ind i hullerne. 

Ekskursionen fortsatte til fods til punkt 2. Tinning skov afd. 
12 a, 41-årig bøg fremkommet ved selvforyngelse. I afdelingen 
er foretaget målinger siden 1947, da bevoksningen var 29 år 
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gammel. Salgbar masse efter hugst er fra 29 til 41-årsalderen 
steget fra 77 til 142 m 3 • Tilvæksten har i perioden ligget på 10.7 
til 12.0 m3 årlig og hugsten fra 3.3 til 8.0 m3 • 

Skovrider J. A. LØVENGREEN udtalte, at bøgeforyngelsen tid
ligere har lidt en del af frost, og at boniteten derfor er ringere 
en d den burde være; boniteten er 2. Bevoksningen er efter 
Moldenhawers ønske i sin tid hugget stærkt i ungdommen. Der 
er foretaget tidlige udrensninger med stærk hugst fra neden, 
hvilket medfører et andet diameterforløb end tilvækstoversig
ternes. Der er en stigende grundflade, men ikke fuld tilvækst 
endnu. 

Kgl. skovrider H. MARTENSEN-LARSEN var imponeret over, at 
man på Frijsenborg havde haft succes med at få bøgen til at vok
se. Biologien synes at være godt i gang i denne bøgebevoksning. 

Skovrider J. A. LØVENGREEN : Når man har haft stoi'mfald i gran 
som i 1934, vil man gerne have bøg på distriktet. 

Ekskursionen kørte derefter ad »Li nien « til Randers-Skander
borg landevej, hvor bilerne drejede mod Hadsten og videre til 
Lyngaa skov, der besigtigedes til fods . 

Punkt 3. Lyngaa skov, afd. 11 a. Forskellige manuelle tilplant
ninger med rødgran. Følgen de parceller kan adskilles: a. Tue
plantning efter afbrænding af kvas 1955. b. Stikplantning i jæv
net kvas med lærk 1955. c .. Bred rækkeplantning mellem ordned e 
kvasstriber 1957. 

Skovrider LØVENGREEN udtalte, at man håbede på at nedsætte 
Trametesangrebet ved at plante i tuer. Vi er meget tilbagehol
dende vedr. rensning. Vi lader lettere vegetation af gederams, 
hindbær og lign. stå, og det giver en god skygge for de unge 
planter. Vi ser i virkeligheden ikke planterne de første 4 år, og 
planterne er f.eks. kommet godt over tørkeåret forrige år. 

Kgl. skovrider H. MARTENSEN-LARSEN: Hvorledes går det med 
snudebillerne på dette sted? 

Skovrider J. A. LØVENGREEN : Stødd ene beskygges af gederams 
og hindbær, derfor forekommer der næsten ikke snudehiller. -
.Uden at man endnu er i stand til at drage resultater .af de for
skellige plantemetoder på lokaliteten her, synes jeg, man kan 
sige, at parcellen med stikplantningen ser mest grøn og sund ud. 

Ekskursionen fortsatte til fods til punkt 4. Lyngaa skov, afd. 
6: rødgran fra 1891-1902 med tyndere partier efter stormfald. 
Jordbunden er ret humusholdig med granmuld i prima tilstand. 
Skovrider Løvengreen oplyste, at der var ca. 30 % Trametes i 
bevoksningen og mulighed for, at Trametesangrebet hurtigt for
værres. Der står '450 m 3 pr. ha ; bevoksningen holdes tæt af hen-



299 

syn til stormfare og man håber herved at den samlede grankage, 
der består af afdelingerne i pkt. 4 og pkt. 6 (se senere) kan 
holde til en langsom foryngelse fra syd. Ved denne anlægges et 
30-40 m bredt egebælle i kanten. 

Ekskursionens punkt 5. Lyngaa skov afd. 14 var en 60 årig 
bøgebevoksning, der er en af de ældste bøgebevoksninger, der 
fra ungdommen har været behandlet med »Frijsenborghugst«. 

Forstfuldmægtig KAJ NØRGAARD har meddelt efterfølgende ret
ningslinier om de målinger, der er foretaget inden ekskursionen 
for at skaffe orientering om, hvilke virkninger Frijsenborgs be
handling af bøgeskoven havde på dennes udvikling med hensyn 
til dimension og kvalitet: 

Fig. 1. Lyngaa skov, afd. 14. 60-årig bøg (pkt. 5) 

»1. Behandlingen tager sigte på ved hjælp af tidligt startende 
og hyppige udhugninger at gennemføre en hurtig stamtalsre-
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duktion for derigennem at forcere diameterudviklingen med det 
formål - hurtigt at nå en stor dimension med deraf følgende 
stor pris. 

2. Efter ca. 3 sådanne kraftige udhugninger er stamtallet 
bragt ned til omkring 60 % af C. M. Møllers bonitetsoversigter, og 
grundfladen reduceret til ca. 80 % af bonitetsoversigterne. Fra 
dette tidspunkt tilsigtes en ganske jævn udvikling af bevoks
ningen med jævn stamtalsafvikling og stigende grundflade, der 
ved 120-års alderen tænkes at ligge omkring 28-30 m 2 pr. ha . 

3. Distriktets udhugningsmålinger viser, at man ved denne 
hugstbehandling opnår diametre, der allerede ved 60-års alderen 
ligger 25-30 % over bonitetsoversigternes. De to diameterkurver 
har dog på dette tidspunkt et stærkt divergerende forløb, der 
peger i retning af fortsat diameterforøgelse for distriktets dia
metre - sammenlignet med oversigternes. 

