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DANSK SKOVFORENINGS 
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

DEN 26. maj 1961 

Dansk Skovforening.s ordinære generalforsamling afholdtes den 
26. maj kl. 14.00 i Studenterforeningen, København. 

Formanden, kammerherre, lensgreve CHR. MOLTKE bød velkom
men og motiverede et leve for Dansk Sko'Vforenings høje protek
tor, HANS MAJESTÆT KONGEN, til hvem der afsendtes et tele
gram. - Senere på dagen ankom fra Majestæten et takketelegram, 
som oplæstes ved middagen på restaurant Langeliniepavillonen. 

Formanden udtalte derpå mindeord om følgende, der var af
gået ved døden siden sidste generalforsamling: godsejer, forst
kandidat C. C. BRANTH, skovrider ALBERT RICHARD HANSEN, skov
rider ERNST KRISTIAN KANN, kgl. skovrider E. BENTZEN, forstkandi
dat HILDEBRANDT PEDERSEN, og skovrider, godsforvalter C. IpSEN. 

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 under punkt 2: Af
læggelse af beretning. 

Formanden gaven kort beretning over, hvad der var sket in
denfor skovbruget siden fO'rrige generalforsamling og nævnte bl.a. 
forskellige forhold vedr. handelen med skovbrugets produkter. Et 
af de vigtige nye felter, hvortil skovbruget knytter store forhåb
ninger, er fremstilling af cellulose af bøgetræ. 

Der synes i år at være vanskeligheder med !salg af bøgegavntræ, 
og mange savværker er i vanskeligheder med deres eksport af 
bl.a. møbler. Det ser ud til, at eg er ved at afløse teak som mode
træart for møbler. - Ændrede inpakningsmåder for smør har be
virket, at clrittelproduktionen er for nedadgående. - Der har 
været stigende vanskeligheder ved at ekspO'rtere bøgefirkanter til 
England, og for at hindre at markedet forringes ved indbyrdes 
konkurrence mellem eksportørerne, er man ved at forsøge at 
danne et nyt eksportorgan »Danish Hardwood«, der vil blive et 
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aktieselskab. Dansk Skovforenings bestyrelse er gået ind for dette 
selskab og har vedtaget at tegne fOT 20.000 kr. aktier deri. - Finer
markedet har været godt i det forløbne år og bevirket en god af
sætning for skovenes finerkævler. Junckers savværk har haft en 
betydelig ordretilgang, men store beholdninger af indkøbt gulv
træ fra forrige sæson bevirkede,at der måtte foretages ned
skæringer i indkøbene heraf i denne sæson. Salget af sveller er 
forløbet ganske godt, idet statsbanerne har aftaget en del sveller 
ud over det oprindeligt aftalte kvantum. Der har i sæsO'nen været 
en rigtig god afsætning af egetræ til kuttere, idet det ser ud til, 
at egekuttere vil komme til at stå sig godt i konkurrencen med 
stålkuttere. Der har endvidere vær·et en god afsætniI?g af ege
hegnspæle til statsbanerne, og tyskerne har været meget interes
seret i uafbarket egetræ til gruberne. Af brænde er der' i øjeblik
ket meget små lagre, hvilket dog delvis skyldes en nedsættelse 
af hugsten af delte ved fOThøjelse af aflægningsgrænsen. Der vil 
blive foretaget en forøgelse af celluloseproduktionen af bøgetræs
affald, idet der vil ske en 'Stor udbygning af Junckers Trækemi, 
Køge; dette vil betyde en aflastning af brændernarkedet. På Fyn 
er en kreds af skovejere og ·savværksejere i gang med at starte 
en fabrik med halvkemisk masse, og der arbejdes forskellige 
steder med problemer i forb. med flisfyring. 

Fra Dansk SkO'Vforenings side er der rettet en henvendelse til 
myndighederne om lettelse i amtsskatterne for skovbruget i lig
hed med for landbruget, og det ser i øjeblikket ud til, at vi vil få 
denne lettelse. Der er ligeledes fra Dansk Skovforenings side 
rettet en henvendelse til udvalget vedr. den nye naturfrednings
lov, idet foreningen har fremsat forslag om at fastsætte større 
bøder for skovsvin eri af enhver art (herunder brug af åben ild 
i brandfarlige skove). Endvidere har professor Grøn gjort op
mærksom på en bestemmelse i det nye forslag til ændring af 
naturfredningslO'Vensom går ud på, at der ikke må foretages 
»skæmmende« beplantning i en afstand af 100 m fra et fortids
minde. Det kan evt. betyde, at man på et areal på ca. 3,14 ha 
omkring fortidsmindet ikke må plante gran. - Skovforeningens 
henvendelse herom til det pågældende folketingsudvalg medførte, 
at bestemmelsen i den nye naturfredningslov er ændret til kun 
at gælde 5 m omkring fortidsmindet. 

Teknisk udvalg har i eet år haft forstkandidat AA. MARCUS PE
DERSEN til uddannelse med henblik på ansættelse som teknisk 
konsulent for Dansk Skovforenings medlemmer. - Teknisk udvalg 
og bestyrelsen har nu besluttet sig til at ansætte Marcus Peder
sen som teknisk konsulent fra 1. juli d.å. at regne. 
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Professor N. HERMANSEN har foreslået, at der gennem Dansk 
Skovforening etableres et årligt »symposium«, d.v.s. en slags 
studiekreds, hvor et begrænset antal skovejere og skovbestyrere 
samles og gennemdrøfter et eller andet problem. Udgiften til 
dette møde skulle være overkommelig. - Nordisk Skov-Uniun har 
i 1960 haft sin årlige 6-mands-ekskursion henlagt til Norge. -
Endvidere har Nordisk Skov-Union netop haft repræsentant
skabsmøde i Halden, hvor bl.a. den nordiske skov-kongres til 
næste år drøftedes. 

Formanden udtalte til sidst sin tak til de institutioner: Carlsen 
Langes Legatstiftelse, Det Classenske Fideicommis og Julius 
Skrikes Stiftelse, som, til ganske betydelig værdi for det danske 
skuvbrug, påny har ydet Dansk Skovforening legatmidler til løs
ning af forstlige opgaver indenfor foreningens virkeområde. 

BERET~I~G 

Skovbruget i 1960/61 

V æksifo·rhold: Det er i visse år med udprægede vejromslag 
i vækstperioden vanskeligt uden nøjere målinger at afgøre, om 
årets klima alt i alt har været gunstigt eller ugunstigt for træernes 
vækst. Det gælder således netop 1960, hvor træerne i mange egne 
var svækkede efter 1959-tørken, og hvor der tillige for flere træ
arters vedkommende var rig frøsætning, der jo går ud over ved
produktiunen. 

Sammenstiller man de foreliggende meteorologiske data for 
1960, har man for sig et broget billede visende udsving vækst
sæsonen igennem fra den ene yderlighed til den anden, fra 
truende tørke til overvældende nedbør, fra varmeoverskud til 
varmeunderskud ug tilbage til varmeoverskud igen. Man mindes 
uvilkårlig en replik fra Storm P.: »Det er gået hverken værre 
eller bedre, tværtimod !«. Imidlertid må man dog vist sige, at 
1960 i det store og hele klimatisk bød vore træer nogenlunde 
gunstige vækstvilkår. At vejret ikke formåede at ophæve, men 
højst at begrænse omfanget af 1959-tørkeskaderne i de hårdest 
tørkeramte egne af landet, er en anden sag, der skal omtales 
senere i denne beretning. 

Foråret 1960 indledtes i marts med stort overskud af solskin i 
forhold til normalen for denne årstid og - desværre - med kun 
ca. 2 mm nedbør i månedens 3 sidste uger. April bragte noget 
mere, men dug for landet som helhed kun halvdelen af normal 
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nedbør, og i en tørkeperiode i midten af måneden rejste en 
kraftig storm på de lette jorder den mest udbredte og skadevol
dende jordfygning, man har haft i mange år, selv jordfygningen 
i begyn'delsen af maj 1957 taget i betragtning. Mangelen på 
ordentlige læplantninger i visse egne af landet blev herved påny 
understreget. I maj forværredes tørkesituationen alvorligt, måne
den bragte kun 20 mm nedbør for landet som helhed, d.v.s. kun 
halvdelen af normalen. Tillige var det i maj ligesom i marts, 
april (i mindre grad) og juni gennemsnitlig varmere end nor
malt. Bøgen sprang ud i første uge af maj, altså lidt tidligere end 
normalt, men senere end i 1959, og forvarslerne om en betydelig 
blomstring viste sig at holde stik. Bestøvningsforholdene blev 
tillige fremragende. I månedens slutning, bl.a. netop på konge
parrets sølvbryllupsdag den 24., hvor de åbne kareter jo var 
fremme, faldt endelig nogle ordentlige regnskyl, men i juni fort
sattes det tørre, solrige vejr, og nu blev man ikke alene i jord
brugskredse alvorligt betænkelig ved situationen. En gentagelse 
af forrige års tørke ville givetvis få alvorlige følger for plante
vækst og vandforsyning til byerne, og på landet øjnede man påny 
bunden i brøndene. Det er jo konstateret (dr. agro. E. Holms
gaard), at en formindskelse af nedbøren på 10 mm i forhold til 
normalen i hver af månederne maj, juni og juli medfører et til
væksttab på ca.1m3 pr. ha i rødgran og noget lignende i bøg, 
men nedbørsformindskelsen i foråret 1960 truecte med alvorligere 
følger. Der var derfor almindelig tilfredshed med det fuldstæn
dige vejromslag, der indtraf efter Set. Hans, men misstemningen 
bredte sig påny undtagen netop i skovbruget, efterhånden som 
man fik indtryk af, at himlens sluser ikke længere lod sig lukke. 
Juli blev en kølig (1,2 0 C under normalen 16 ° C), solfattig (kun 
192 timer imod normalt 265 timer solskin) og navnlig regnfuld 
måned (122 mm mod normalt 63 mm landsgennemsnit). Nedbørs
mængden har kun een gang tidligere i juli i årene siden 1875, da 
målingerne indledtes, været større, nemlig i 1931, da der faldt 
140 mm og træerne i landets sydlige egne nærmest trådte vande 
og i tusindvis faldt for stormen, der den 8.-9. juli ledsagede reg
nen. I juli 1960 var vejret omvendt ikke meget blæsende, og det 
var en oplevelse at se, hvorledes den rigelige nedbør navnlig i 
Vest jyllands plantager efterhånden rettede op på træernes hidtil 
mistrøstige udseende, således at de, da også august blev en regn
rig måned med over normal nedbør, men tillige over normal 
varme, formelig struttede af lange grønne skud, hvor de da ikke, 
som omtalt senere i denne beretning, var udsat for afnåling af 
Torlrix. 
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Det er ovenfor nævnt, at det regnfulde, gunstige klima i som
mermånederne ikke formåede at rette op ,på de bevoksninger, der 
var blevet hårdt ramt af 1959-tørken, det vil især sige bevoks
ninger på fladgrundede, vekselvåde jorder, hvor træernes rodnet 
er fladtstrygende. Navnlig på Lolland, men eksempelvis også i 
alvorlig grad på Basnæs i Sydsjælland, hvO'r nedbøren i 1959 blev 
katastrofalt lille (mens det omvendte var tilfældet i 1960), kunne 
man på disse lokaliteter iagttage hele bøgebevoksninger, der for
blev tyndløvede og mere eller mindre toptørre, og som kun 
præsterede en minimal tilvækst eller ligefrem helt sygnede hen. I 
sådanne bevoksninger, men også i en del andre med tilsyne
ladende tålelig god sundhedstilstand, kunne man ved nærmere 
eftersyn finde brune pletter og herunder en mere eller mindre 
udbredt barkdød og forrådnelse og tillige en misfarvning af det 
indenfor liggende ved. De ·brune pletter, der i Tyskland, hvor de 
i visse egne forøvrigt var langt hyppigere forekommende, beteg
nes »Schleimflussschaden« (slimflådskader) , er misfarvet saft
udflod fra de nekrotiske partier, og hyppigt er det en billeind
boring (normalt Hylecoelus dermesloides), der har åbnet for 
saftudfloddet. De brune pletter behøver ikke i sig selv at betyde 
træets død, de kan senere overv.okses, men de ledsages ofte af 
sekundære insekt- .og svampeangreb, således at veddets værdi 
forringes stærkt, og træet udsættes for i løbet af et par år at 
knække i stormvejr. Nu er antallet af sådanne hårdt angrebne 
bevoksninger trods alt ret begrænset. Værre er, at man navnlig 
på finerfabrikkerne har kO'nstateret, at adskillige bøgestammer, 
der ikke i det ydre røber nogen skade forvoldt af tørken, i det 
indre er gennemtrukket medet større eller mindre antal smalle, 
sorte pletter, der forringer kvaliteten af den finer, der kan frem
stilles af stammerne. 

Nævnes må her under omtalen af tørkeskaderne forvoldt i 
1959 også, at store dele af nåletræplantagen Ellinge Indhegning i 
Odsherred ligefrem gik ud i løbet af 1960. 

Men tilbage til vejrudviklingen i 1960/61. September gav ende
lig landbruget lejlighed til at få høstet kornet. Nedbøren lå en del 
under normalen, men luftfugtigheden var tr.ods det forholdsvis 
store antal soltimer større end normalt, og temperaturen lå over 
middel. Oktober gav påny regnO'Verskud, og det blev den næst
mørkeste oktober i dette århundrede. Til gengæld slap man 
praktisk taget fuldstændig for nattefrost, og skovens usædvanlig 
farvestrålende efterårsløv lyste op i mørket og fik lov at sidde 
helt ind i november. Også denne måned blev mild og lidet 
blæsende, men tillige den næstnedbørsrigeste november i hvert 
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fald siden 1875, idet der for landet som helhed faldt 118 mm 
(normalt 56 mm). Påny fik landets sydlige egne og da navnlig 
Lolland-Falster samt Københavnsegnen særlig megen nedbør. 
Også december blev særdeles nedbørsrig, og gør man årets ned
bør over visse egne af Sønderjylland, Lolland-Falster samt Køben
havn op, viser det sig, at en regnrekord er sat: Der er i hvert 
fald ikke i de foregående 100 år faldet så stor en årsnedbør noget 
sted indenfor Danmarks grænser, som på disse lokaliteter i 1960. 
København fik eksempelvis 855 mm eller 276 mm over normalen. 
At roemarker og ubefæstede veje efterhånden ændredes til ufrem
kommeligt ælte i landets sydlige egne, siger sig selv. Endnu i 
januar måtte roeoptagningen fortsættes, og man må tage hatten 
af for den bedrift, der i denne sæson blev ydet ved roernes 
,bjergning. Det bør for fuldstændighedens skyld nævnes, at den i 
de senere år næsten traditionelle lille snestorm i december heller 
ikke svigtede i 1960. Den 11. fO'r den over landet og skabte en del 
trafikravage, men hurtigt vendte det milde vintervejr tilbage. 