4. Dette store diameterforspring mener vi at måtte betale med 
en ringere oprensning. For at få indtryk af bul renheden i di
striktets således behandlede bevoksninger, foretog vi nogle stam
merenhedsmålinger i bevoksninger af forskellige aldre, samt i 
de forskellige diametergrupper inden for samme bevoksning; 
foruden diameter, højde og kroneforhold måltes på hver af de 
undersøgte træer den øvre grænse for finerrenhed, for planke -
I- renhed og for planke-II renhed , ligesom retheden blev klassi
ficeret. I hver bevoksning beregnedes de 3 renhedshøjder for den 
største trediedel, den mellemste trediedel og den mindste tredie
del - taget efter diametrene. Endvidere beregnedes for hver be
voksning middelfillerhøjde, middelplanke-I-højde og middelplan
ke-Il-højde. 

Resultaterne blev grafisk oplagt med diameter som indgang. 
Kurverne viser indtil 60-års alderen en jævn stigning i ren
hedshøjderne. - På tilsvarende måde måltes nogle bevoksninger 
i aldrene fra 80-137 år, men da disse sidste i ungdommen har 
været behandlet efter, hvad man vel i dag nærmest må betegne 
som »fynsk hugst«, skulle man altså vente, at renhedskurverne 
ville ligge parallelforskudte og over de andre. Målingerne viste 
imidlertid, at de 2 kurvestykker faktisk lå i forlængelse af hin
anden, som om den ældre var fremkommet som en fortsættelse 
af de yngre. 

5. Diametrene for de øvrige renhedsgrænser beregnedes samt 
midtediametrene for de respektive stammerenhedsstykker, hvor
på kubikindholdet blev beregnet. Endelig sattes priser på effek
terne efter »de vejledende priser for 1959 /60«. 

6. For nu at kunne sammenligne den stående vedrnasseværdi 
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med den »fynske«, skulle vi have haft tilsvarende målinger fra et 
fynsk distrikt - målt af den samme person . Det havde vi ikke, 
men valgte da at gå baglæns, idet vi sagde: »hvor lange skal de 
fynske finerkævler være, for at der med den mindre diameter 
og det større stamtal kan blive balance? «. 

Vi kom da til det resultat, at deres finerrenhed skulle gå lige 
til kronen. Ved denne beregning er der naturligvis ydet »fyn
boerne« al tænkelig længdetillæg. Selv en supplerende bereg
ning, hvor alle effekter (også brændsel) blev medtaget synes at 
vise omtrent samme økonomiske resultat for de to behandlings
måder. 

7. Vi har da draget den grove men - mener vi - forsigtige slut
ning, at vores behandling af bøgeskoven ikke begrunder nogen 
frygt for, at den er økonomisk uforsvarlig. 

8. Den omtalte undersøgelse er ikke tilrettelagt som en viden
skabelig undersøgelse; vi er ganske klare over, at materialet ikke 
er omfattende nok, metodikken er ikke fuldendt, renhedsbe
dømmelsen ikke kontrolleret ved fældning af de målte træer 
O.S.v. Undersøgelsen er foretaget for at der på ekskursionen også 
økonomisk var et grundlag for at diskutere bøgeskovens særlige 
behandling på Frijsenborg.« 

Af prøveflademåJingerne, der startede i den 27 år gamle be
voksning i 1928 fremgår, at den årlige hugst har ligget på 8.8-
6.7-7.8-6.6-5.3-7.3-4.0-5.8 i prøvefladeperioden medens til væksten 
har ligget oppe på 14.2-12.3-14.5-12.4-13.0-14.0-10.7-11.0. Salgbar 
masse er også steget som følgende talrække viser for f.hugst: 68-
139-132-170-201-220-241-255-283 m 3 . 

Skovrider J. A. LØVENGREEN udtalte, at bevoksningen fuldt ud 
giver udtryk for Frijsenborghugsten. I denne bevoksning har 
professor C. M. Møller foretaget bladfladeundersøgelser. Indtil 
denne alder, mener Løvengreen, vil der ved behandlingen sættes 
lidt tilvækst til, samtidig med, at muligheden for at få fuld til
vækst fremover skulle være forbedret. 

Skovrider J. ABELL var meget lid t tilfreds med behandlingen 
af bøgeskoven på Frijsenborg. Oprensningen er kun knap 5 m i 
højden og kronerne er alt for store med alt for mange grene ned 
ad stammen. Værdiproduktionen er vist ødelagt ved den urime
lig stærke hugst. Der vil blive en enorm brændepmduktion. 

Kg!. skovrider F. LORENZEN : Det er et typisk fynsk synspunkt. 
Jeg har en bøgebevoksning i samme alder, der kun har 16 m2 

grundflade, medens der her er ca . 22 m2 • Tilvæksten har jo 
været tilfredsstillende, idet den ligger på bon. I. 
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Kgl. skovrider A. S. SABROE: På Boller har vi haft en meget 
stærk hugst i 40-ådg bøg. Det bevirkede - ligesom her - at bun
den overalt kom i orden. 

Kgl. skovrider H. MARTENSEN-LARSEN: Denne bøgebevoksning 
vokser under optimale klimaforhold. 

Fig. 2. Lyngaa skov, afd. 14. 60-årig bøg 
(pkt. 5). Skovrider J. ABELL deltog i diskus

_ sionen vedr. »Frijsenborghugst« i bøg. - Diri
genten, kg!. skovrider, dr. A. S. SABROE til 
venstre i billedet. 

Skovrider J. A. LØVENGREEN : Ja, denne bevoksning har bonitet 
I. Bøgetræerne udvikler sig imidlertid anderledes end efter bo
nitetsoversigterne; således er diametertilvæksten, som jo er me
get afgørende for prisen, væsentlig større end i bonitetsoversig
terne. Bulhøjden er jævnt stigende med alderen . Kævlernes værdi 
er dobbelt så stor, som hvis bevoksningen havde været hugget 
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svagt. Endvidere er boniteten ved den førle hugst sat op. Vi får 
nok nogenlunde det rigtige udbylte alt i alt. 

Kg!. skovrider F. LORENZE N : Når bevoksningen engang bliver 
35 m høj, vil den blive et pragtfuldt syn. 

Ekskursionen fortsatte til fods til Lyngaa Skov, punkt 6. afd . 2 b 
og 7, 66-årig rødgran, der er uregelmæssigt bevokse t efter storm
fald. Nordvestfronten søges bevaret ved underplantning med bøg 
på afd. 2 b (1956) og ædelgran på afd. 7 (1957) samt ved meget 
forsigtig hugst. Rækkeafstanden i plantningerne er 2 m . 

Skovrider J. ABELL: Vi har haft dårlige erfaringer med gran
overstandere over bøg. Ved storm vipper rodkagerne op, hvilket 
ikke er heldigt for de unge bøge . Vi er i stedet for gået over til 
at anvende ædelgran som overstandere og planter douglas neden
under. 

Kg\. skovrider A. S. SABROE: J a, men vi har rødgran her. 
Skovrider AA. BAVNGAARD : Jeg ville fælde de gamle graner og 

lave en reel forkultur af japansk lærk. - Opvæksten af ædelgran 
står far spredt. 

Skovrider J. A. LØVENGREEN mente, at der var ædelgran nok, og 
påpegede hovedformålet at undgå yderligere katastrofale storm
fald, således at en langsom afvikling af grankagen kan gennem
føres. 

Fig. 3. Frokosten blev indtaget på restaurant Pøt Mølle 

Busserne kørte derpå deltagerne gennem Lyngå, Skød og Pøt 
Mølle, hvor frokosten blev indtaget. 
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Ekskursionen fortsalte derpå i bus forbi Frijsenborg og videre 
til GI. Dyrehave. Punkt 7 blev p.g.a. manglende tid sprunget 
over og ekskursionen fortsatte til punkt 8. GI. Dyrehave, afd. 52, 
137-årig bøg, der er nogenlunde typisk for Frijsenborghugsten's 
indvirkning på ældre bøg. Målingerne var allerede påbegyndt i 
den 99-årige bevoksning i 1922, og der er siden hugget med 5-7 
års mellemrum. Den årlige hugst i m 3 / ha har i perioden an
draget 13.0-16.0-3.4-6.8-9 .8-4.6. Det vil sige, at hugsten i begyn
delsen af måleperioden lå på ca. det dobbelte af bonitetsover
sigternes. Tilvæksten i måleperioden androg årligt pr. ha: 10.8-
13.8-8.9-14.6-13.5-17.2. Salgbar masse f.hugst var i måleårene flg.: 
325-318-308-306-355-402-463 m 3 • Massen er steget væsentligt siden 
1938 og ligger idag på 470 m 3 • 

Skovrider LØVENGREEN oplyste, at der på Frijsenborg hugges 
stærkere end bonitetsoversigterne i de unge bevoksninger og 
svagere end boniletsoversigterne i de ældre bevoksninger. Det 
har taget 137 år at få lavet denne bevoksning, men den kan vist 
laves på 100 år. Vi har - som det vil ses af førnævnte tal - en 
meget høj tilvækst i denne gamle bevoksning: 13-14 m3 , hvor 
bonitetsoversigterne kun har 7 m 3 • Vi har fået kraftige træer, der 
tilsyneladende udnytter jord, lys og luft særlig godt. 

Dr. H. HENRlRSEN fandt det meget prisværdigt, at man på Frij
senborg havde tilvejebragt et så stort og værdifuldt talmateriale 
til belysning af skovdriften. Den videnskabelige metode ved be
arbejdningen af talmaterialet fandt han ikke, at det her var ste
det til at diskutere. Delte fandt Henriksen i øvrigt underordnet 
for så vidt den vedmassepolitik,der reelt føres, i flere hense
ender må forekomme dyrkningsteknisk fordelagtig . 

Godsejer E. TILLIscH : Hugstdiskussionen gentagel' sig og blusser 
op med års mellemrum. Tilvæksten her på Frijsenborg er på 
højde med tilvæksten på andre distrikter. På Overgård ligner 
skoven en savanne, men tilvæksten er også der omtrent som 
andre steder. 

Godsejer F. JUNCKER: Om et distrikt bør have megen eller kun 
lidt vedmasse er afhængigt af det specielle skovbrugs økonomi og 
skatteforhold. Først og fremmest må man se på den aktuelle 
bonitet her i skoven; den er I for denne bøgebevoksning. Boni
teten er steget her i skoven, og jeg tror, at det skyldes, at den 
naturlige frugtbarhed gradvis forbedres. Vi har i mange skov
brug nu en meget bedre jordbundstilstand, end vi havde tid
ligere . På 20 år er det muligt ved hensigtsmæssig skovbehandling 
at forbedre jordbunqstilstanden væsentligt. De store tilvækster, 
som er målt i denne bevoksning, skyldes den store stigning i 
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boniteten. Man kan omtrent sige, at for hver 50 år stiger bonite
ten med 1 bonitetsgrad uafhængigt af behandlingen. 