Endelig et godt stykke inde i januar kom der et par uger med 
gennemgående let frost. Tillige bød måneden på betydelig flere 
solskinstimer end normalt, således at arbejdet i skoven kunne gå 
raskere fra hånden. Men i februar blev det påny mildt efter års
tiden. Måneden havde som helhed meget over normal temperatur, 
og tillige var skydækket langt, fugtighedsgraden betydelig og 
nedbøren en del over det normale. I haverne begyndte de tidlige 
forårsplanter at myldre frem, og i skovene på de lidt stivere jor
der blev der påny uhyre vanskeligheder med at få slæbt de tunge 
kævler ud. På de mindre skovdistrikter, men dog også på en del 
større nåletræsdistrikter, hvor man ved mO'torsavenes hjælp hur
tigt havde fået hugsten fra hånden, kunne man påbegynde kul
turarbejderne, og undgik således den vanskelighed, der i de senere 
år ellers ofte har gjort sig gældende med at beskæftige og fast
holde fornødent mandskab i intervallet mellem hugstafslutningen 
og det tidspunkt, hvor klimaet tillader igangsættelse af plant
ningsarbejdet m.m. På andre større skovdistrikter, hvor omvendt 
mangelen på arbejdskraft til udførelse af skovningsarbejdet uan
set brug af motorsav i de seneste år er blevet stedse mere mærk
bar, var det med betænkelighed, at man så de nærmeste måneder 
imøde. Kunne man nå at få skovningsarbejdet gennemført efter 
programmet og ryddet kulturpladserne, inden plantningsarbejdet 
som følge af det milde vejr ikke længere lod sig udsætte? Be
tænkelighederne har på en del skovdistrikter vist sig velbe
grundede, idet også marts gennemgående blev en mild måned; 
dag kom der pludselig på månedens 2 sidste dage - skærtorsdag 
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og langfredag - ret udbredt snefald og frost, eler varede påsken 
ud. Skovene og planteskolerne fik herved en meget belejlig for
længelse af plantningsfristen. I landbruget var man allerede for
inden snefaldet stort set færdig med såningsarbejdet. Nedbøren 
nåede i marts op på trefjerdedele af normalen. Straks fra be
gyndelsen af april steg temperaturen op over normalen, og der 
måltes kort før midten af måneden dagtemperaturer på op imod 
20°C. Nedbøren blev normal. 

Den 8. april, 10 dage tidligere end i 1960, forelå den første 
melding om udsprungne bøge ved Vejle O'g Kolding fjorde, og 
ved månedens midte var meldingerne om helt eller delvis ud
sprungne bøge ret talrige fra landets sydlige egne. Bøgeskoven 
som helhed vil i 1961 nok komme til at stå grøn mindst 2 uger 
tidligere end den dato, botanikerne anser for normalen for Dan
mark. 

Det er ovenfor nævnt, at bøgen blomstrede kraftigt i maj 1960. 
Frøsætningen på denne træart blev da også meget betydelig, og 
selv ret unge træer bar frø. På de øvrige, vigtige træarter var der, 
dog med undtagelse af rødgran, der mod forven tning efter fore
gående års varme og megen sol så godt som fuldstændig svigtede, 
og i visse egne ædelgran, sitkagran og douglasgran, middelgod til 
god frøsætning. 

Af forstzDolDgiske Dg -patDIDgiske fænDmener i det forløbne år 
skal udover ovenomtalte angreb på tørkesvækkede bøge af bl.a. 
HylecDetus dermestDides for det første nævnes, at der i vest
jydske plantager, i særlig grad måske i egnen ved Grindsted, 
forekO'm udbredte nålefald som følge af angreb af TDrtrix taedella 
(»grannålemøl« kan man vel nærmest kalde arten på dansk). Så
ledes blev i Skovsende plantage værdifulde ,pyntegrønt-kulturer 
af Abies grandis og Abies prDcera for 90 % vedkommende af
nålet, men kraftig afnåling også af andre nåletræarter forekom. 
Denne Tortrix art er altid ret talrig i Danmark og noget gene
rende for juletræavlen, men i 1960 blev den særlig talrig, iflg. 
landbohøjskolens forstzoologiske laboratorium vistnO'k på grund 
af gunstige sværmningsforhold i forsommeren. Også TDrtrix 
bUDliana, der jo angriber og deformerer topskud m.m. på fyr, 
var i 1960 særlig udbredt, formentlig af samme årsag som nævnt 
.for T. taedella. Endvidere var Chermes arterne talrige, formentlig 
som følge af mildt vejr i forårsmånederne, hvor ægproduktionen 
fandt sted. I den varme og tørre forsommer skæmmede myriader 
af bøgelDpper de nyudsprungne bøgeblade. Hjor omtaltes et 
første, voldsomt angreb af sommerfuglearten penselspinderen 
(Orgyia antiquaJ på et begrænset areal med rødgran og lærk på 
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Ulborg statsskovdistrikt. Dette angreb er nu aftaget efter sprøjt
ning, men nye angreb er dukket op i Sønderjylland, måske fordi 
arten fik lejlighed til at udvikle en ekstra generation ifjof. Der 
er grund til at være på vagt overfor denne indtil 1959 i Danmark 
upåagtede sommerfugleart. På europæisk lærk især i Nordsjæl
land gør den mindre end 1 millimeter store lærketrips (Taenio
lhrips lariciuorus) sig nu iflg. forstzoologisk laboratorium be
tydelig mere gæMende på skadelig måde, end man vist alminde
ligvis er klar ,over i skovbruget. Arten importeredes sandsynligvis 
omkring 1950 fra Czekoslovakiet og/eller alperne, overvintrer 
på gran- (Picea) arterne, hvorfra ·den i forsommeren går over på 
spidsen af grenene på nærstående lærk. Ved sin sugning i vækst
zonen af de nye kviste dræbes de yderste 2-5 cm, og træet bliver 
let deformt. På japansk lærk er lærketripsens sugning langt 
mindre mærkbar. Som venteligt efter den meget milde vinter -
især den milde februar 1961 - har sitkagranlusen Neomyzaphis 
abietina ynglet kraftigt, og man må være forberedt på betydelige 
angreb på sitka- og hvidgran nu i foråret og forsommeren. Med 
henblik på rettidig bekæmpelse ved sprøjtning, f.eks. med Meta
systox, har forstzoologisk laboratorium den 5. april offentliggjort 
advarsel om angrebet, der jo nødig skulle udvikle sig som i 1957, 
hvor det kom bag på skovbruget. 

I medfør af det meget fugtige vejr indtraf der i sommeren og 
efteråret 1960 i planteskolerne udbredte angreb i frøbedene af 
drueskimmel (Botrylis einerea) og andre Botrytis arter, hvor 
plantebestanden f.·eks. i Abies procera 'Og Abies grandis bede 
var lovlig tæt. I Sverige vides store bede af lærk at være blevet 
raseret, og man står i virkeligheden ret værgeløs, når først denne 
ellers saprofytiske art begunstiget af fugtigt klima går over til 
angreb som parasit på de spæde skud. 

Angrebet af den i 1959 for første gang i Danmark iagttagne 
poppelskurv Polaccia elegans, ·der især i læhegn hærgede popler 
af Aegeiros-seklionen (pyramide-, eucalyptus- og berolinensis
poppel), er tilsyneladende gået tilbage. 

Afsætningsforhold. Danmarks forbrug i 1960 af savskåret 
nåletræ beløb sig til ca. 1,13 milI. m3 , hvorved forrige års for
brugsrekord for efterkrigsårene blev oversteget med ca. 4 %. 
Størrelsen af forbrugstallene må dag tages med forbehold for den 
usikkerhed, der knytter sig til beregningen af dem; de er frem
kommet som differensstørrelser ved at sammenholde tallene for 
de enkelte års danske trælast import- og eksport, savværkspro
duktion og lagerforskydninger, men tør antages at være nogen-



Til skovbrulluffieltl4 .. / 
Den kraftige hydrauliske lØft er uhyre let at 
indstille og tager selv de største stammer. Den 
lille venderadius giver en enestående man
Øvredygtighed og hurtig og nem kØrsel mel
lem stammerne. Den overdimensionerede kob
ling på 28 cm kræver ingen indvendig juste
ring eller smØring. De 50 huller for ophæng
ning af redskaber foran på bagakslen under traktoren giver 
utallige muligheder for anbringelse af spil, kraner og andre 
specialredskaber til skovbrug. 56 hk (SAE) dieselmotor. 
Differentialespærring og hydraulisk vægtoverfØrsel. 

DANSK OV.ERSØISK MOTOR INDUSTRI A/S GLOSTRU~ 



John Rolskov~s Planteslwle 
Sdr. Vissing Telf. 53 

Vi anbefaler os med alle Arier 

Skovplanler i gode Provenienser 

Skovplantekulturerne staar under 
Herkomstkontrollen med Skovfrø 

og -planter. 

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

A/S K A G E R U P 

TRÆVAREFABRIK 
Kagerup 
Tel.fon: Hel.ln.e 9 

SALLING PLANTESKOLE 
JEBJERG . T E LEFON 13 

Sunde Planter 

leveres til Skov, Have og Mark 

* 
ForlanD Prisliste eller Tilbud 

Kævler og snitgavn 

bøg, ask og eg 

købes af 

A/S ØRESØ FABRI K 
Svebølle . Telefon Viskinge 50 

SKOVPLANTER _ a Ile Arter -

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

HULKÆRHUS PLANTESKOLE 
TELEFON: ANS 25 OG 38 R0DKÆRSBRO STATION 

Alle kulturer er underkastet danske Planteskolers Sundhedskontrol og Herkomstkontrollen. 

Bøgekævler, 
Finer- og Planke kævler I og II 

Egekævler og 

Askekævler 
samt alle øvrige Løvtræsorter 

J ø R G E N J ø R G E N S E N A/S 

Raadhuspladsen 3 . Aarhus . Telf. 28835 



285 

lunde rigtige. Af 1960-forbruget inddækkedes ca. 325.000 ma 

eller ca. 29 % af den danske produktion, mens af 1959-forbruget 
ca. 314.000 m3 eller ca. 30 % - procentvis altså praktisk taget lige 
meget i begge år - leveredes fra danske savværker. 

Importen af savskåret nåletræ til Danmark androg i 1960 ca. 
920.000 m3 eller ca. 82.000 m 3 mere end i 1959, og var dermed den 
største siden førkrigsårene. Selvom forbruget som nævnt var re
kordstort i 1960, fandt der dog i årets løb en lagerforøgelse sted, 
således at der pr. 31. december 1960 lå ca. 579.000 m3 savskåret 
nåletræ på lager, d.v.s. ca. 99.000 m3 (godt en måneds fO'rbrug) 
mere end ved udgangen af 1959. I 1961 må påregnes en lille for
brugsstigning, fordi det igangværende byggeri ved begyndelsen af 
1961 på alle områder var meget omfattende og som helhed lå 10 % 
over de 4,4 mill. m 3 , hvormed 1960 indledtes, et niveau højere end 
nogensinde før i Danmarks historie. Der påbegyndtes i 1960 et 
etageareal på 5,3 mill. m2 mod 5,1 mill. m2 i 1959. Det påbegyndte 
byggeri har i 1960 tilmed været påvirket af det i februar gennem
førte byggestop i visse byområder. Udvidelsen af fabriks- og værk
stedsbyggeriet, der pr. fladeenhed er mindst træforbrugende, var 
næsten eksplosionsagtig i 19GO, mens påbegyndelsen af nyt bolig
byggeri gik ca. 5 % tilbage i forhold til 1959. Der tør med sikker
hed forventes påbegyndt et større boligbyggeri i 1961. I hvert fald 
vil det byggeri med statsstøtte, der går igang i første halvår, 
blive noget større end ifjor, med mindre strejkesituationen brin
ger forstyrrelse i programmet. Ved udgangen af februar 1961 var 
der ca. 29.000 lejligheder mod ca. 27.000 ved udgangen af februar 
19GO under opførelse. 

Betydeligt over halvdelen af 1960-importen af savskåret nåle
træ til Danmark var kontraheret inden årets begyndelse, men 
købelysten hO'ldt sig foråret igennem uanset stigende priser, ind
til der midt på sommeren indtrådte stilhed på grund af minimalt 
udbud og ringe interesse for køb. Priserne var da nået op på 
mellem 10 og 20 % over åbningspriserne ved 1959/60 sæsonens 
begyndelse. Eftersommerens dødvande i aktiviteten på det inter
nationale marked gjorde forståeligt nok de danske nåletræssav
værker usikre ved efterårets forhandlinger med skovene om nåle
træpriser for den kommende sæson. Ville importørerne i be
tragtning af deres - stik modsat i efteråret 1959 - ret velfyldte 
lagre fortsat hO'lde sig tilbage, og ville eksportørerne have tål
modighed nok til ikke at søge at presse markedet? Og ville høj
konjunkturen indenfor byggeriet vare ved også i 1961 trods den 
i 1960 umiskendelige økonomiske tilbagegang i U.S.A.? Skovene 
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mente allerede i september at turde regne med en fast tendens 
på nåletræmarkedet også i den forestående sæson. 

Den finske statsskovauktion i Aulango 23.-27. september gav 
med sin gennemsnitlige prisstigning for nåletræ på ca. 12 % en 
formodning om, hvad vej prisudviklingen for råtræ i efteråret 
ville tage, selvom det jo ganske vist ikke er med finsk træ, at det 
danske nåletræ skal konkurrere. Erfaringsmæssigt afgiver ten
densen på de sydsvenske statsskovauktioner en for dansk nåletræ 
ret pålidelig strømpil. Horby-auktionen den 7. oktober blev i 
nogen grad en skuffelse for skovene, idet man havde ventet, at 
råtræpriserne generelt ville stige op til 1957 niveauet, hvilket 
imidlertid ikke blev tilfældet. · Ganske vist 'steg priserne i groft 
gennemsnit ca. 10 %, men en analyse af materialet viste, at det, 
bortset fra nogle få gode poster i svære dimensioner, kun var 
træet i de mindre dimensioner, der i medfør af celluloseindu
striens efterspørgselspres bragte prisniveauet i vejret i forhold 
til 1959 niveauet. Ved de efterfølgende syd- og mellemsvenske 
auktioner var prisstigningstendensen mere generel og salgs
mængden større end forrige års, og ved de franske auktioner 
indtraf meget betydelige prisstigninger på råtræ, ganske vist fra 
et meget lavt prisniveau, mens priserne i Vesttyskland efter et 
kortvarigt tilbageslag påny viste fast tendens, især i Bayern. Mod 
forventning skete der nu yderligere det, at salgene af savskåret 
nåletræ til England navnlig fra finske, men efterhånden også fra 
svenske eksportører begyndte at tage fart i sidste halvdel af 
oktober for levering forår-sommer 1961 til priser, der lå på højde 
med de i sommeren 1960 opnåede eller endda nærmest med 
en lille tendens til justering opad - dog at de ringere gran
varer var noget trykkede i prisen som følge af canadiske udbud 
på det engelske marked. Denne uventet tidlige aktivitet er for
men tlig årsagen til, at det russiske eksportargan Exportles tid
ligere end normalt , nemlig den 16. november, fremkom med sit 
første store udbud for 1961 på det engelske marked omfattende 
150.000 stds. til priser, der lå 2-5 % over de for tilsvarende træ 
i det nærmest foregående, i maj 1960 fra russisk side udsendte 
tilbud. Det russiske udbud fik en gunstig modtagelse og blev en 
del overtegnet, og da de finske og svenske salg trods det russiske 
udbud ikke oplevede en pause, men tværtimod fortsatte i ret 
livlig takt til hævdede priser, stod det endelig i december klart 
for de danske savværkers prisforhandlere, at skovens ønske om 
ca. 10 % stigning på råtræet var realistisk og acceptabelt, og der 
var da også allerede på dette tidspunkt god gang i salget på 
denne basis fra skovene til savværkerne. I januar-marts indtraf 
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som ventet en stagnation i de svenske og finske salg til England, 
men stagnationen blev mindre udpræget, end man havde frygtet; 
dog synes de sydsvenske salg til England i denne periode at 
have været nede på et lavt niveau. Til gengæld var der god gang 
i salgene til Danmark samt Vesttyskland og Frankrig, og bortset 
fra de ringere granvarer, der fortsat var udsat for et mærkbart 
pristryk, bevaredes priserne stort set uændrede fra sæsonens åb
ning. Nu i april har fins,ke og svenske eksportører efterhånden 
fået placeret så stor en del - vel godt 70 % - af årets udbud, at 
stabiliteten på det internationale marked tør anses for sikret i 
hvert fald til efteråret 1961. Det må herved tillige tages i betragt
ning, at det totale udbud fra Finland ag Sverige i medfør af den 
milde vinter og de dermed forbundne store transportvanskelig
heder i skovene sandsynligvis bliver mindre i denne end i forrige 
sæson, at celluloseindustriens store råtrækøb formindsker mæng
den af småt savværkstømmer til savværkerne og endelig, al 
hjemmemarkedets behov for træ til byggeriet er betydeligt i 
begge lan de. 

På den ovenfor skitserede baggrund er det forståeligt, at de 
danske skove vinteren og foråret igennem har oplevet en meget 
betydelig efterspørgsel efter savværkstømmer. 

Eksporten af savskåret nåletræ fra Danmark hovedsagelig til 
Vesttyskland begyndte, som det vil erindres, at tage fart i 1955 
og nåede i 1957 op på godt 50.000 m3 , men siden da er den gået 
tilbage år for år samtidig med, at efterspørgslen på hjemmemar
kedet er steget, og den prismæssige fordel ved eksporten er svun
det ind. I 1960 beløb eksporten sig kun til 17.000 m3 til en værdi 
af 4,9 mill. kr. mod i 1959 små 20.000 m3 til en værdi af 5,4 milI. 
kr. 

Efterspørgslen efter imprægneringsmasler i længder 7-8,50 m 
har været betydelig, og det har for imødekommelse af behovet 
været nødvendigt for nogle imprægneringsfirmaer at foretage 
import af mastetræ fra Sverige. Det er næsten udelukkende el
værkerne, der aftager de mange master, og baggrunden for det 
store behov er dels det store sommerhusbyggeri med el-installa
tion, dels opståen af helt nye, bymæssige bebyggelser og endelig 
(navnlig i Jylland) omlægningen til vekselstrøm i de områder, 
hvor man endnu har jævnstrøm. I forbindelse med omlægningen 
koneentreres el-forsyningen på større værker, og disse ønsker 
ledningsnettet saneret. 

Et meget markant træk ved det danske nåletræmarked i 1960 
/61 var den store efterspørgsel efter kasseiræ samt træ til spån
pladeproduktion. De seneste års svigtende rentabilitet af indu-
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strifiskeriet som følge af det store udbud af fiskemel fra Peru 
(nu i 1961 formindsket) til lave priser har medført en tilbage
gang af dette fiskeri fra danske havne til fordel for fiskeriet 
efter konsum-fisk, O'g denne omlægning betyder øget forbrug af 
fiskekasser. Fiskesæsonen begyndte meget tidligt på efteråret, 
hvorved de sædvanlige store lagre af fiskekasser svandt bort, og 
der opstod efterhånden en meget følelig mangel på kasser. Kasse
fabrikkerne oplevede den travleste sæson i mands minde, og de 
danske skoves kassetræproduktion blev revet væk. Til imøde
gåelse af det store behov blev efterhånden ikke alene nåletræ, 
men også - som nedenfor omtalt - stO're partier bøgefagot og 
-gulvtræ, birke- og ellesnitgavn m.m. inddraget i produktionen 
som bundtræ i kasserne. Ved årsskiftet 1960/61 var priserne på 
færdige kasser steget ca. 20 %, mens råtræpriserne i forhold til 
1959/60-priserne samtidig var steget med gennemsnitlig ca. 10 %. 
I marts kulminerede efterspørgslen efter fiskekasser, og det må 
håbes, at producenterne forstår at anlægge deres produktion der
efter. 

Den faste tendens på kassetræmarkedet støttes i mærkbar grad 
af de 2 hjemlige spånpladefabrikkers store køb af råtræ, i hvad 
man tidligere benævnte affaldstrækvalitet. Årsforbruget nærmer 
sig 100.000 rm nåletræ og bløde løvtræarter og vil utvivlsomt 
passere denne milepæl. Nouopan Træinduslri AIS gik i efteråret 
forsøgsvis over til afregning af råtræ efter vægt, bl.a. fordi 
fabrikken gerne ønsker nogenlunde frisk-fældet træ i produk
tionen. Foreløbig synes denne afregningsform at have bragt såvel 
køber som sælger fordele. Fra dansk grossistside klages over, at 
markedet er underforsynet med spånplader især af god kvalitet. 
De hjemlige fabrikker kan endnu ikke imødekomme efterspørgs
len, og importkontingenterne angives at være for små. Det vil 
erindres, at spånplader ved omlægningen af to'ldloven i marts 
1960 forblev på bunden liste netop af hensyn til ønsket om at 
yde den opvoksende danske spånpladeindustri beskyttelse i hvert 
fald i de første år. Dansk Spånplade Kompagni AI S i Silkeborg, 
som kørte igang i slutningen af november 1959, har haft en så
dan fremgang i sit salg, at man agter i foråret 1961 at påbegynde 
oprettelsen af et datterselskab i Glumsø på Sjælland (og evt. 
senere i Bryrup i Sydjylland) med et årsforbrug af ca. 32.000 rm 
og en aktiekapital på 1,3 mill. kr., hvoraf de 600.000 kr. søges 
tegnet af skove og savværker øst for Storebælt, der bliver råtræ
leverandører til fabrikken. 

AIS De forenede Papirfabrikkers behO'V for køb af slibetræ af 
rødgran androg i 1960 ca. 18.000 rm, som det ikke lykkedes 
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fuldtud at skaffe fra danske skove. I 1961 er behovet godt 19.000 
rm, men trods en prisstigning på 12 % vil det heller ikke være 
muligt i 1961 fuldtud at dække dette behov med dansk træ, 
selvom papirfabrikkerne, hvad skovbruget i høj grad påskønner, 
helst ser deres slibetræforbrug dækket af den hjemlige produk
tion. Vanskelighederne med at skaffe det fornødne træ ligger 
naturligvis i den meget arbejdskrævende afbarkning, som endnu 
foretages manuelt. Betydeligt over 50 skovdistrikter deltager nu 
i leverancen. 

I januar 1958 påbegyndte A/S De forenede Papirfabrikker i 
samarbejde med interesserede parter en undersøgelse af dansk 
nåletræs egnethed til fremstilling af cellulose til papirfabrikation. 
De oTienterende forarbejder viste dels, at man burde koncentrere 
sig om anvendelse af nåletræ fra jydske bevoksninger og dels, 
at man måtte sigte mod en produktion af sulfatcellulose, fordi den 
i højere grad end andre cellulosetyper muliggør anvendelse af de 
forskellige nåletræarter og -kvaliteter her i landet, hvortil kom
mer, at forbruget af sulfatcellulose og produkter heraf er stærkt 
stigende. 

I september 1960 fremlagde papirfabrikkernes ledelse de op
nåede resultater af undersøgelsen, der viste, at det, såfremt den 
kvalitativt rigtige blanding af træarter til stadighed kan frem
skaffes, vil være muligt at fremstille en kvalitetsmæssigt tilfreds
stillende sulfatcellulose her i landet. Undersøgelsen gav mange 
andre oplysninger af forstlig interesse, sam professor P. Moltesen 
for tiden bearbejder med henblik på offentliggørelse, og der er 
grund til at takke De forenede Papirfabrikkers ledelse for under
søgelsernes gennemførelse. En eventuel sulfatcelluloseproduk
tion i Danmark vil fordre en årlig råtrætilførsel på mindst 
200.000 m 3 nåletræ. Det må anses for tvivlsomt, om der i jydske 

. skove og plantager i en overskuelig fremtid kan ventes en pro
duktionsstigning af et sådant omfang, som levering af 200.000 m3 

nåletræ alene til sulfatcelluloseproduktion må forudsætte, med 
mindre da markedet for nåletræ til andre formål helt skrider 
sammen. 

Misfarvet, men afbarket nåletræ fra skovene samt afbarket 
nåletræsaffald fra savværkerne er livligt efterspurgt af vesttyske 
cellulosefabrikker, og tyske arbejdere, der er specialuddannet i 
afbarkning, søges nu sat ind i Danmark for at øge udbuddet af 
dette træ til eksport til de pågældende tyske firmaer. 

For løvlræmarkedel gælder, at den hjemlige hugst af gavntræ 
af bøg i 1960/ 61 vel har fundet afsætning til praktisk taget uæn
drede priser fra forrige sæson, men bøgemarkedet har - noget 

29 
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varierende fra egn til egn - i hvert fald for det almindelige sav
værkstræs vedkommende - været noget »humørforladt« og trægt. 
Gavntræ af eg, ask og ikke mindst ær har derimod mødt livlig 
efterspørgsel. 

Det er jo en kendsgerning, at bøg i de seneste 4-5 år straks syd 
for Danmarks grænse afsætningsmæssigt har været i en udpræget 
krisesituation, og det har i tyske skovbrugskredse affødt såvel 
forundring som beundring, at noget tilsvarende ikke hidtil har 
gjort sig gældende i Danmark, ja, at man endog til Danmark har 
kunnet eksportere råtræ, som vanskeligt eller slet ikke fandt 
acceptabel afsætning i Tyskland. Importen af rundtræ af nordisk 
løvtræ (hovedsagelig bøg fra Tyskland) beløb sig i 1960 til ca. 
37.000 m 3 mod i 1959 ca. 17.000 m3 • Æren ' for den hidtil for
holdsvis ret gunstige situation på det danske råtræmarked ma 
navnlig tillægges vor træindustri. Det er for så v'idt ejendomme
ligt, at netop i hugstsæsonen 1960/61, hvoT der endelig påny 
spores en umiskendelig fastere tendens på det tyske bøge
marked, dog foreløbig næsten udelukkende for de bedre kævle
kvaliteter, og de franske råtræpriser er steget væsentligt fra 
et ganske vist meget lavt niveau, mærker man i skovene her
hjemme for første gang i længere tid en træghed i afsætningen 
af bøg til savværksbrug. Man tør måske på baggrund af det 
seneste års udvikling i Tyskland og Frankrig håbe på, at svæk
kelsen af bøgemarkedet herhjemme er af forbigående karakter. 

Savværkernes salg på hjemmemarkedet, der er hovedaftager, 
har stort set formet sig som i de seneste år, selvom møbelindu
strien i sidste halvår oplevede svigtende ordretilgang især fra 
Nordamerika. Svækkelsen af markedet for opskåret bøg kommer 
fra den forholdsvis beskedne del af produktionen - årlig ca. 
30.000 ma - der skal afsættes på eksportmarkedet og da Jørst og 
fremmest i England, hvor møbelindustrien er langt den største 
aftager. Den engelske møbelindustris salg i 1960 steg vel værdi
mæssigt en anelse i forhold til 1959, men gik mængdemæssigt 
4 % tilbage. Samtidig steg importen af opskåret bøg fra 218.000 
m3 i 1959 til 240.000 ma i 1960, og som følge heraf var lagerbe
holdningerne ved årets udgang særdeles rigelige og importører
nes interesse i at placere yderligere ordrer i udlandet ret be
grænset. Dette er den primære årsag til de aktuelle vanskelig
heder for den danske eksport af opskåret bøg. Den sekundære 
årsag er selvforskyldt og beror på svigtende eller manglende 
samarbejde mellem de danske eksportører. Eksporten formidles 
af et større antal hver især mindre og nogle få større firmaer, og 
disses indbyrdes konkurrence om at sikre sig kunder giver pris-
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mæssigt bagslag, ikke mindst fordi køberne får indtryk af, at 
langt større mængder træ er til disposition, end tilfældet faktisk 
er. Hertil kommer, at der i en del tilfælde af eksportørerne be
nyttes mindre hensigtsmæssige eksportkanaler, og endelig har de 
danske savværker ikke fået tilstrækkelig oplysning om, hvilke 
varer der kunne forventes afsætning for, således at opskæring i 
traditionelle, men i virkeligheden ukurante mål i ikke ringe ud
strækning har fundet sted. Fra savværksside har man i længere 
tid været klar over disse forhold og har arbejdet på en koordina
tion af eksporten. I januar 1961 lykkedes det endelig Fælles
repræsentationen for danske Savværker og Trævarefabrikker at 
nå til en foreløbig overenskomst med 6 af de største eksportører, 
omfattende ca. 70 % af eksporten, om stiftelse af en eksportør
forening, men allerede i februar brød overenskomsten sammen, 
og der synes herefter ikke at være anden farbar vej ud af miseren 
end at søge det i de seneste år planlagte producentejede eksport
aktieselskab oprettet. Der kan formentlig i nærmeste fremtid for
ventes indbydelse til stiftende generalforsamling for dette eks
portaktieselskab. Som et i mellemtiden opstået lyspunkt tjener, 
at overskudslagrene af »gamle« firkanter efterhånden er blevet 
stærkt reduceret og således, i modsætning til for et par år siden, 
ikke længere udøver et pres på markedet. 

Eksporten af savskåret dansk løvtræ beløb sig i 1960 til om
trent 42.000 m 3 til en værdi af 20,7 mill. kr. mod ca. 37.000 m3 i 
1959 til en værdi af godt 19 mill. kr. 

Den danske møbelinduslri overgik i 1960 påny sig selv på 
eksportmarkedet, idet eksporten nåede op på 145 mill. kr. mod i 
1959 115 mill. kr. og for blot 8 år siden 10 mill. kr. Som nævnt 
ovenfor var ordretilgangen især fra Nordamerika i tilbagegang i 
sidste del af 1960. Medlemsskabet af frihandelsområdet har skær
pet interessen for eksport til dette område og da især England, 
som nu er den fjerdestørste aftager. Der er givetvis i England et 
enormt behov for moderne møbler. Foruden i England vil der 
især på det franske marked, som også synes interesseret i danske 
møbler, blive gennemført et salgsfremstød. Et omslag i moden fra 
teak til de lysere træarter eg og ask synes på vej. Forhåbentlig vil 
det være de danske møbelarkitekter muligt at arbejde ligeså hel
digt med d isse hjemlige træarter som med teak. 

Markedet for finer og krydsfiner af bøg udviklede sig således, 
at {inerinduslrien i 1960/61 sæsonen aftog nogenlunde samme 
kvantum råtræ som ifjor fra danske skove, iaIt ca. 25.000 m3 , 

men til gennemsnitlig lidt højere priser, hvilket naturligvis i høj 
grad har støttet denne sæsons bøgeråtræmarked. Nu ved sæso-

29 * 
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nens slutning er tilmed en af fabrikkerne i medfør af en eksport
ordre på finer interesseret i yderligere råtrækøb, som delvis må 
foretages i Nordtyskland, da de danske skove ikke har tilstrække
lig træ i skrællekvalitet tilbage af denne sæsons hugst til dækning 
af dette uventede nye behov. 