Fig. 4. GI. Dyrehave, afd. 52 . 137-årig bøg (pkt. 
8). Ekskursionslederen, skovrider J. A. LØVEN

GREEN i midten af billedet 

Skovrider E. TOLSTRUP: Diameteren er her ca. 7 cm s tørre end 
efter bonitetsoversigterne. På Brahetrolleborg har man opnået et 
tilsvarende diameterforspring ved en anden hugstmåde, idet 
grundfladen indtil ca. 50-års alderen er ca. 24-26 m2 og derefter 
reduceres til ca. 22 m2 • C. M. Møller og Jørgen Nielsen har ved 
afprøvningen af bonitetsoversigterne (DST 1953) konstateret, at 
tilvæksten for bøg over 50 år ligger ca . 20 % over oversigternes 
tilvækst. - Ang. boniteten har økon.-stal. afdeling ved planlæg
ningerne konstateret, at boniteten for et distrikt i regelen er 
ringere for de ældre end for de yngre bevoksninger, men det 
viser sig, a t de enkelte bevoksninger hal' den samme bonitet ved 
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forskellige planlægninger. Bonitetsstigningerne sker således ved 
foryngelserne. 

Dr. E. HOLMGAARO: Desværre er vi endnu meget uvidende m. 
h.t. produktionsforholdene i skoven. Jeg mener ikke, at de må
linger på Overgaard, som der er berettet om i Dansk Skf. Tds., 
viser noget om, hvorvidt tilvæksten er opretholdt eller ej . Jeg 
mener heller ikke, at man ved ret meget om anvendeligheden af 
begrebet aktuel bonitet. 

Skovrider J. A. LøvENGREEN : Vi må jo bruge det materiale, vi 
har. Store træer danner stor rod. 

Dr. E. HOLMGAAno: .J eg tror ikke, man har meget ud af at bruge 
boni tetsoversigterne som målestok, når man vil undersøge, om 
en enkelt bevoksning har groet tilfredsstillende. Vort skovbrug 
er fyldt med luftige teorier. Det ville have været dejligt, om der 
var nogen sammenligningsflader her på Frijsenborg i stedet for, 
at man behandler alle bevoksninger ens. Det burde være således, 
at det praktiske skovbrug anlagde og målte f.eks. 3 flader med 
forskellig, behandling ved siden af hinanden. Landbrugskonsu
lenter er flinkere til at lave forsøg end skovriderne. - De første 
10-20-30 år efter at hugsten er forøget, vil man ofte få forøget 
tilvækst, og det er måske forklaringen på de høje tilvækster i 
den gamle bøgebevoksning her. 

Godsejer F. JUNCKER : Landbrugets forsøgsvirksomhed er ikke 
bedre end skovbrugets - det arbejder med alt for mange variable 
i forhold til forsøgenes antal. To sammenligningsflader ved siden 
af hinanden giver ikke et godt sammenligningsgrundlag, da de 
aldrig kan være iden tiske . Jeg synes, at den aktuelle bonitet er 
et udmærket begreb, som vi skylder professor Møller tak for -
noget lignende har jeg netop diskuteret behov for i U.S .A. Den 
stokastiske videnskabelige metode anerkendes i stigende grad 
ude i verden og i andre videnskabe!'; uden »skud« og intuition 
når vi ikke ret langt. 

.som følge af manglende tid måtte pkt. 9, bøgeforyngelse med 
prikling af 1/0 hollandsk bøg i 1958, springes over. 

Punkt 10. Sønderskoven, afd. 75, 36-årig rødgran (Sten dal
gaard) med tidligere tilbageholdende ungdomshugst blev af tids
mæssige grunde hurtigt gennemgået. 

Punkt 11. Sønderskoven, afd. 60, en 61-årig rødgranafdeling, 
der omkring 1942 blev lysstillet til foryngelse på grund af skræl
ning og svampeangreb, men senere har vokset sig sund og er 
ved at gro sammen. Målinger efteråret 1959 viser en højde på 
26.0 th, grundfl. 31.2 m2, s.masse 411 m3 og en årlig tilvækst på 
17.0 m3 . 
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Skovrider J. A. LØVENGREEN oplyste, at bevoksningen, som nu 
har en vedrnasse på 411 m3, for 20 år siden kun havde en ved
masse på 220 m 3 • Også i rødgran har vi indført en stærk ung
domshugst og en svagere hugst i de ældre bevoksninger. Der 
findes tilsyneladende ikke Trametes under videre udvikling i 
bevo'ksningen, men af førnævnte grunde tænkte man for ca. 20 
år siden på helt at kassere bevoksningen. Jordbunden vil efter
hånden overgå til Oxalis. 

Skovrider MØRK-SØRENSEN: I hvad højde er bevoksningen, der 
jo har nogle kraftige opsvulmninger for neden, målt? 

Skovrider LØVENGREEN oplyste, at den var målt i 1.8 m højde. 
Punkt 12, var Sønderskoven, afd. 46, en rødgranpJantning efter 

gammel ædelgran fra foråret 1955 med 2/2 planter (prov. Tin
ning) i fræsede og hyppede striber. Plantningen har fået tilskud 
af Thomasmel og er senere renset en gang ved fræsning »over 
rækken «. Kvaset er delvis solgt som pyntegrønt og delvis be
varet mellem rækkerne. Der er kun foretaget minimal rensning. 

Skovrider LØVENGREEN : Rækkeafstanden er ret stor i denne 
plantning, hvor fugtigheds- og vækstforholdene er gode, selvom 
planterne hvert år har været forsvundet i vegetation. 

Ekskursionens sidste punkt (13) var Sønderskoven, afd. 44, 
en 68-årig ædelgran bevoksning med stigende uregelmæssighed 
på grund af vindfald i nordvest. Bevoksningen er nu svagt lys
stillet og underplantet med 3/ 0 bøg (Lundsgaard) i striber med 
2 m afstand. Der håbes på en stabilisering af nordvestranden. 