Produktionen af smørdriiler på danske stavefabrikker beløb 
sig i sidste sæson til ca. 1,9 mill. stk., en lille tilbagegang fra 
forrige sæson. Pr. 1. april 1961 er man i forhold til produktionen 
ved samme tid i 1960 ca. 150.000 stk. dritler bagud, og den totale 
produktion for 1960/61 driftsåret må anslås at blive 1,7 mill. stk. 
modsvarende ca. 60.000 rm bøgetræ. Bemærkelsesværdigt er, at 
lagrene af færdige dritler pr. 31. marts 1961 kun androg 172.000 
stk. mod ifjor ved samme tid 312.000 stk., og i begyndelsen af 
april er lagrene i medfør af udsigterne til transportarbejder
strejken fuldstændig rømmede ved mejeriernes store køb. I 1960, 
hvor smøreksporten beløb sig til 116.600 tons mod 117.700 tons i 
1959, steg pakkesmørrets andel på bekostning af drittelsmørrets 
til 28 pet. mod i 1959 ca. 20 pet. I de første måneder af 1961 har 
man imidlertid kunnet konstatere en udtalt tendens til omlægning 
af efterspørgslen fra pakkesmør til drittelsmør, men som bekendt 
befinder smøreksporten sig i en vanskelig situation for tiden, og 
det er en gammel erfaring, at drittelsmørret er mest efterspurgt i 
i et svagt marked, fordi det bedre kan lagres. RatiO'naliseringsbe
stræbelserne indenfor stavindustrien er fortsat gennem koncen
tration af produktionen på færre værker. I 1960 blev yderligere 6 
værker enten nedlagt eller deres ophør som stavproducen ter ved
taget, således at der nu kun resterer 20 fabrikker og 5 bødker
mestre mod i 1933 57 virksomheder. Også i 1960 fandt nedlæg
gelserne sted på øerne, og der resterer på Lolland-Falster nu kun 
2 virksomheder, hvoraf den ene tilmed kun har en ganske lille 
produktion. Af den totale smørdrittelprO'duktion vil således kun 
4 pet. komme fra Lolland-Falster, mens 42 pet. fremstilles i 
Jylland, hvorfra jo langt den største del af smøreksporten fore
går, 32 pet. på Sjælland og 22 pet. på Fyn. De tilbageblivende 
virksomheders samlede produktionskapacitet overstiger fortsat 
behovet i ret betydelig grad. Der blev i 1960/61 for første gang i 
mange år ikke foretaget nogen tegning og fordeling af bøgetræ 
til smørdrittelfabrikation og som følge heraf heller ikke nogen 
transportclearing mellem stavfabrikkerne. På Lolland-Falster, 
hvor stavfabrikationen i de senere år som nævnt er blevet drastisk 
nedskåret, opstod der herved et overskud af stav træ, som det 
voldte problemer at afsætte. 

A/S Junckers Savværk fik i 1960 det automatiserede anlæg for 
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opskæring af parketstav, det såkaldte »Guldhøneanlæg«, sat i 
drift, og dets forbrug pr. 8 timer forventes at nå op på 250-300 rm 
gulvtræ. Produktionen af gulvmaterialer androg i det sidste år 
ca. 1,5 mill. m2 , hvoraf 1,2 mill m 2 bøg. Savværkets køb af bøg i 
forrige sæson oversteg det oprindeligt aftalte kvantum med ca. 
15 0/0, og der henlå i skovene endnu sent på efteråret betydelige 
mængder Juncker-kævler fra 1959/ 60 hugsten og ventede på 
hjemkørsel til savværket. Forøvrigt var flere andre virksomheder 
også tilbageholdende med at hjemtransportere det i 1959/60 
købte bøgetræ. Savværket udtalte i efteråret håb om at kunne 
købe omtrent samme råtræmængde i 1960161 som i 1959/60, men 
da leveringstilsagnene var indhentet fra skovene, viste det sig, 
at de oversteg savværkets behov således, at en gennemsnitlig 
nedskæring på ca. 20 % - dog ikke for så vidt angik kævler, der 
var egnede til svelleskæring - blev foretaget så sen t som den 
28. december. Tillige foretoges en mærkbar nedskæring af købene 
af råstav fra savværkerne. Nedskæringerne truede navnlig i Jyl
land med at skabe sammenbrud af markedet for ,bøg i gulvtræ
kvalitet, men i og for sig ret uventet kom kassefabrikkerne her 
til undsætning, idet det enorme forbrug af træ til fiskekasse
fabrikation ikke kunne dækkes af nåletræ alene. Foruden bøg 
blev birk, elm og el inddraget i kasseproduktionen i form af 
bundbrædder. Nedskæringen af leverancerne til Junckers Sav
værk resulterede på en del distrikter i opgivelse af planlagte 
gennemhugninger af yngre bevoksninger, hvilket nok er be
klageligt, men for bøgernarkedet i denne sæson utvivlsomt en 
sund foranstaltning. Den i 1961 formodede udvidelse af bolig
byggeriet, bl.a. i medfør af boligministerens bebudede udvidelse 
af det statsstøttede boligbyggeri, har efter det foreliggende haft 
den virkning, at Junckers Savværk nu ligger inde med den hidtil 
største ordrebeholdning på gulv materiale. 

Generaldirektoratet for statsbanerne udbød i efteråret 1960 teg
ning af bøge sveller på samme betingelser som i forrige sæson. 
Behovet blev angivet til ca. 220.000 stk., desværre med en reduk
tion af an tallet af type II sveller. Der foreligger ikke offentlig
gjort resultat af tegningen, men der vides at være tilbudt en del 
flere end det udbudte kvantum. Glædeligvis ser det ud til, at 
behovet for sveller er en del større end oprindelig annonceret, 
således at det af savværkerne tilbudte antal sveller - med en vis 
prisreduktion for levering udover et nærmere fastsat antal - lige
som i forrige sæson påregnes aftaget. Udbuddet af bøgetræ til 
svelleskæring synes for landet som helhed at være ca. 10 0/0 
større i denne end i forrige sæson. Det er hovedsagelig i private 
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skove vest for Storebælt, at stigningen er indtruffet. 
Som indledningsvis nævnt har efterspørgslen efter eg i danske 

ligesom fO'røvrigt i tyske skove også i denne sæson været betyde
lig. Træskibsbyggerne gav i efteråret 1960 ud tryk for pessimisme 
med hensyn til træskibsværfternes beskæftigelse i 1961, idet 
ordrebestanden på nybygninger a{ fiskekuttere var meget lille -
stik modsat situationen i de nærmest foregående . år. Savværker
nes salg af opskåret skibstræ har da også været beskeden t og tryk
ket, hvorimod skovenes salg af kævler til værfterne ikke i syn
derlig grad er gået tilbage, muligvis fordi træskibsbyggerne påny 
scr mere optimistisk på den fremtidige beskæftigelse. Det synes 
givet, at udbygningen af den danske fiskerflåde vil fortsætte i en 
overskuelig fremtid, bl.a. tilskyndet af de meget betydelige ud
videlser af fiskerihavnene, der er igangsat eller projekteret og 
godkendt, og det ser ud til, at truslen fra stålkutterne herhjemme 
mod egetræskutterne indtil videre er drevet over. Egens be
gyndende tilbagekomst som modetræart i møbelfabrikationen har 
allerede kunnet spores bl.a. i form af betydelige råtrækøb til 
lager. De ringere egekvaliteter finder let afsætning til parket
industrien, oparbejdning af småt staldtømmer o.lign. Endelig 
kan nævnes, at statsbanerne har et ekstraordinært stort behov 
for egehegnspæle, og at der fra tyske kulgruber er stor interesse 
for uafbarket egegrubetræ i små dimensioner. Der vil af sidst
nævnte effekt blive eksporteret betydeligt over 1000 m 3 i 1961 
fra Danmark. 

Sluttelig skal kort omtales udviklingen på brændemarkedel og 
bestræbelserne på industriel udnyttelse af affaldstræet. Det må 
nu ved sæsonens slutning konstateres, at beholdningerne af 
usolgt brænde i skovene i de fleste egne er væsentlig mindre end 
i forrige år, og der berettes flere steder om, at der ligefrem har 
\'æret for lidt brænde til dækning af efterspørgslen. Hvor bræn
det ikke i den foreliggende form har fundet afsætning, har det 
flere steder ved oparbejdning til kakkelovnsbrænde kunnet sæl
ges. Dette falder i tråd med, at flere træindustrier i hvert fald 
på Sjælland melder om rivende salg af tørt kakkelovnsbrænde af 
bøg, samt at salget af de små olie- eller petroleumsovne på landet 
er gået tilbage, mens der omvendt er større salg i egentlige 
brændeovne. Man må dog ikke lade sig forblinde af disse til
syneladende optimistiske meldinger. Brændesalget går langt de 
fleste steder støt tilbage, og de forholdsvis små beholdninger nu 
ved sæsonens slutning må bl.a. forklares ved, at den nedre af
lægningsgrænse er forhøjet. Tillige har i denne sæson, som 
o\'enfor omtalt, ret betydelige mængder bøgefagot m.m. fundet 
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anvendelse som kassetræ, men det er vel et spørgsmål, om denne 
afsætning i kommende år vil gentage sig. Det er derfor med stOT 
i nteresse, man må følge bestræbelserne på at opbygge industrier, 
der kan udnytte affaldstræet. For de bløde løvtræarters samt 
nåletræets vedkommende har spånpladefabrikkerne i høj grad 
reduceret afsætningsproblemet. Med henblik på udnyttelse af 
affaldstræet af bøg foretages en storstilet udbygning af A / S 
Junckers Trækemi i Køge,. således at produktionskapaciteten, om 
byggeprogrammet kan overholdes, ved udgangen af 1961 vil være 
vokset til 30-40.000 tons halvkemisk masse modsvarende et rå
træforbrug på 130-160.000 rm. Med henblik på etablering af bl.a. 
en cellulosefabrik baseret på bøg fra Jylland, Fyn og evt. Syd
slesvig og Ho'lsten har A/ S Junckers Savværk i 1960 erhvervet 
ejendommen Kalø ved Genner bugt syd for Haderslev, hvis be
liggenhed med hensyn dels til fremskaffelse a'f de store mængder 
vand, der benyttes ved fabrikationen, og dels til bortskaffelse af 
affaldsluden er ret ideel, ligesom der er gode besejlingsforhold. 
Der sigtes mod produktion af en ubleget cellulosemasse til papir
fremstilling. Igangsættelsen af fabriksbyggeriet påregnes fore
løbig at ville finde sted i begyndelsen af 1962, men visse vanske
ligheder, bl.a. af naturfredningsmæssig art, er dukket op. 

På Fyn er en kreds af skov- og savværksejere langt fremme 
med planer om opførelse af en fabrik for halv kemis k cellulO'se
masse af bøg med affaldstræ fra skove og savværker som råstof
kilde. Der sigtes mod en årlig fabrikation af ca. 14.000 tons 
masse, hvortil vil medgå ca. 60.000 rm affaldstræ. 

Såfremt ovennævnte forskellige projekter gennemføres i det 
planlagte omfang, og produktionen kan sælges, hvad derfor tiden 
skønnes at være gode udsigter til, må man se i øjnene, at vanske
ligheder med fremskaffelse af de fornødne råstofmængder kan 
melde sig, såfremt da markedet for bøg til andre formål ikke 
skrider sammen. 

Under omtalen af affaldstræet kan sluttelig nævnes, at ret 
store flisfyringsanlæg nu er i brug på Sorø Akademi og Den 
Classenske Agerbrugsskole Næsgaard, og at der i årets løb er ind
rettet flisfyr på flere godser. En nærmere omtale af en del af 
disse anlæg kan ventes i Dansk Skov forenings Tidsskrift. 

Eksporten af juletræer androg i 1955 ca. 2 mill. stk., men er 
siden som følge af mindre udbud gået tilbage og nåede i 1900/61 
vel kun en trediedel af 1955 eksporten, mens resten gik til hjem
memarkedets forsyning. På det tyske marked sporedes et øget 
udbud fra Østtyskland. Salget af pyntegrønt til eksport o'g hjem
memarked var også i denne sæson af meget betydeligt omfang. 
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Skovforeningens bestyrelse og faste udvalg 

Bestyrelsen: Bestyrelsen har følgende sammensætning: Kam
merherre, lensgreve Chr. Moltke (formand), direktør for stats
skovbruget H. Frølund (næstformand), godsejer, sagfører, cand. 
jur. N. Arnstedt, skovrider Aa. Bavngaard, skovrider F. Biilmann, 
godsejer E. v. Folsach, professor N. K. Hermansen, kgl. skovrider 
A. Hviid, kammerherre I. luel, hofjægermester, greve T. C. Knuth, 
gårdejer, folketingsmand E. Kristensen, kgl. skovrider F. Loren
zen, hofjægermester Chr. Sehestedt Juul, skovrider Chr. Smith, 
skovrider, afdelingsleder B. Steenstrup. 

Landsudvalget har følgende sammensætning: Skovrider Aa. 
Bavngaard (formand), skovrider C. Bach (sydsjællandske skov
kreds), skovrider F. Biilmann (midtjydske skovkreds) , skovrider 
S. A. Christensen (vestjydske skovkreds) , skovrider J. Holm 
(lolland-falsterske skovkreds) , skovrider O. Marstrand Jørgensen 
(fynske skovkreds) , skovrider S. Larsen (nordjydske skovkreds) , 
skovrider J. A. Løvengreen (kronjydske skovkreds) , kgl. skov
rider J. C. Munkøe (sydjydske skovkreds) , skovrider H. Muus 
(østsjællandske skovkreds) , kgl. skovrider J. Holten (nordsjæl
landske 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. Tul
strup. 

Redaklionsudvalget: 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. Herman

sen, afdelingsleder H. A. Henriksen, skovrider Chr. Smith, af
delingsleder B. Steenstrup (suppleant skovrider G. West-Niel
sen), kontorchef N. P. Tulstrup. Kgl. skovtaksator E. Laumann 
Jørgensen deltager sædvanligvis i udvalgets møder. 
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Studieudvalget " Medlemmer er: 
Professor N. Kr. Hermansen (foTmand), 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), kgl. skovrider G. Bergsten, 

hofjægermester Chr. Sehestedt Juul, skovrider S. Larsen, skov
rider O. Marstrand Jørgensen, professor P. Moltesen, skovrider 
B. H. Petersen. 

Medlemstallet 

andrager i marts 1961 iaH 700, nemlig 422 skovdistrikter, 14 små
skovsJoreninger (hver med et betydeligt antal småskovsejere) O'g 
264 personlige medlemmer (hvoraf 143 skovridere og skovfoge
der, 104 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. 

Hovedpunkter af arbejdet i det forløbne år: 

B e s t y r e l s e n. 

Blandt de sager, SO'ffi bestyrelsen har behandlet i det forløbne 
år, kan fremhæves: 

Grundstigningsskyld " De retningslinier, der af ligningsrådet 
blev lagt til grund for skovenes ansættelse til ejendoms- og grund
værdi ved 12. alm. vurdering pr. 1. september 1960, måtte give 
bestyrelsen formodning om, at grundstigningsskyld - uanset at 
det efter bestyrelsens opfattelse må være urimeligt at belaste 
fredskove med en sådan afgift - efter de gældende regler for på
ligningen heraf ville blive aktuel for adskillige skove. Bestyrel
sen mente at øjne en farbar udvej til undgåelse af grundstignings
skyld i en forhøjelse af skovenes grundværdiansættelse ved 10. 
alm. vurdering i 1950, der jo nu udgør »nulpunktsvurderingen« 
for udmåling af grundstigningen, uagtet 1950-vurderingen for 
skovenes vedkommende var trykket af de dagældende forholds
vis lave maksimalpriser på træ. Skattedepartementet og lignings
direktoratet nærede derimod den opfattelse, at der ikke var 
hjemmel for omgørelse af 1950-grundværdiansættelsen, idet man 



298 

ikke, som hævdet overfor myndighederne, kunne dr,age analogi 
fra en højesteretsdom af 28. september 1956, hvor det var blevet 
fastslået, at lejerestriktioner ikke måtte påvirke lejehusenes 
grundværdiansættelse, altså heller ikke 1950-ansættelsen, som 
derfor skulle omgøres. 

Bestyrelsen var i tvivl om, hvorvidt spørgsmålet burde fore
lægges domstolene til afgørelse, og henvendte sig derfor til 
højesteretssagfører HENNING HASLE, som i sin tid for grundejerne 
havde ført den sag, der førte til ovennævnte højesteretsdom af 
28. september 1956. I en skriftlig udtalelse fra højesteretssag
føreren hedder det bl.a.: »Hvad angår spørgsmålet om den ana
logiske anvendelse af højesteretsdommen på skovejendomme vil 
det straks ses, at analogien ikke kan {inde anvendelse på et af
gørende punkt, idet lovens princip m.h.t. skove netop er dette, 
at grund og træbest,and vurderingsmæssigt er eet, således at 
grundværdien sættes til en procentdel af normalværdien resp. 
ejendomsværdien. Der er ikke i loven - som tilfældet er med 
byejendomme - nogen forskrift som selvstændig vurdering af 
grunden. 

I sin tidligere affattelse udtalte loven ganske vist: 

»Ved skovbrugsjord skal jorden ansættes til den værdi, 
som den antages at have, når den anvendes til alm. god 
skovdrift. « (Gen taget i loven ,af 1956), 

men i praksis fastsatte man ved en meget dristig fortolkning af 
lovordene jordværdien til en procen tdel (60 %) af normalvær
dien resp. ejendomsskyldværdien, og denne praksis blev i prin
cippet godkendt ved loven af 1956 (nu er det ligningsrådet, som 
fastsætter procenten). 

Ved fastsættelsen af grundværdien til en procentdel af den 
samlede vurdering har man vel i første række haft grundskylden 
for øje. Man har ment, at skovejere skulle betale omtrentlig lige 
så meget i grundskyld som gårdejere, og dette kan der vel ikke 
indvendes noget imod. Men man synes at have overset, at grund
laget er ganske uegnet til at danne basis for beregningen af 
grundstigningen. 

Man kan altså finde princippet urigtigt og i strid med fornuft 
og rimelighed, men da den omtalte praksis er blevet anvendt 
ganske fast i en lang årrække op til 1956, uden at der er blevet 
gjort indsigelse herimod af skovejerne, ag da denne praksis her
efter er lovfæstet {ra 1956, mener jeg ikke, der nu er mulighed 
for at anfægte den under henvisning til, at den er i strid med 
1922-loven. 
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Af østre Landsrets dom, som stadfæstedes ved fornævnte 
højesteretsdom, synes det at fremgå, at man har lagt vægt på et 
i grundejernes procedure fremhævet synspunkt (Højesteret tog 
ikke stilling til dette punkt), nemlig dette, at det ville være helt 
urimeligt, om en grundstigningsskyld så at sige kunne fremskaf
fes af det offentlige selv, derved at man på nulpunkttidspunktet 
pålagde ejendommene restriktioner og derved nedsatte grund
værdierne og derefter ved lempelse eller ophævelse af restrik
tionerne fremkaldte en øget grundværdi, som så konfiskeredes 
gen nem grun ds tigni ngsa f gi f ter. 

Dette synspunkt kan naturligvis anføres til støtte for, at også 
skovejendommenes ansættelse ved 12. alm. vurdering burde revi
deres. Men atter her støder man på den vanskelighed, at revision 
ikke kan finde sted alene for grundværdien, da grund og træ
bestand vurderingsmæssigt er et hele, og der kan jo ikke herske 
tvivl om, at maksimalpriserne i 1950 måtte påvirke vurderingen 
af træbestanden i nedadgående retning, på samme måde som 
huslejerestriktioner ubestridt påvirkede ,bygningernes værdi. 

Jeg er aof de nævnte grunde af den mening, at det er med rette, 
Ligningsmyndighederne har afvist at foretage analogislutning fra 
højesteretsdommen af 1956«. 

Efter nærmere overvejelse af spørgsmålet i lyset af højeste
retssagfører Henning Hasles udtalelse har bestyrelsen opgivet at 
gøre det til genstand for prøvelse ved domstolene. Udfaldet af 
12. alm. vurdering for så vidt angår skovene tyder iøvrigt på, at 
det endnu kun bliver de færreste skovejendomme, der rammes 
af grundstigningsskyld. 

Bestyrelsen er imidlertid ligesom højesteretssagfører Henning 
Hasle overbevist om, at det er urimeligt at belaste specielt fred
skove med grundstigningsskyld som følge af almindelig forhøjelse 
af vurderingen. Der er dog næppe anden vej farbar ud af denne 
urimelighed end en lovændring. 

Kompensation for arbejdslønstigninger. Forhandlingerpe i for
året mellem arbejdsmarkedets organisationer om overenskom
sterne om løn- og arbejdsforhold gjorde det klart for bestyrelsen, 
at dansk skovbrug ligesom andre erhverv ville få p ålagt betyde
lige udgiftsstigninger, og for skovbruget gælder ligesom for land
bruget, at man næppe gennem erhvervets egne salgs- og produk
tionsforanstaltninger kan finde dækning for de øgede omkost
ninger. Da skovforeningen i april fik oplyst, at der kunne -for
ventes fremsat mæglingsforslag om forhøjelse af timelønningerne 
for skovarbejdere med 68 øre og af akkordsatserne med 4-5 %, 
(beløbene er senere forhøjet til henholdsvis 77-85 øre og 8 %) 
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foretoges på basis af foreningens økonomisk-statistiske afdelings 
regnskabsoversigter for privatskovbruget en beregning af de øko
nomiske følger for skovbruget af en evt. lønstigning af denne 
størrelsesorden. Beregningen bekræftede fuldt ud bestyrelsens 
formodning om, at skovbruget efter al sandsynlighed truedes af 
en alvorlig økonomisk krise. I forståelse med skovbrugets arbejds
giverforeninger rettede skov foreningen derfor en skriftlig hen
vendelse til statsministeren, hvori nærmere påpegedes erhvervets 
økonomiske situation i relation til overenskomstforhandlingerne, 
og man henstillede indtrængende til statsministeren at træffe 
skridt til: 1) Ophævelse, subsidiært væsentlig lettelse af beskat
ningen af fast ejendom indenfor skovbruget, 2) tilladelse til 
skattefri afskrivning på funktionær- og arbejderboliger, 3) for
højelse af grænsen for nedsættelse af formueskat til staten, så
ledes at denne nedsættelse træder i kraft, hvor den samlede 
ansatte indkomst ikke udgør mindst 5 % af den skattepligtige 
formue mod nu mindst 3 %, og endelig 4) fri eksportlicensiering 
for råtræ fra danske skove. I henvendelsen anmodedes sluttelig 
om, at en deputation fra foreningen snarest måtte få lejlighed 
til mundtligt overfor statsministeren at gøre rede for skovbrugets 
situation og ovennævnte 4 konkrete ønsker. Udfaldet af henven
delsen afventes endnu, mens dette skrives. 

Naturfredningsloven: Den 2. marts 1961 fremsatte statsministe
ren forslag til lov om ændring i lov om naturfredning. Forud for 
fremsættelsen havde skovforeningen skriftligt henstillet, at der 
ved tilføjelse til naturfredningslovens paragraf 40, stk. 2, skabtes 
hjemmel for at straffe overtrædelse af fOTbud mod tobaksrygning 
og brug af åben ild (herunder kogeapparater) i skove og plan
tager, lyngheder og lignende brandfarlige arealer i naturen med 
bøder. Der var herved navnlig tænkt på sådanne private skove, 
hvor der ikke ved fredningsnævnets foranstaltning i medfør af 
naturfredningslovens bestemmelser herom efter de pågældende 
skovejeres anmodning var fastsat ordensbestemmelser for denne 
adgang. For statsskovenes nåletræsplantager m.m. er jo allerede 
ved landbrugsministeriel bekendtgørelse fastsat tobaksrygnings
forbud m.m. i tiden 1. marts-31. oktober og bødestraf for over
trædelse heraf. Man påpegede i skovforeningens henvendelse til
lige det ønskelige i, at domspraksis i sager vedr. »skovsvineri« 
blev skærpet, og nævnte, at man desangående havde forelagt 
rigsadvokaturen forslag til bødeskaIa. Da der ikke i statsministe
rens lovforslag, muligvis af tidsnød, var taget hensyn til skov
foreningens henvendelse, gentoges den skriftligt overfor det 
folketingsudvalg, der fik lovforslaget til behandling, og man 
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føjede til henvendelsen tillige en indtrængende anmodning om, 
at der i lovforslagets punkt 1 foretoges en ændring, således at 
forslagets forbud mod såkaldte »væsentlig skæmmende« beplant
ninger indenfor 100 m fra fortidsminder ændres til, at der i 
skove ikke må plantes nærmere end 5 m fra et fortidsmindes fod. 
Det er jo vanskeligt at definere, hvad der skal forstås ved 
»væsentlig skæmmende beplantning« i relation til et fortids
minde, og som lovforslaget er udformet, vil der blive pålagt 
skovbruget en utålelig byrde i form af ansøgninger om tilladelse 
til beplantning nærmere end 100 m. En cirkel med radius 100 
m har jo et areal på 3,14 ha, således at forbud mod tilplantning 
inden for 100 m fra et fortidsminde kan få alvorlige konsekven
ser i vore hyppigt fortidsminde-rige skove. Den skriftlige hen
vendelse til folketingsudvalget blev fulgt op af personligt frem
møde for udvalget af en deputation. For så vidt angår spørgs
målet om tobaksrygning fik dette allerede den 27. marts en delvis 
løsning. Columbusægget var en bemyndigelsesparagraf (paragraf 
40 i brandloven af 10. juni 1960), i henhold til hvilken justits
ministeren under 27. marts med gyldighed fra 1. april 1961 ud
stedte forbud bl.a. mod tobaksrygning i nåletræsplantager og på 
lyngarealer og i disses umiddelbare nærhed i tidsrummet 1. 
marts-31. oktober. Overtrædelse medfører bødestraf. Det endelige 
resultat af skovforeningens henvendelse til folketingsudvalget 
foreligger ikke på indeværende tidspunkt (ultimo april). 

Skærpet dompraksis i sager vedr. skovsvineri. Som nævnt 
ovenfor i afsnittet vedr. naturfredningsloven har skovforeningen 
(gennem Friluftsrådet) til rigsadvokaturen fremsendt forslag til 
en - ganske vist groft specificeret - bødeskaia for forskellige 
arter af skovsvineri rækken de fra »erhvervsmæssige« forseelser 
(firmaers aflæsning af brugt emballage o.lign. i skoven etc.), der 
bør takseres med 300 kr. plus oprydning, til turisters »frokost
pladser«, der i blidere tilfælde bør takseres med mindst 50 kr. 
Pressen fik kendskab til forslaget, og en del blade gav det en 
imødekommende og forstående omtale. Rigsadvokaten har udtalt, 
at når den nye naturfrednings lov er gennemført, vil han tage op 
til overvejelse at henlede politiets og statsadvokaternes opmærk
somhed på betydningen af, at der i sager vedr. overtrædelse af 
loven (der jo også indeholder forbud mod skovsvineri) anyendes 
passende strenge bødestraffe. 

Af andre bestyrelsessager kan nævnes, at bestyrelsen af land
brugsministeriet har fået forelagt skovskoleudvalgets betænkning 
vedr. oprettelse af en kombineret skovfoged- og skovarbejder
skole i Nødebo til udtalelse. Bestyrelsen har kunnet tiltræde he-
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tænkningen og har anbefalet, at man snarest får realiseret pro
jektet. 

Bestyrelsen har i det forløbne år foretaget ændring af frøud
valgets statutter i medfør af overførelse af udvalgets hidtidige 
herkomstkontrol til et nyt, selvstændigt kontrolorgan. »Herkomst
kontrollen med skovfrø og -planter« i Springforbi. Tillige er ud
arbejdet nye vedtægter for redaktionsudvalgets virksomhed. 

Frøudvalget 

Kåring af frøavlsbevoksninger. Der er i det forløbne år optaget 
6 nye bevoksninger i frøudvalgets officielle kåringsfortegnelse, 
der jo udsendes hvert 5. år, næste gang i 1963. I forbindelse med 
den nedenfor omtalte omorganisation af herkomstkontrollen med 
skovfrø og -planter har frøudvalget fundet det ønskeligt, at det 
formelle grundlag for hver enkelt kåring fastlægges i en slandard
kåringsdeklaralion, således at det i disse deklarationer fremtidig 
er klart dokumenteret, hvilke bevoksninger der er kåret på de 
enkelte skovdistrikter, og hvilke forpligtelser der gælder, så
længe kåringen opretholdes. Teksten til en sådan standard
kåringsdeklaration blev fremlagt og godkendt på skovfrøavler
mødet 1960 og tiltrådt af Dansk Skovforenings bestyrelse. I vinte
rens løb er kåringsdeklarationer dækkende de for tiden kårede 
bevoksninger udsendt til de pågældende skovdistrikter. Af hver 
deklaration beror fremtidig 1 eksemplar hos skovfrøavleren, 1 
hos frøudvalget og 1 hos HerkomstkontroUen med skovfrø og 
-planter. 

Der tillægges nu kåringen så stor betydning også i den inter
nationale skovfrøhandel, at det er meget vigtigt, at alle bevoks
ninger, der evt. egner sig til kåring, anmeldes snarest til frøud
valget, som på sin side vil bestræbe sig på så hurtigt, som det er 
praktisk muligt, at få besigtiget de anmeldte bevoksninger. An
meldelsesblanketter, ordlyd af kåringsdeklaration, kåringsfor
tegnelse pr. 1958 m.m. kan vederlagsfrit rekvireres hos frøud
valget i Dansk Skovforenings sekretariat. En tilbundsgående 
revision af den nugældende kåringsfortegnelse med henblik på 
udsendelsen i 1963 vil blive påbegyndt i 1961/62. 

Skovfrøavlermødet 1960 afholdtes den 26. august i Fredericia 
ved frøudvalgets formidling. På mødet drøftedes som i tidligere 
år høstudsigter og priser m.m. for skovfrø. Frøudvalget havde til 
mødet udarbejdet en frøsætningsoversigt omfattende meldinger 
fra henimod 60 skovdistrikter. Af oversigten fremgik, at der på 
de vigtigere skovtræarter i Danmark med undtagelse af rødgran, 
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sitkagran, douglasgran og nordmannsgran i 1960 var middelgod 
til god frøsætning. Bøg havde endog overvældende god frøsæt
ning. Det konstateredes på mødet, at der fandtes ret gode frølagre 
af rødgran, østrigsk fyr, Abies grandis og Abies procera. 

Som et ekstraordinært punkt på dagsordenen var optaget drøf
telse og godkendelse af 

Herkomstkontrollen med skovfrø og -planter. Dette nye kontrol
organ, der fungerer på frivillig basis, har helt overtaget den af 
frøudvalget siden 1937 udøvede kontrol med frøet fra de af ud
valget kårede bevoksninger samt udvalgets provenienskontrol i de 
til kontrollen frivilligt tilsluttede salgsplanteskoler. Det nye kon
trolorgan etableredes pr. 15. september 1960, og har straks fået 
tilslutning fra alle i denne sag interesserede parter. Det ledes af 
et fællesudvalg bestående af repræsentanter for skovejere, skov
frøavlere, skovfrøhandlere, planteskoler, frøudvalget samt skov
træforædlere. Formand for udvalge~ er forstander for Statens 
forstlige Forsøgsvæsen, dr. agro. E. Holmsgaard, og kontrolor
ganet har foreløbig fået sæde ved forsøgsvæsenet i Springforbi, 
hvor det daglige kontrolarbejde ledes af afdelingsleder V. Gøhrn. 
Kontrolordningen skal ved hjælp af et afgiftssystem økonomisk 
hvile i sig selv. Til etableringen har frøudvalget givet tilsagn om 
et lån på 20.000 kr., hvoraf 15.000 kr. er udbetalt. 

Skovfrøavlernes 2 repræsentanter i fællesudvalget for først
kommende 3-årige periode valgtes ved skovfrøavlermødet. Det 
blev skovrider E. Christiansen, Svejbæk, og skovrider O. Mal'
strand Jørgensen, Langesø. Skovejernes, d.v.s. forbrugernes re
præsentant i fællesudvalget udpeges af Dansk Skovforenings be
styrelse, og det er for førstkommende 3-årige periode blevet 
skovrider, baron M. Schaffalitzky de Muckadell, mens frøudval
get er repræsenteret ved sin formand, skovrider J. A. Løvengreen, 
Hammel. 