Bevoksningen er første gang målt som 34-årig i 1927. Den 
lIrlige hugst har - i hvert andet hugstmellemrum - andraget i 
m 3 /ha: 26.5-16.5-15.0-11.li-11.3 og 12.3. - Den årlige tilvækst i 
m3 / ha har tilsvarende andraget: 34.0-24 .0-28.0-24.0-12.9-13 .2. -
Der er således sket en væsentlig stigning i vedrnassen pr. ha, 
som efterfølgende opgørelse af stammemasse i m 3 før hugst, der 
omtrent svarer til de før nævnte hugst og tilvæksttal, bekræfter: 
277-299-299-360-426-454 og 462 i e 1959. 

Skovrider J. A. LØVENGREEN: Ædelgranen har lidt meget i tør
keårene siden 1947, hvorimod rødgran har klaret sig væsentlig 
bedre. 

Ekskursionen var derpå slut og Dansk Skovforenings formand, 
lensgreve CHR. MOLTKE udtalte: Forventningerne til dagens eks
kursion er fuldt ud gået i opfyldelse, fordi man her på distriktet 
har haft mod til at gå til yderlighederne og dermed har søgt at 
bane nye veje for skovbruget. Vi vil gerne rette en tak til greve 
og grevinde WEDELL, fordi Dansk Skovforenings årsmøde har 
måttet afholdes her på Frijsenborg; også tak til skovrider LØVEN-

29 
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GREEN for al ulejlighed med at tilrettelægge og lede ekskursionen. 
Endvidere tak til kgl. skovrider SABROE fordi han har villet på
tage sig dirigenthvervet her i skoven. Dertil vil jeg gerne føje 
en tak til alle øvrige medvirkende ved arrangementet af ekskur
sionen. 

Derpå var distriktet vært ved en forfriskning og ekskursions
deltagerne steg i busserne og kørte til Aarhus. 



KEMISK UKRUDTSBEKÆMPELSE 

I SKOVBRUGET 

Af havebrugskandidat G. BAKKENDRUP 

Foredrag holdt for Danske Forstkandidaters Forening 
på Borup kro den 22. juni 1960 

Når der er tale om kemisk ukrudtsbekæmpelse i skov
bruget kan man opdele dette begreb i flere afsnit. 

Der kan være tale om egentlig ukrudtsbekæmpelse i forsl
planteskoler, på {røbede, priklebede og mellem udskolede 
pl'anter. 

Endvidere er der problemet med bekæmpelse af uønskede 
træagtige vækster i skov, f.eks. druehyld, brombær og hind
bær, opgroningen fra stød (ask, elm, ahorn) og selvsåninger 
af samme arter. 

Problemet med græs mellem de unge udplantede og ud
skolede skovtræer, der hvor der tidligere har været gammel 
skov, og hvor det ikke er så let at holde rent med redskaber, 
er også alvorligt mange steder. 

Et spørgsmål som vildris på egetræer er et pwblem, der 
også arbej.des med at løse ved kemiske midlers hjælp. 

Der kan enkelte steder være tale om at holde skovsøer og 
mindre vandhuller fri for bevoksning med siv og lign. 

Forsiplanteskoler: 
I mange planteskoler anvendes nu allylalkohol i stor ud

strækning som et led i ukrudtsbekæmpelsen og med stort 
udbytte, idet en behandling af frøbede med allylal'kohol in
den såning sparer en mængde lug,earbejde. Der anvendes ca. 
10-15 cm3 allyl i 5 liter vand pr. m 2 • I planteskoler, hvor så 
mange kulturer sås og prikles på bede, foregår udbringnin
gen af allylalkoholen lettest fra en ajletønde eller anden stor 
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beholder trukket af traktor, hv,is hjul følger gangene mellem 
bedene. Fra beholderen fordeles væsken gennem alm. spre
derør ned på bedet. 

Der har været ,forsøgt med nedfældning af allylalkoholen, 
men resultaterne var ikke så gode som ved den alm. udvan
ding. AIlylalkoholen dræber ukrudtsfrøene i jorden, i den 
dybde det trænger ned med vandet, og da virkningen ikke 
holder sig længere end ca. 6-8 dage (allyl nedbrydes biolo
gisk) 'kan man så eller prikle ret hurtigt efter behandlingen. 

Der er dog måske visse plantearter, der er mere følsomme 
end andre (japansk lærk blev s-kadet ved prikling sel,s dage 
efter behandling) således, at man bør udvise en vis forsig
tighed og hellere vente op til 8-10 dage. 

Enkelte ukrudtsarter er også mere modstandsdygtige 
over for allyl end andre, f.eks. er lugtløs kamille, pileurt og 
hvidmelet gåsefod vanskelige at dræbe med allyl, og hvor 
man måske overvejende har disse ukrudtsarter i jorden, får 
man ikke så god virkning af behandlingen. 

En stor ulempe ved anvendelse af -allyl er den store mæng
de vand, ca. 50.000 liter pr. ha, der skal udbringes på jorden, 
det kræver en del arbej-de, men hvis det gribes rigtigt an 
kan der spares en hel del af lugearbejdet. Forsøg har vist, 
at lugetiden kan gå ned :fra ca. 21 min. pr. m 2 til ca. 1 min. 
pr. -m 2 . 

En anden ulempe ved brugen afallyl er, at man helst i,kke 
må bringe den dybereliggende ubehandlede jord op til over
fladen ved såning eller prikling. 

I de sidste par år er der ved Statens Ukrudtsforsøg gjort 
forsøg med at anvende kemikalier, der indeholder eMU og 
Simazin til ukrudtsbekæmpelse på [røbede og priklehede i 
planteskole. 