En nærmere redegørelse for herkomstkontrollens opbygning 
og funktion er offentliggjort i Dansk Skovforenings Tidsskrift for 
oktober 1960. 

Høst af frø i kårede bevoksninger 1960 / 61. For den del af frø
høsten, der har været i handelen, er der i henhold til herkomst
kontrollens foreløbige opgørelse ultimo april tale om følgende 
omtrentlige mængder af de vigtigere skovtræarter : Bøg 5.000 kg, 
stilkeg 8.000 kg, rødel 275 kg, ask 237 kg, ær 1.117 kg, sitkagran 
142 kg, alm. ædelgran 1.472 kg, nordmannsgran 1.129 kg, euro
pæisk lærk 93 kg, douglasgran 86 kg, cypres 141 kg. 

Nordmannsgran-studierejse til Kaukasus. Den i flere år forbe
redte rejse for 2 repræsentanter for frøudvalget til russisk 
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Kaukasus med henblik på studium af nordmannsgranen i dens 
naturlige udbredelsesområde løb endelig - med yderst kort varsel 
fra russisk side - af stabelen i efteråret 1960. Den 15. september 
fløj afdelingsleder E. C. L. Løfting og godsejer, forstkandidat E. 
Tillisch til Moskva, og derfra - efter besøg i det russiske land- og 
skovbrugsministerium m.m. - videre til Tiflis i Kaukasus, hvor 
de i de følgende uger under største hjælpsomhed fra de der
værende forstlige institutioner og myndigheders side berejste 
nordmannsgranens østlige udbredelsesområde og udvalgte be
voksninger, hvorfra rfrøprøver samt 2 større frøpartier til al
mindelig udsæd i Danmark skulle leveres. Den 5. oktober kom de 
2 herrer hjem igen pr. fly til Danmark. En rapport om rejsens 
forstlige udbytte vil blive offentliggjort i Dansk Skovforenings 
Tidsskrift i maj eller juni 1961. I spænding afventede man an
komsten til Danmark af de udvalgte frøpartier. Endelig den 10. 
april nåede de frem til Københavns havn umiddelbart før havne
arbejderstrejken. Frøet var imidlertid i god stand, og er nu ud
sået hos de forskellige modtagere, herunder Statens forstlige 
Forsøgsvæsen. 

Redaktionsudvalget 

Dansk Skouforenings Tidsskrift har i det forløbne år haft 
nogenlunde rigelig tilgang af stof. Tidsskriftets månedlige oplag 
ligger på 1.745 eksemplarer, d.v.s. uændret fra ifjor. 

Blandt de større artikler i det forløbne år kan nævnes: »An
vendeIsen af skovbrugets og savværksindustriens træaffald« om
fattende 4 foredrag holdt af henholdsvis professor P. Moltesen, 
kontorchef O. Kring, skovrider L. Vigen og godsejer Fl. Junekel'. 
Endvidere kan nævnes skovrider J. Abell: »På udkik efter eks
tensivt sko'Vbrug«, skovrider J. E. Due og forstkandidat A. Y de
Andersen: »Lærkeammetræer og Fomes anno sus-angreb i gran«, 
skovrider Aa. Baungaard's fortsatte undersøgelser over »De nega
tive grene«, professor, dr. phiI. C. Mar: Møller's foredrag i Næs
tved for skovkredsene på Sjælland og Lolland-Falster: »Perfek
tionisme og produktionsøkonomi i skovbruget«, samt endelig 
professor N. K. Hermansen: »Målsætningsproblemer i skovbru
get«. En kortere artikel »En skovejers synspunkter« af hofjæger
mester Chr. Sehestedt Juul har vakt betydelig interesse i forst
lige kredse. 

Underskuddet ved udgivelsen af tidsskriftet beløb sig i 1960 
(efter modtagelsen af legatstøtte på 12.500 kr.) til 2.445 kr. mod 
i 1959 10.239 kr. Nedgangen i underskuddet skyldes dels, at år-
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gang 1960 havde 32 sider færre end årgang 1959, men tillige, at 
annonce- og abonnementsindtægter var større i 1960 end i 1959. 

Forstlig Budstikke er som hidtil udkommet med 2 numre om 
måneden. Oplaget androg 2.060 eksemplarer. Redaktionen har 
kunnet glæde sig over i det forløbne år at have modtaget flere 
korte artikler til bladet udefra, end tilfældet har været i de senere 
år. 

Bladets redaktion har sO'm sædvanlig bestræbt sig på at bringe 
aktuelt stof om de fleste områder indenfor skovbruget, herunder 
rapporter om udviklingen på det internationale træmarked, tek
nologiske, træindustrielle og skovdyrkningsmæssige oplysninger 
m.m. I 1961 er påbegyndt en nogenlunde fast rubrik i hvert num
mer betitlet: Meddelelser fra Dansk Skovforening, omhandlende 
aktuelle nyheder om virksomheden i foreningen. Bladet bringer 
sO'm hidtil tillige referatel' af generalforsamlingerne i småskovs
foreningerne. Selvom redaktionen på ingen måde er i nød for 
stof, modtager den meget gerne korte artikler ikke mindst om 
skovdyrkningstekniske emner fra læserne. 

Underskuddet ved udgivelsen af Forstlig Budstikke androg i 
1960 5.277 kr. mod i 1959 7.432 kr. Stigning i abonnements- og 
annonceindtægtel' er årsagen til det formindskede underskud. 

Samarbejdsudvalget 
(økonomisk-statistisk udvalg) 

Under dette udvalg sorterer Dansk Skovforenings økonomisk
statistiske afdeling, hvorfor på denne plads skal anføres: 

Økonomisk-statistisk afdelings årsberetning 1960161. 

Afdelingen har i juli 1960 udsendt beretning nr. 14 »Regn
skabsoversigter for dansk privatskovbrug 1958159«, der omfat
tede 86 skovdistrikter og 22 hedeplantager med et samlet skov
areal på 68.890 ha. 

Afdelingen har arbejdet på en udbygning af beretningen samt 
videregående analyser på grundlag af spørgeskemaerne og reg
ner med at udføre en tilsvarende undersøgelse for 1959-60. En 
del af disse undersøgelser vil dog ikke komme i beretningen, 
men vil kun blive udsendt til de skovdistrikter, der deltager i 
statistiken. 

Undersøgelsen af granens salgsmasse er fortsat i forbindelse 
med planlægningerne, idet fOTmtalsbestemmelserne for rødgran 
er tilrettelagt således, at man også kan undersøge fastmasse- og 

30 
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aflægningsforhold. Efterhånden er der indsamlet så mange op
lysninger om formtallene for rødgran, at afdelingen til brug ved 
planlægningerne har kunnet udarbejde en ny formtalskurve for 
rødgran med indgang efter diameteren. Denne kurve giver mindre 
formtal end de af C. M : lVI ølle r angivne i bonitetsoversigterne og 
de af A. S. Sabroe udarbejdede. Forskellen skyldes muligvis en 
lokali tetsforskel i grun dma terialet. 

Planlægningsafdelingen har afsluttet planer for 14 skovdistik
ter med 6.711 ha og har ved årets slutning planer i arbejde for 
5 skovdistrikter med 2.639 ha. Derudover har afdelingen været 
konsulent ved planlægningen af 1 skovdistrikt med 870 ha. For 
1 skovdistrikt er der foretaget kortrevision samt tilrettelæggelse 
af målebøgerne til grundflademålingen, hvorefter distriktets 
skovfogeder har udført denne; beregning og afslutning af planen 
foretages derefter af afdelingen. Afdelingen har nu udarbejdet 
planer så længe, at den er begyndt på revision af tidligere udar
bejdede planer. Dette er således tilfældet med 4 af de planer, der 
er afsluttet, 2 af dem, der er i arbej de, og 1 af dem, der er bestilt 
til udarbejdelse i 1961. Af de 6 planer, afdelingen udarbejdede 
i 1950 er således de 5 blevet revideret af afdelingen, og af de 4, 
der blev udarbejdet i 1951, er de 2 i arbejde. 

Endvidere har afdelingen afsluttet »Lønstatistiken for skov
arbejdere 1959-60« for skovbrugets arbejdsgiverforeninger, ud
ført regnskabsføring, afslutning af regnskaber og ydet vejledning 
ved anlæg og føring af skov regnskaber. 

Afdelingen har beskæftiget 4 forstkandidater i tilsammen 43 
måneder samt en halvdags kontordame. 

Regnskabsskemaerne. Der har været en fremgang i salget af 
regnskabsskemaerne. For de skemaer, der bruges mest, har salget 
været: Timesedler SF I 1.647 blokke, ringbøger : 33 stk., ringbogs
blade til opmåling af kævler og effekter SF I 2 a, b, c, d, 3 a, b, c, 
4 a: 22.500 blade, lønningssedler SF I 5.270 blokke, kvitterings
bøger SF II: 311 bøger, målelister SF Il 3 a, b, 4 og 5: 523 
blokke, vedmasseark SF III 1 og 2: 49 blokke. 

Revis·ion af de bonitetsvise tilvækstoversigter for rødgran. 

Fredag den 10. marts holdt udvalget møde i København. For
uden dets ordinære medlemmer og kgl. skovtaksator E. Laumann 
Jørgensen deltog professor, dr. phil. C. Mar: Møller i mødet, idet 
der på dagsordenen stod drøftelse af evt. revision af De bonitets
vise Tilvækstoversigter for så vidt angår rødgran. Årsagen til 
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drøftelsen var, at skovforeningens planlægningsafdeling i flere 
tilfælde på distrikter på mere lerede jorder (flade bundmoræner) 
havde konstateret ensidige divergenser mellem den på basis af 
tilvækstoversigterne ansatte hugst og den i 'praksis stedfundne. 
Man gjorde på distrikterne gældende, at det ikke var muligt i 
praksis at nå op på den i planen stipulerede hugst. Det synes 
navnlig at være i de unge aldre op til 20-30 år, at man i praksis 
ikke opnår (eller foretager) den hugst, som er påregnet i til
vækstoversigterne. 

Også på de ringere boniteter i hedeplantagerne synes det kon
stateret (af hedeselskabets planlægningsafdeling), at der i prak
sis ikke opnås den hugst i yngre gran, som er stipuleret i De 
bon i tetsv ise Til væ ks toversigter . 

Der var på møclet enighed om,. at der snarest bør gøres op
mærksom på disse forhold, og i dette øjemed påtog professor 
Møller sig at redigere et nyt indledningsafsnit til en ny udgave 
af De bonitetsvise Tilvæksto'Versigter. Det vedtoges endvidere, at 
der som supplemen t til oversigterne af Dansk Skovforenings øko
nomisk-statistiske afdeling skulle søges udarbejdet en midlertidig 
skitse til en tilvækst- og hugstoversigt for rødgran på flade, 
lerede jorder. Det skal ved offentliggørelsen af denne skitse 
understreges, at den er baseret på et ret spinkelt materiale. 

En tilsvarende publikation skulle udarbejdes for hedeskov
brugets vedkommende, men her er man ved udarbejdelsen så 
heldigt stillet, at man allerede nu er i stand til at støtte sig til et 
nogenlunde omfattende talmateriale fra hedeselskabets målinger. 

Stuclieuclvalget 

Til brug i 1961 søgtes i efteråret legatstøtte till) udgivelse af 
Dansk Skovforenings Tidsskrift, 2) afslutning af de foreløbige 
undersøgelser over rådclannelse i gran og 3) gennemførelse i 2. 
{ir af den 2-årige undersøgelse over skovkulturmetoder, navnlig 
med henblik på billiggørelse af løvtrækulturer. 

Efter at der var modtaget meddelelse om udfaldet af legatan
søgningerne (se nærmere om legattilskuddene pag. 34) vedtog 
hestyrelsen at afsætte iaIt 53.377 kr. til formål sorterende under 
studieudvalget i henhold til følgende specifikation (i paren tes er 
for hver post angivet, hvor stor en del af beløbet, der in ddækkes 
af legattilskud) : 

30 * 
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1) Dansk Skovforenings Tidsskrift 12.500 kr. (12.500 kr.) 
2) Afslutning af de foreløbige under-

søgelser over rådangreb i gran .... 25.377 kr. (15.377 kr.) 
3) Gennemførelse i 2. år af den 2-årige 

undersøgelse over skovkulturmeto
der, navnlig med henblik på billig-
gørelse af løvtrækulturer . . . . . . . . . . 6.000 kr. (4.000 kr.) 

4) Sammenlignende forsøg med kemisk 
bekæmpelse af lus på nordmanns-
gran og alm. ædelgran ........... 2.500 kr. (O kr.) 

5) Disponible til andre undersøgelser 
o.lign. i 1961 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7.000 ler. (O kr.) 

IaH .. , ... 53.377 kr. (31.877 kr.) 

ad 1) Beløbet medgår til delvis dækning af det direkte under
skud ved udgivelsen af tidsskriftet, der i 1960 androg 
2.445 kr. 

ad 2) Indsamlingen af eengangsiagttagelser over rådangreb i 
vestjydske hedeplantager fortsattes i det ,forløbne år, indtil 
forstkandidat F. Paludan, der foretog indsamlingen, i efter
året 1960 måtte ophøre hermed i medfør af hans ansæt
telse som skovrider. Det var oprindelig tanken at indsamle 
materiale fra iaH 1.500 iagttagelsesflacler, men dette antal 
nåedes kun omtrent. Materialet er dog tilstrækkeligt til at 
danne et udmærket grundlag for en statistisk bearbejd
ning, som derfor nu er igang ved Statens forstlige Forsøgs
væsen. 

Af de arbejder i forbindelse med rådangrebsundersøgel
sen, der foretages af forstkandidat A. Y de-Andersen ved 
Statens forstlige Forsøgsvæsen, skal nævnes: 

1) Forsøg til belysning af stødfIadeinfektionen hos rød
gran med luftbårne sporer af rodfoTdærversvampen og 
honningsvampen og ,dennes årlige variation. 

StødfIadeinfektionsprocenten har i den ca. 20-årige rød
granbevoksning været som følger: 

Nov. 8.3 % af stødfladerne inficeret med rodfordærversporer 
Dec. 0.0 
Jan. 0.7 
Feb. 0.7 
Marts 3.0 
April 0.0 
Maj 5.9 

Der er ikke fundet stødflader inficeret med honning
svampsporer. 
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SHELL KEMIKALIER 

Nedsæt lugearbejdet 

i forstplanteskoler -

sprøjt med 

Shell Weedkiller W 

i frø- og priklebede 

Før kulturfrøets fremspiring kan 

Shell Weedkiller W benyttes i alle 

skovfrøkulturer. Der anvendes 

5-10 ltr. præparat pr. 100 m2• 

Efter fremspiring tåler kulturer 

som skovfyr, sitka, tsuga og rød

gran stadigvæk sprøjtning med 

Shell Weedkiller W - samme 

kulturer tåler også sprøjtning i 

priklebedene . Sprøjtnin-

gen skal udføres in

den frøhætten af-

kastes, e Iler når 

skuddene er forved-

det. Ved sprøjtning efter 

fremspiring bruges 

1-2 ltr. pr. 100 m2. Senere 

på sommeren og hen på 

efteråret kan dosis forhøjes. 

Få nærmere oplysninger - tal 

med Deres forhandler eller ring 

eller skriv til Shell. Vore kon

sulenter og vort omfattende 

brochuremateriale står frit 

til Deres rådighed. 

A / S Dansk Shell 
Kampmannsg. 2 
København V. 
Telf . MI 5340 

Weedkiller W. 
Aldrin, Dieldrin, Endrin, Phosdrin, D-D og Nemagon er Shell kemikalier 

Eneforhandler af SHELL kemikalier til forstplanteskoler og skovbrug: 

Dansk Skovkontor v/skovrider C. F. Ingvorsen. Postbox 1 - Næstved - Telf. Nyland 110 



Forstplanteskolen, Faabor;; 
, 
I Planteskolen stBar under HerkoDlstkontrolIen Dled SkOTU-Ø og -planter 

Alle Slags Skovplanter tilbydes i prima Varer 

Forlang Prisliste 

Indehaver: J. H. van Tol Telefon Faaborg 195 

SIDEN 18g6 

HJORTSØS PLANTESKOLE 
SVEB0LLE 
Telf. Viskinge 20· 

Planteskolen er tilsluttet Herkomstkontrollen 

med Skovfrø og -planter. 

På grund af omlægning af postruterne er vor postadresse 

ændret fra I. juli 1960 til: 

P. K R U S E S P LA N T E S K O LE 

HESTEKÆRGAARD. AARHUS. TELEFON TILST 7 KALDENR. 90411 

Areal 100 Tønder Land Skovplanter af alle Arter 

Kævler og Snitgavn 
i dansk Løvtræ købes - kontant Afregning 

RYDE SAVVÆRK 
Tlf. Vejleby 21 pr. Ryde Station 
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Af tallene synes det at fremgå, dels at stødfladeinfek
tionen med luftbårne rodfoI'dærversporer kun er af be
skeden t omfang i modsætning til, hvad tilfældet er hos 
skovfyr, dels at stødfladeinfektio'nsprocenten er mindst 
om vinteren. 

For så vidt som man tør drage nogen slutning ud fra de 
foreløbige resultater, er denne følgende: Stødfladeinfek
tionsprocenten i unge rødgranbevoksninger er så lille, at 
det næppe under almindelige forhold vil være økonomisk 
forsvarligt at foretage en behandling af stødfladerne, men 
det vil sikkert være formålstjenligt at foretage hugsten 
midt på vinteren, hvor infektionsprocenten er mindst. 

Meddelelse om undersøgelsen er publiceret i Dansk 
Skovforen. Tidsskrift, april 1961. 
2) En undersøgelse af om hugst af lærkeammetræer i rød

granbevoksninger kan medføre forøgede angreb af rod
fordærversvampen. 

Foranlediget af skovrider J, E. Due er der foretaget en 
undersøgelse af rodfordærverangreb i rødgranbevoksnin
ger frembragt uden lærkeammetræel' og i rødgranbevoks
ninger frembragt med lærkeammetræer, og hvo'f disse nu 
er hugget. 

Følgende angrebsprocenter fra nabobevoksninger kan 
anføres: 

Ca. 20-årig rødgranbevoksning uden lærkeammer O % 
med , hvor disse er hugget 17 % 

Ca. 36-årig rødgranbevoksning uden lærkeammer 13 % 
med , hvor disse er hugget 40 % 

Tallene viser med al ønskelig tydelighed, at hugst af 
lærkeammetræer i rødgranbevoksninger kan medføre al
vorlige angreb af rodfordærversvampen i rødgranbevoks
ningen. 

Det stærkere angreb i rødgranbevoksninger frembragt 
ved hjælp af lærkeammetræer kan henføres til,dels at der 
forekommer hyppigere stødfladeinfektion hos lærk end 
hos rødgran (engelske undersøgelser), dels den tidlige 
hugst af lærkene, hvorved angrebet sætter ind på et tid
ligere tidspunkt i bevoksningens liv. 

Problemet er alvorligt, idet japansk lærk i vid udstræk
ning er anvendt som ammetræ i rødgranbevoksninger på 
let jord, og der er grund til at anbefale at behandle så
danne stød med tjæreolie umiddelbart efter hugst. 

Materialet er publiceret i Dansk Skovforenings Tids
skrift, december 1960. 
3) Ved rutinemæssige undersøgelser af Forsøgsvæsnets 
faste prøveflader i nåletræer er der fundet angreb af den 
rod- og kernerådforårsagende svamp, Polyporus sisioire
moides (P. Schweiniizii), og angrebet har i de pågældende 
prøveflader vist sig som rod- og kerneråd og forårsaget 
stormfald. Når P. sisioiremoides er fundet i så mange af 
de faste prøveflader, er der grund til at befrygte, at svam
pen forekommer ret udbredt her i landet. 
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Der er grund til at hæfte sig ved forekomsten af denne 
svamp, idet Carlwrighl & Findlay angiver følgende om 
tømmer skåret af træer, der er angrebet af P. sislotre
moides.' »Hvis blot der forekommer den mindste rest af 
inficeret træ i tømmeret, er svampen i stand til at leve 
videre og nedbryde veddet, hvis blot tømmeret er lidt 
fugtigt«. 

Materialet publiceres i nær fremtid. 
4) Der er en·dvidere foretaget en 1. undersøgelse af infek
tionsforsøget og ringningsfO'rsøget i Torp skov, resultaterne 
foreligger endnu ikke. 

Tillige er der anlagt et forsøg med ringning af træerne 
før hugst og behandling af stødfladerne efter hugst i en 
rødgranbevoksning i Feldinghus plantage. 

Sluttelig er der anlagt et bekæmpelsesforsøg mod den 
nåleboende svamp Rhizosphaera Kalkhoffii, der forårsager 
hendøen af træer i rødgranbevoksninger. 

ad 3) Som omtalt i forrige årsberetning foretages denne under
søgelse af dr. agro. H. A. Henriksen. Dr. Henriksen har i 
årets løb besøgt et stort antal danske skovdistrikter og har 
herunder bl.a. søgt de kulturer, som kgl. skovrider Just 
Holien i sin tid foretog en undersøgelse og beskrivelse af. 
Tillige har dr. Henriksen været på længere studierejser i 
England, Tyskland, Jugoslavien m.m. Et vigtigt led i un
dersøgelsen er bl.a. en sammenligning af danske kultur
metoder med udenlandske og vurdering af de udenlandske 
metoders evt. egnethed for danske forhold i de tilfælde, 
hvor de udenlandske metoder synes billigere end de 
danske. Også iagttagelser over mekanisering og specielt, 
hvad der kommer ud af at indskrænke arbejdet i forbin
delse med kulturers anlæg og pleje, er inddraget i under
søgelsen. I visse tilfælde synes udpræget mekanisering af 
arbejdet at være ledsaget af, at man foretager sig mere 
arbejde, således at omkostningerne ved henholdsvis ma
nuel og mekaniseret arbejdsudførelse bliver af samme 
størrelsesorden. 

ad 4) Den øjeblikkelige viden om bekæmpelse af Chermes base
rer sig for vintersprøjtningsmidlernes vedkommende på 
forsøg foretaget af professor, dr. phil. Math. Thomsen (D. 
forstl. Forsøgsv. bd. 13, 1933). En sammenligning af disse 
med de moderne sommersprøjtemidler mangler ganske, 
og man må i virkeligheden sige, at værdien af sommer
sprøjtning mod Chermes er næsten ukendt, selvom mange 
skovdistrikter for tiden anvender denne metode. Resul
taterne er imidlertid usikre eller endda ligefrem mod
stridende. Formentlig drejer det sig ikke blot om at finde 
virksomme gifte, men tillige om at bestemme de gunstigste 
tidspunkter for deres anvendelse og om den mest egnede 
udbringningsteknik. 

Til gennemførelse af forsøg herover i 1961 har Dansk 
Skovforenings bestyrelse bevilget amanuensis B. Beier 
Petersen, landbO'højskolens zoologiske laboratorium, 2.500 
kr. 
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Det er tanken det første år at afprøve de bekæmpelses
midler, der kan tænkes at være egnede, for så senere at 
undersøge koncentration, bekæmpelsestidspunkt og -tek
nik. Hvis forsøget gennemføres i fuldt omfang, bør det 
antagelig udstrækkes over 3-4 år. Efter at programmet for 
1961 er gennemført, vil der blive udarbejdet en rapport 
over det hidtil opnåede tillige med et overslag over evt. 
forsøg og udgifter for det følgende år. 

Ifjor bevilgedes 950 kr. til amanuensis B. Beier Pelersens af
slutning af Hylesinus micans undersøgelserne. Som det vil erin
dres, anlagdes i efteråret 1957 iagttagelsesflader vedr. bekæm
pelse af Hylesinus micans (jættebarkbillen ) på Falsters stats
skovdistrikt, hedeselskabets 2. distrikt (Ulstrup), Lounkær skov
distrikt samt, i foråret 1958, på Sorø Akademis II skovdistrikt. 
Sidstnævnte sted foretoges dog ikke bekæmpelse. Iagttagelserne 
har således nu omfattet 3 vækstperioder. Forsøget har hidtil 
givet lejlighed til at konstatere, at bekæmpelsesmidlet Mobe-T 
er fuldt effektivt, at det på gode lokaliteter kan holde micans
angrebet nede, måske også på middelgode lokaliteter. Endvidere 
har forsøget givet lejlighed til forskellige -biologiske iagttagelser, 
særlig vedrørende betydningen af rodfordærverangreb i denne 
sammenhæng. På visse lokaliteter umuliggør rodfordærverangreb 
en effektiv bekæmpelse af H. micans. Det er endvidere klart, at 
bekæmpelse i større stil af H. micans er krævende m.h.t. organi
sation og teknik. Der henstår endnu en ubenyttet rest af de til 
undersøgelsen bevilgede økonomiske midler, og der vil herfor 
blive foretaget nogle ønskelige, afsluttende iagttagelser i 1961, 
forinden undersøgelsens resultater bearbejdes til en publikation. 

Teknisk udvalg 

Pr. 1. juli 1960 tiltrådte forstkandidat Aa. Marcus Pedersen an
sættelse hos Teknisk udvalg med henblik på i de følgende 12 
måneder at uddanne sig til evt. at overtage stillingen som konsu
lent for Dansk Skovforenings medlemmer i tekniske spørgsmål 
indenfor Teknisk udvalgs arbej dsområde. Samtidig modtog forst
kandidaten fra Det teknisk-videnskabelige Forskningsråd et sti
pendium på 12.000 kr. gældende for 1 år, ligeledes fra 1. juli 
1960 at regne, til gennemførelse af de med uddannelsen for
bundne studier. Rejseomkostninger, litteraturanskaffelser, kontor
hold m.m. bekostes af Dansk Skovforening. I den forløbne tid 
har Marcus Pedersen besøgt et stort antal danske skovdistrikter 
for at skaffe sig indblik i, hvilke mere presserende tekniske pro
blemer, der gør sig gældende i skovene i landets forskellige 
egne, hvilke metoder, maskiner og redskaber, der benyttes, og 
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hvilke erfaringer man har høstet dermed. Han har tillige i begyn
delsen af december deltaget i Nordiska Skogsarbetsstudiernas 
Råds møde i Stockholm samt besøgt en række forstlige, arbejds
tekniske forsøgsinstitutioner m.m. i Sverige. I samme ærinde har 
han i februar været i Norge og i april i Vesttyskland. I årets løb 
er kontakt endvidere optaget med en lang række danske institu
tioner og firmaer med arbejdsfelt indenfor arbejdsteknik og 
rationalisering. Løbende er indsamlet katalO'ger over redskaber 
og maskiner, ligesom der er foretaget anskaffelse af en del littera
tur med henblik på oprettelse a:f et lille teknisk håndbibliotek. 
Ved studieårets slutning udarbejdes en rapport over de foretagne 
studier same en bedømmelse af arbejdets muligheder fremover 
bilagt et udkast til en arbejdsplan. På baggrund af de betydelige 
omkostningsforøgelser, som skovbruget i medfør af de fore
stående arbejdslønstigninger m.m. i nærmeste fremtid bliver ud
sat for, er det givet, at øget rationalisering og mekanisering af 
skovarbejdet bliver højaktuelle problemer, der vil give en skO'v
brugsteknisk konsulent mere end arbejde nok at tage fat på. 

Et underudvalg under Skovbrugets Redskabsudvalg har i be
gyndelsen af februar gennemgået kataloget over godkendte hånd
redskaber, idet flere af de godkendte red'skaber ikke i fabrika
tionsmæssig henseende har vist sig at svare til de forventninger, 
man nærede til dem, da de i sin tid blev optaget i kataloget, lige
som der er fremkommet en del nye håndredskaber af interesse. 
Et revideret katalog agtes udsendt i 1961 til afløsning af det nu
gældende i Forstlig Lommebog udgivet af Dansk Skovforening. 

Med økonomisk støtte fra Dansk SkO'vforening og i samråd med 
Teknisk udvalg foretages for tiden under ledelse af skovrider 
L. Vigen nogle undersøgelser over træflisopbearbejdning og 
-fyring. De hidtidige undersøgelser er foretaget af forstkandidat 
J. E. Handberg, og der sigtes navnlig mod afklaring af, hvilke 
skovningsmetoder og effekttyper der i denne forbindelse er mest 
hensigtsmæssige. Tillige søges tilvejebragt fastmassetal for flis 
af vigtigere danske træarter, oversigt over egnede flishuggere, 
deres præstatiO'ner og pris, problemer vedr. transport og opbe
varing af flis og endelig produktionspris for forskellige anlæg og 
flismængder. 

Ti Iskud fra legatstiftelser 

Som nævnt foran under afsnittet om studieudvalgets virksom
hed har Dansk Skovforening påny i 1960 haft den glæde efter 
ansøgning at modtage betydelige legatmidler til løsning af kon
krete opgaver indenfor skovforeningens virkeområde. 
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Carlsen Langes Legalsliflelse har bevilget foreningen iaH 28.377 
kr. til støtte fO'r udgivelsen af Dansk Skovforenings Tidsskrift, til 
den løbende undersøgelse over rådangreb samt til dr. agro. H. A. 
Henriksens undersøgelse over skovkulturmetoder i denne 2-årige 
undersøgelses sidste år. 

Del Classenske Fideicommis har udbetalt foreningen det sidste 
af de for årene 1959-60-61 bevilgede tilskud på årligt 1.000 kr. 
til støtte 'for udgivelsen af Dansk Skovforenings Tidsskrift. 

Julius Skrikes Sliflelse har bevilget skovforeningen 1.500 kr. 
til støtte for udgivelsen af Dansk Skovforenings Tidsskrift samt 
1.000 kr. til støtte for dr. H. A. Henriksens undersøgelse over 
skovkulturmetoder. 

Om undersøgelserne over rådangreb i gran og skovkulturme
toder er gjort nøjere rede foran i afsnittet om studieudvalgets 
virksomhed. 

Nordisk Skovunion 

6-mands ekskursionen 1960 var henlagt til Norge. Fra DanmarI, 
deltog 5 mand, for hvem den vel-tilrettelagte ekskursion blev en 
lærerig og fornøjelig oplevelse. 

Unionens samlede repræsenlanlskab afholder møde den 15.-16. 
maj i Halden i Norge. På dagsordenen står bl.a. drøftelse af 
næste nordiske skov kongres, der finder sted i N O'rge i sommeren 
1962. Tillige vil blive drøftet sundhedsregler m.m. for inLer
nordisk frø- og plantehandel samt fællesnordisk arbejdsmarked 
for skovteknikere. 

Nordisk Skovbrugslilleralur 1959 (79 sider litteraturreferater) 
er i april 1961 udsendt til abonnenterne. 

Anden virksomhed 

Friluflsrådel. 