Disse mi'dler har lang virkning i jorden, og skal derfor 
anvendes i små mængder og med stor forsigtighed, da de 
dræber al vegetation, der har rødderne i de øverste cm af 
jorden. 

Begge midler bindes ret stærkt i de øverste jordlag og 
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Konsulenten udtaler: 

Nedsæt lugetiden i frøbedene - brug 
Shell Allylalkohol før såning. 

De seneste års erfaringer har vist, at der 
kan spares en mængde lugearbejde ved 
brug af Shell A Ily lalkohol før såning i 
Erøbede. Samtidig skånes de unge frø · 
pl anter for den hårde behandling, en 
lugning er. 

Shell Allylalkohol er af Statens Forsøgs. 
virksomhed anerkendt til ukrudtsbe· 
kæmpelse i gartnerier og planteskoler 
med 5·10 cm3 i 5 Itr. vand pr. m 2. 

SHELL ALL YLALKOHOL 

Få nærn'ere oplysninger - tal med vor 
forhandler af Sh ell kemikalier til fors[
planteskoler og skovbrug eller ring eller 
skriv til ShelJ. 

Vore konsulenter og VOrt omfattende 
brochuremateriale stå r frit til Deres 
disposition (forlang brochure nr. H-I). 

Aldrin, Dieldrin , Endrin, Phosdrin, D-D 
og Nemagon er SHELL kemikalier. 

Endnu et fremragende produkt 

A/S DA'N'5IK SHEll • SHELL.HIJSET • Kampmannsg. 2, V Tlf.: MI 5340 

Eneforhandler o-f SHELL kemikalier lil forslplanleskoler ag skovbrug: 

Dan~k Skovkonlor vi skovrider C. F. Ingvorsen, Poslbox 1 - Næstved - Telf. Nyland 110 

3U ' 



PLANTEBESKYTTELSE 
Ammonium Sulfamat - Udrydder træagtig vegetation 

AMMATE 
WEEDKILLER 

som f.eks. hindbær- og brombærkrat. Ammate nedbrydes 
i løbet af ' / 2 år. Anerkendt af Statens forsøgsvirksomhed 
i plantekultur til bekæmpelse af uønsket trævegetation i 
IO o/c vandig opløsning til sprøjtning på træer og buskes 
løv, ~lIer til udstrøning med 25-100 g direkte på træstød. 

M onuron - Dræber al plantevækst 
eMU 
TELWAR W 
ORIGINALPRODUKTER FRA 

benyttes til bekæmpelse af vegetation på udyrkede area
ler såsom veje, gange, tømmerpladser, gårdspladser, fa
briks- og jernbanearealer. Er ikke brandfarligt og virker 
mindst eet år. 
Anerkendt af Statens forsøgsvirksomhed i plantekultur til 
bekæmpelse af al vegetation. Mod svagere ukrudtsbes tand 
(gårdspladser og lign.) med 10-20 kg pr. ha., mod kraf
tigere ukrudtsbestand med 20-40 kg pr. ha. 

NORDISK ALKALI A/S, Islands Brygge 91, Kbh., S 

Konsulenttjenesten svarer på AS 6100 

DET DANSKE GØDNINGS -KOMPAGNI ~ 
kØSENHAVN-AALBOI\G ~ STRUER-ARHUS-VEJLE 
ISBJERG- SØNDERBORG IC.I ODENSI.·NYKØBING. ' 

Påhvl. , d. fI.s,e bov_pr 
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trænger kun langsomt ned med nedbøren, ,men de kan 
transporteres med overfladevand, og gøre skade ved at samle 
sig i lavninger i terrænet. 

Forsøgene har vist, at frøplanter af rødgran absolut ikke 
tå ler CMU, og at .fyr tilsyneladende skades. 

Begge midler er rodgifte, og skal altså optages af planterne 
gennem rodnettet. Dog ser det ud, som om der også optages 
noget gennem løvet, hvorfor unge blade kan svides ved over
sprøjtning. 

Indtil videre kan ingen af disse midler anbefales til brug 
i praksis. 

På nåletræsfrøbede kan man anvende de lette petroleums
præparater : Weedkiller , efter fremspiring af kultul'frøet. 
Dog skal man væ re forsigtig med at sprøjte .for tidligt, 
da de helt unge planter undertiden skades stærkt, hvorimod 
lidt ældre ,forveddede planter tåler behandlingen godt. 

På frøbede med nåletræer kan man naturligvis også an
vende 'Veedkiller før kulturplanternes fremspiring, og med 
godt resultat. Forsøg har vist, at man ved anvendelse af 
1000 liter Weedkiller pr. ha, før fremspiring, kan nedbringe 
antallet af ukrudtsplanter fra ca. 1000 pr. m 2 i ubehandlet 
til ca. O i de behandlede, og lugetiden tilsvarende. 

Disse 'petroleumspræparater anvendes også nu i udstrakt 
grad i forstplanteskoler. 

Hvor man ønsker at sprøjte efter kulturplanternes frem
spiring, bør man, som før nævnt, sprøjte, når planterne er 
begyndt at forvedde, og man hør ikke bruge mere end ca. 
250 liter pr. ha. 

Ved sprøjtning med Weedkiller skal ukrudtet helst ikke 
være større end i k~mbladstadiet, da det ellers ikke er så 
nemt at dræbe. 

På frøbede med løvtræer kan man ,før fremspiring også 
anvende petroleumspræparater ('Veedkiller) til at bekæmpe 
det fremspirede ukrudt. 

Der findes mere slagkraftige petroleumspræ parater tilsat 
DNOC1, men de må ikke anvendes på frøbede eller prikle-

1) DNOC = Dinitroortokresol 
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bede, da DNOC svider ret stærkt og desuden kan skade frøets 
spireevne ved nedtrængen i jorden med nedbør. 

Weedkiller DNOC kan anvendes tidligt forår, mellem ud
skolede træer, der er mere end 1 m høje, hvor man kan 
sprøjte mellem træerne uden at ramme dem, men det bør 
udføres med yderste forsigtighed. Vi har i forsøg i ahorn set 
en stammeforkortelse på ca. 15 cm, hvor der var behandlet 
med Weedkiller DNOC, og i samme forsøg blevask bladløse 
på de nederste 20-30 cm. 

Endelig kan man på frøbede før kulturplanternes frem
spiring anvende flammekastere til a'fsvidning af ukrudt. 

Også her gælder det, at det bedste resultat opnås når 
ukrudtet er i kimbladstadiet. 

På veje og gange kan man, hvor der ikke er fare for at gøre 
skade på nærstående kulturplanter, anvende CMU eller Sima
zin, ca. 10 kg CMU pr. ha i ca. 1000 liter vand pr. ha vil holde 
vejene fri for ukrudt i lang tid. 

Alm. kvik kan undertiden være et meget generende ukrudt. 
Har man sådanne arealer, der er blevet forurenet med kvik, 
kan man opnå gode resultater ved at behandle med TCA 
eller Dalapon (dichlorpropionsyre). 

TeA (lrichloreddikesyre) skal for at virke bringes i di
rekte ·forbindelse med kvik rødderne. Derfor må jorden 
skrælpløjes og harves, således at kvikudløberne kommer op 
på overfladen, hvorefter man sprøjter med 25-50 'kg TCA 
pr. ha. 

Behandlingen virker bedst når den udføres sent på efter
året, ca. november. 

Dalapon kan anvendes på samme måde som TCA, men 
har desuden den fordel, at det kan optages af kvikbladene 
og transporteres gennem planterne ned til rødderne. Dala
pon kan altså anvendes uden forudgående jordbehandling, 
og der anvendes ca. 10-15 kg pr. ha. 

Desværre bevarer disse midler virkningen temmelig længe 
i jorden. TCA således 6-9 måneder, og det vil da være van
skeligt at dyrke korn næste år uden risiko for skade. Dala-
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pon udsprøjtet på kvikbladene med ca. 10 kg pr. ha, vil ikke 
bevare virkningen nær så længe, og der skulle kunne dyr
kes korn uden risiko næste forår. 

Maleinhydrazid og aminotriazol kan også med godt resul
tat anvendes til bekæmpelse af alm. kvik. Begge disse midler 
virker kun når de sprøjtes på kvikbladene, helst når disse 
er ca. 20 cm lange, altså når der er en god top. Gennem bla
dene vandrer stoffet ned i kvi'krødderne og dræber disse. 

Aminotriazol må dog indtil videre ikke anvendes. 

Træagtigt ukrudt, uønsket træagtig vegetation. 
I gamle skovplantninger, hvor der efterhånden bliver lys 

og luft mellem træerne, vil der mange steder ,fremvokse 
uønskede træagtige planter, 'f.eks. brombær, hindbær, drue
hyld o.lign. Da det er meget bekosteligt med håndkraft at 
holde disse bevoksninger nede, og det i dag ikke er let at 
skaffe den fornødne arbejdskraft, er der gjort en del forsøg 
med ad kemisk vej at dræbe eller i hvert fald at hæmme 
disse planter. 

Brombær og hindbær har vist sig at være temmelig føl
somme over for en esterforbindelse af 2,4,5-T syre og 2,4-D 
syre. 

Ved oversprøjtning med esterforbindelser 100 ml i 10 liter 
vand (1 %), kan man med ,fint resultat bekæmpe disse be
sværlige vækster i ældre plantninger, hvor man kan sprøjte 
uden fare {or at ramme de blivende træers blade. 

Der skal udvises forsigtighed ved behandlingen, undgå 
så vjdt muligt at ramme træernes stammer, det er jo hor
monstoffer, der kan opsuges og transporteres i planternes 
væv. 

Sprøjtningen skal foretages, når de planter man ønsker 
at udrydde har størst bladareal og skuddenes bark er frisk. 
Det er nødvendigt med en god gennemvædning af planterne, 
ca. 2000 liter pr. ha. 

Ammoniumsulfamat kan anvendes i 10% vandig opløs
ning. 
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Til disse midler kan det være en fordel at tilsætte et godt 
spredemiddel. 

Druehyld, der nogle steder kan være en plage, kan med 
held bekæmpes med de samme midler og på samme tids
punkt. 

Selvsåninger af ask og elm erikke så lette at udrydde ad 
kemisk vej. Man kan sprøjte med esterforbindelserne som 
ved brombær, måske i en dosis ,på 200 ml pl'. 10 liter vand 
(2%). 

Ammoniumsulfamat kan også anvendes, dels ved udstrø
ning direkte på frisk afhuggede stød, ca. 50 g pr. stød, og 
dels ved oversprøjtning som nævnt ved brombær. 

Esterforbindelserne kan også påsmøres på frisk afhug
gede stød . I dette tilfælde anvendes det koncentrerede præ
parat. 

Det vil, efter forsøg udført af Statens Ukrudtsforsøg, være 
en fordel at påsmøre det koncentrerede hormonpræparat 
direkte på stød, hvor det drejer sig om større træer, men 
virkningen er dog ikke 100%, og man vil ofte være nødt til 
at gentage behandlingen. 

Behandlingen af stød kan godt udføres om efteråret, blot 
stødene er frisk afskårne. Selvom ask og elm ikke er så lette 
at udrydde ved oversprøjtning med esterforbindelserne, kan 
man dog opnå en ret god virkning ved at behandle påny 
efter nogen tid . Del' har været uMørt forsøg med at iblande 
esterforbindelser i dieselolie og vil'kningen var tilsynela
dende bed re end ved vandig opløsning. 

Er der problemer med skovsøer, som man ønsker at holde 
rene for siv eller rør, kan man anvende midler der inde
holder CMU (ca. 25-50 kg pr. ha), men man skal passe på, 
der ikkc er afløh fra søen , da CMU let transportercs med 
rindende vand, og således kan flyttes andre steder hen og 
gøre skade. 

Endvidere må det tages i betragtning, at fisk ikke tåler 
eMU i større doser . 



DANSK SKOVFORENINGS FRØUDVALG 

Bøge i afd. 19, SihlwaJd ved Ztirich. 

Bedre race .. bedre skov 

SPØRG ALTID FØRST 
om del' el' frø eller planter af godkendt avl at få! 

Også i udlandet vil der i kommende {røår blive indsamlet 

{rø til Danmark i D. S. F. godk. bevoksninger. 



[.4t;@lilB~~Th1At+1!$l1mM1illI1&ik1E:W:=:=:VJi1%ifi§ 
Ko Id ethvert p arti løvtræ 

',' -.lØbe r - u~nset beliggenhed, n.: og VI betaler 

I e r. . . altid den gældende dagspris. 

~ KOLDS SAVVÆRK 
KERTEMINDE - Telf. 55-295 og SIS (09-3 

HELLESTRUP PLANTESKOLE 
(Ejer: Gosch Tændstikfabriker AIS). 
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Asketræ 
i Kævler samt Snitgavn, ret og rundt. 
frit for Knaster og Overgroninger, 
ikke under 16 cm. Top og i Læng
der 800 - 900 - 1200 og 1400 mIm 
Betal i ng kontant. 

Trævarefabrikken »Skovhastrup« 
HVALSØ - Telf. Hvalsø 33 

Kævler og Snitgavn i Eg, Bøg, Ask og Gran 

i alle dimensioner købes. 

Hadsund Trævarefabrik 
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Efter udenlandske oplysninger kan bregner bekæmpes 
med dichlorpropionsyre, 10-20 kg virksomt stof pr. ha. 

Herhjemme har vi endnu ikke haft forsøg med kemisk 
bekæmpelse af bregner, problemet er måske ikke så stort? 

Gederams kan bekæmpes med de ovenfor nævnte ester
forbindelser i styrker som nævnt for brombær. 

Pas lJå nærstående kulturer. 

Græsbekæmpelse mellem unge udplantede skovtræer. 
Hvor man nyplanter i gamle rydninger, vil man ofte de 

første år få en kraftig græsbevoksning, og da det på grund 
af de gamle stød er vanskeligt at radrense, er man henvist 
til at forsøge at holde græsset nede med le. 

De førnævnte kvikmidler, dichlorpropionsyre, aminotria
zol og maleinhydrazid, kan anvendes her. nisse tre midler 
skal udsprøjtes, når græsset er grønt og har en god top, og 
dekan alle anvendes i en dosis af ca. 10 kg pr. ha . 

Aminotriazol ødelægger klorofylkornene i planternes bla
de, og man skal derfor være meget forsigtig ved behandlin
gen, så der ikke kommer sprøjtevæske på kulturplanterne. 

Dichlorpropionsyre optages også gennem bladene og bar
ken, også ved brugen af dette stof, og ved brugen af malein
hydrazid må udvises den største forsigtighed. Det er nød
vendigt at holde en sl,ærm mellem sprøjten og kultur
planterne. 

Det vil være en ,fordel at 'behandle arealet, medens græs
set endnu er forholdsvis tyndt og derfor let at gennem
væde. Hvis det først har fået lov at ligge nogle år, så der er 
blevet en svær græspels , er det ikke så let at bekæmpe. Det 
er næsten umuligt at ramme størsteparten af græsset, og 
selvom man bruger store vandmængder, bliver resultaterne 
ringe . 

Forsøg med de omtalte græsmidler tyder på, at efterårs
behandling virker bedst, men der skal naturligvis sprøjtes 
medens græsset endnu er grønt, evt. behandles -igen når 
græsset skyder frem næste år. 
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Da anvendelse af disse midler, til det her nævnte formål, 
endnu i,kke er tilstrækkelig forsøgsmæssigt belyst, må der 
tilrådes den største forsigtighed. 

Måske vil det vise sig at være det sikreste at sprøjte græs
set væk året {ør arealet skal tilplantes. 

Blandinger af Dalapon og aminotriazol synes at have lidt 
bedre virkning over for græsserne end de rene midler hver 
for sig. 

Blandingen kan da bestå af ca. 5 kg aminotriazol + 5 kg 
Dalapon pr. ha. 

Et problem som vild ris på egetræer har været genstand 
for forsøg. Man har prøvet at dræbe disse vild ris ved sprøjt
ning med Na-klorat-opløsninger, men det viser sig, at bar
ken på træerne ikke kan tåle behandlingen, den revner og 
slår fra. Desuden er Na-klorat meget brandfarligt, og alene 
af den grund er det ikke heldigt at bruge det i skove, der i 
forvejen kan være meget udsat for brand. 

I de nye forsøg er søgt anvendt esterforbindelser til be
handlingen, og så vidt det kunne skønnes i efteråret, var 
der nogen virkning. 

Bekæmpelse af bøgekrat k:l11 udføres med næsten 100% 
virkning med en blanding af e!>terforbindelser og diesel
olie (20 cm3 pr. liter) udsprøjtet på buskenes blade og bark. 
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