Dansk Skovforening har i det forløbne ligesom i en række tid
ligere år støttet Friluftsrådets såkaldte Turistkulturudvalgs ar
bejde med 3.000 kr. Turistkulturudvalget står jo bag »skovsvine
kampagnen «, som utvivlsomt må tilskrives en stO'r del af æren 
for, at det egen tlige skovsvineri i form af publikums henkastning 
af affald under skovture m.m. heldigvis er i aftagende bortset fra 
enkelte udsatte steder i Københavns nærmeste omegn. Udvalget 
koncen trerer sin propaganda for hensynsfuld færden i naturen 
i skolen og ungdomsorganisationerne, og det er da også til propa-
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gandaen i disse kredse, at skovfoTeningens bidrag er reserveret. 
Propagandaen i skolerne udøves bl.a. ved udsendelse i henhold 
til Undervisningsministeriets cirkulære af oplysende »noter til 
brug ved undervisningen «, mærkater til at klæbe på skolebøger 
o.lign. Skovforeningen har gennem Friluftsrådet som neutralt 
organ bestræbt sig på at få skærpet domsp"raksis i sager vedr. 
skovsvineri. I den anledning anmodede rigsadvokaten, ligeledes 
gennem Friluftsrådet, om fremskaffelse af oplysninger om sager, 
hvori der "ar idømt bøder, der måtte anses at stå i passende fOT
hold til forseelsens omfang. Skovforeningen efterlyste på frem
trædende plads i Forstlig Budstikke sådanne sager, men modtog 
ingen svar. I stedet har skovforeningen meddelt rigsadvokaten en 
efter skovforeningens mening passende, men ganske vist kun 
groft specificeret bødeskaIa strækkende sig fra 300 kr. (plus op
rydning) for »erhvervsmæssigt« skovsvineri (såsom firmaers af
læsning af brugt emballage i skoven) over 100 kr. (ligeledes plus 
oprydning) for naboers henkastning af mindre mængder affald 
indenfor skovgærdet til 50-100 kr. for turisters mere iøjnefal
dende »frokostpladser «, invasion i indhegnede områder, afbryd
ning af enkelte topskud i kulturer o.lign. Friluftsrådet har kun
net bifalde den foreslåede skala. 

Trærådel 

har i det forløbne år af Dansk Skov forening modtaget 5.000 kr. 
som det første af 3 bevilgede, årlige tilskud af denne størrelse. 
Om Trærådets virksomhed O'g regnskab henvises iøvrigt her af 
pladshensyn til rådets egen årsberetning, der bl.a. er offen tlig
gjort i tidsskriftet »Træindustrien« for marts 1961. 

Forstlig studierejse til Frankrig juni 1960. 

34 medlemmer af Dansk Skovforening foretog i dagene 10.-18. 
juni en forstlig studierejse til Frankrig arrangeret af skovforenin
gens sekretariat. Rejsen til og fra Frankrig foretO'ges med chartret 
fly, dog måtte man på nedrejsen lande i Bruxelles og straks fort
sætte pr. bus til første overnatningssted i Frankrig helt nede i Blois 
ved Loire-floden, idet der netop på ankomstdagen var strejke i de 
franske lufthavne. Bortset fra dette uheld, som deltagerne var så 
venlige at tage i stiv arm, forløb turen planmæssigt. Man startede 
i de rene egeskove ved Loire floden, bevægede sig derfra til 
blandingsskovene . af eg og bøg i det sydlige Normandiet for til 
slut at besøge en ren bøgeskov nord for Seine-floden. Det franske 
statsskov direktorat stod for de forstlige ekskursioner, og del-



315 

tagerne blev overalt særdeles vel modtaget. Skovrider J. Abell, 
der deltog i rejsen, har i Dansk Skovforenings Tidsskrift for 
december 1960 fremsat nogle betragtninger over de forstlige op
levelser på rejsen i de ekstensivt drevne skove. Som rejseleder 
fungerede kontorchef N. P. Tulstrup. 

Besøg af Scottish Landowners Federation. 

I dagene 28. maj-l. juni modtog Danmark besøg af ca. 150 med
lemmer af Scottish Landowners Federation, der i et chartret, 
norsk skib, der fungerede som hotel under opholdet i Danmark, 
ankom til Langelinie. Dansk Skovforening havde på opfordring i 
samarbejde med Foreningen af Skov- og Landejendomsbesiddere 
tilrettelagt et antal forstlige ekskursioner til skovdistrikter m.m., 
der gæstfrit havde indvilliget i at modtage og føre ekskursions
deltagerne. Den skotske forening har inviteret medlemmer af de 
2 danske foreninger til en genvisit i Scotland i dagene 15.-20. 
maj 1961. 

Skoukredsmøder med særligt program. 

Vestjydske skovkreds havde i forbindelse med et møde den 
12. oktober 1960 ekskursion til Dansk Spånplade Kompagni A/S 
og Imprægneringsanstalten Silkeborg i Silkeborg. Kronjydske 
skovkreds afholdt den 14. oktober et møde, hvor forskellige kvali
teter og dimensioner af gran besigtigedes og drøftedes med hen
blik på prisvariationsregler. De sjællandske skovkredse samt 
Lolland-Falsters skovkreds havde fællesmøde i Næstved den 31. 
oktober, hvor professor, dr. phil. C. Mar: Møller holdt foredrag: 
betitlet »Perfektionisme og produktionsøkonomi i skovbruget«. 
Foredraget er gengivet i Dansk Skovforenings Tidsskrift for
februar 1961. 

Lo'u af 26. marts 1958 om sundhedskontrol med 

plant eskoleplanter. 

Under 10. juni 1960 modtog Dansk Skovforening fra landbrugs
ministeriet desværre negativt svar på foreningens henvendelse 
om ændring af denne lov og af bekendtgørelse af 10. juli 1951 
om bekæmpelse af kartoffelål. Skovforeningen agter i inde
værende folketingsår, hvor loven skal tages op til revision, påny 
at rejse sine ændringsforslag, evt. i noget modificeret form i over
ensstemmelse med de i praksis i mellemtiden høstede erfaringer
med lovens udøvelse. 
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Danske Skoves Handelsudvalg 

og Danske Skoves Handelskontor 

a) Handelsudvalget 

De vejledende prjser for 1960/61 afveg fra sidste års på føl
gende punkter: 

Bøg: KJ. Fa ... ................. . 
Fb . .................. . 
Ja ... .. . .. . ........... . 

Ær: Plankekævler over 40 cm 
mindst 30 cm 

» 20 cm 
Birk: mindst 30 cm 

» 20 cm 

Gran: 11 - 14 cm 
15- 17 cm 
18- 20 cm 
21-24 cm 
25- 31 cm 

Bræddeklodse : 

Skrælletræ : 

over 31 cm 

12-19 cm 
20-27 cm 

over 27 cm 

23-27 cm 
28-34 cm 
35-39 cm 

over 40 cm 

Jmprægneringsmaster: 6.7-7 .2 m 
7.7-8.7 m 
9.2-9.7 m 

10.2-12.7 m 

Piloteringspæle: 

13.2- 15.2 m 
16.2 og op 

under 20 cm midtdiam ..... .. . 
20-24 cm . .......... . . 
25-29 cm .. . ........ . . 
30- 34 cm . . .. ........ . 
35 og op . . ...... . ..... . 

Douglasgran: 
Kl. I 40- 49 cm midtdiarn .. ..... . 

II 40-49 cm .. .......... .. . . 
I 30-39 cm . ....... ...... . . 

Pris 1960 /6 1 
190 kr. 
155 » 
140 » 

200 » 
150 » 
100 » 
100 » 

80 » 

øst 
69 kr. 
76 » 
83 » 
90 » 
95 » 

102 » 

70 » 
83 » 
93 » 

123 kr. 
128 » 
138 » 
153 » 

1 00 kr. 
130 » 
125 » 
125 » 
130 » 
135 » 

125 kr. 
135 » 
145 » 
155 » 
165 » 

220 kr. 
150 » 
170 » 

Afvigelse fra 
1959/60 

+ 10 kr. 
+ 5 » 
-:-- 10 » 

+ 30 » 
+ 20 » 
+ 20 » 
+ 10 » 
+ 10 » 

vest 
74 kr. + 4 kr. 
81 » + 6 » 
88 » + 8 » 
95 » + 9 » 

100 » + 9 » 
107 » + 11 » 

75 » + 5 » 
88 » + 8 » 
98 » + 8 » 

+ 8 kr. 
+ 8 » 
+- 8 » 
+ 8 » 

+ 5 kr. 
+ 8 » 
+ 5 » 

+ 3 » 
+ 5» 
+ 5 » 

+ 5 kr. 
+ 5 » 
+ 5 » 
+ 5 » 

+ 5 » 

+ 20 kr. 
+ 10 » 
+ 15 » 
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Den hidtil brugte prisskala for kubikfodsudnyttelse i gran blev 
opgivet efter savværkernes indtrængende anmodning derom. 

Efterårets prisforhandlinger gav indtryk af, at begge parter 
strakte sig til det yderste for påny at opnå enighed om vej
ledende priser, men opgaven synes at blive vanskeligere for 
hvert år. 

Man må fastslå, at de vejledende priser er et gode, som vanske
ligt kan værdsættes højt nok. Markedet bliver stabilt, der kommer 
ingen paniksalg, lagrenes værdi fastholdes, og man kan bruge 
sine kræfter til driftsrationaUsering. De enkelte års prisudsvirig 
har været så små, at man kommer til at mindes de rolige tiår før 
1914. 

Det er et udbredt ønske fra begge parters side, at denne til
stand må kunne opretholdes år fremover, men bag den tilsyne
ladende rolige barometernål vibrerer mekanismen og truer med 
udsving, i det mindste mod »foranderligt «. Den bestandige om
kostnings'stigning forværrer klimaet for alle de erhverv, som skal 
producere til verdensmarkedspriser. Træ er endda særlig uhel
digt stillet, idet vore kulturskoves produktion ikke alene stilles 
overfor udbud fra andre lande, der har lavere levefod og mindre 
omkostninger, men skal konkurrere med extraherende skovbrug 
som Afrikas, hvis naturrigdomme di-stribueres til lave priser, der 
lægger loft for vore råvarer. Dertil kommer, at vor løvtræproduk
tion ikke mere, som for blot femten år siden, kan afsættes på 
hjemmemarkedet. Erstatningsindpakning formindsker drittelfor
bruget, der laves ingen arbejdsvogne, tidligere redskaber med 
stort skafteforbrug anvendes næsten ikke mere o.s.v. 

Eksport af savskårne varer er derfor nu en nødvendighed for 
vor afsætning, og denne eksport må naturligvis foregå til verdens
markedspriserne, og så opstår den dobbelte klemme på et skov
brug, som ikke ser sig i stand til at tåle yderligt forringet udbytte. 

Det er jo nemlig således, at hvis verdensmarkedsprisen er nået, 
og hvis savværksindustrien er fuldt rationaliseret og dens for
tjeneste kun er rimelig, så vil enhver omkostnings-stigning alene 
kunne inddrives gennem lavere råtræpriser, og så får skovbruget 
pålagt såvel egne som savværkers omkostningsstigning. 

Flertallet af vore savværksejere vil vel mene, at verdensmar
kedsprisen er nået, at skæringen er så rationel, som den kan 
blive, og at skæringsfortjenesten er mindre end tilstrækkelig, 
men klemt mellem skjolde må skovbruget nu spørge, om det også 
er rigtigt. 

Der synes ikke at være tvivl om, at 'savværkernes arbejde er 
prima. Det er netop den nøjagtigt skårne vare, den pålidelige 

:31 
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sortering og den præcise kontraktoverholdelse, der har frem
skaffet vor betydningsfulde export af møbler og savskåret træ. 
Det er på de to andre områder,. exportpriser og betalingen for 
opskæringsarbejdet, vi må rette vor opmærksomhed, for når der 
stilles krav om betaling af dobbelt omkostningsstigning, og skov
ejerne i forvejen er betrængte og plages af forringede landbrugs
konjunkturer og stadigt stigende ejendoms- og formueskatter, så 
må vi kastes ud i en analysering af forholdene og overveje, hvad 
vi dog kan gøre, og vi må finde det noget urimeligt at være uden 
nogen indflydelse på, hvorledes det sidste led af vor vareop
deling foregår. Det første led, råtræskæring og sortering til 
specialiseret savværksindustri, foretager vi selv, men varen er 
set fra vor side for så vidt ikke færdig, før den er savværksskåret 
og -solgt. 

Håndværksmesteren ser med nogenlunde sindsro på svende
lønsstigningen, for den påføres regningen til bygherren. Vi har 
ingen indsigt i, om savværksorganisationen kan opnå enighed om 
at opnå mulig og rimelig kompensation i hjemmemarkeds
priserne. Derom kan vi have vor tvivl, når vi ser, hvorledes det 
går på eksportmarkedet, hvor 'savværkerne beskylder hinandens 
exportører for unødig dumping, men synes ude af stand til at 
finde en frigørelse fra så skadelige tendenser, som selv de en
gelske impO'rtagenter siges at påpege. Det er overvejelse værd, 
hvorledes skovbruget kan støtte 'savværksledelsens stabiliserende 
bestræbelser. 

Endelig er der skæringsomkostningerne. Påstanden om mange 
savværkers kummerlige udbytte, selv nu før de nye overens
komsters ikrafttræden, er sikkert rigtig, men der findes og'så 
eksempler på savværker, der trods stigende omkostninger har 
fået underskud ændret til overskud ved blot at få adgang til ind
køb af mere råtræ til bedre udnyttelse af skæringskapaciteten. 
Det er trist for en del af de for mange savværker, som må ned
lægges ved den råtrækoncentrering, som synes nødvendig for at 
opnå hensigtsmæssig og fuld udnyttelse af skæringskapaciteten 
på de mest mO'derne savværker, men det kan være nødvendigt i 
en tid, hvor stordrift synes at indebære de muligheder, som 
er nødvendige i nutidens skrappe konkurrence. 

En hensigtsmæssig koncentration vil blive vanskeliggjort af 
skovbrugerne selv, da hver enkelt vil modsætte sig at slå hånden 
af vennen, der på nabosavværket hidtil har været en god af
tager. 

Flertallet af os ønsker utvivlsomt de hidtidige, prøvede han
delsforbindelser opretholdt, men en betingelse herfor må i hvert 
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tilfælde være, at der fortsat kan opnåes vejledende priser på og'så 
for skovene rimelige vilkår, for et løssluppent ragnarok vil ikke 
kunne accepteres, men må afføde en strukturændring som foran 
antydet. 

Det er imidlertid handelsudvalgetshåb, at savværkernes or
ganisationsledere, som vi har forhandlet med så tit, og hvis dyg
tighed og rolige omdømme vi har lært at kende, må få held til 
at ~inde en udvej fremover. Vor støtte skal ikke mangle. 

b) Handelskontoret 

Gennem Danske Skoves Handelskontor solgtes i 1960 træ og 
skov frø for ialt ca. 1,7 mill. kroner, en stigning fra 1959 på ca. 
670.000 kr. 

Forinidlingen af iræsalgene foretoges efter nogenlunde samme 
retningslinier som i tidligere år. Det øgede salg skriver sig dels 
fra øget eksport af grubetræ og dels fra en stor piloteringspæle
leverance. Handelskontoret har ligesom i tidligere år formidlet 
leverancerne af slibetræ til A/S De forenede Papirfabrikker fra 
de private skove. For levering til Vesttyskland i 1961 er fore
løbig sluttet kontrakter om grubetræ af nåletræ i små dimen
sioner samt uafbarket egegrubetræ i tykkelse 8-15 cm, længde 
ca. 1 m, og misfarvet, afbarket nåletræ til cellulosefabrikation. 
For alle 3 effekter gælder, at der kan sælges betydeligt mere, 
end der kan skaffes fra danske skove. Der ekspoTteredes i 1960 
forsøgsvis godt et par tusinde rm afbarket bøgeknippel og -fagot 
fra private skove til cellulosefabrikken Waldhof i Tyskland. 
Træet viste sig på fabrikken at have et større tørstofindhold end 
gennemsnitlig for fabrikkens råtræ af bøg, hvilket jo er en for
del, men omkostningerne ved fremstillingen af træet var så store, 
at der ikke blev noget videre netto til rest til skovdistrikterne -
i enkelte tilfælde endda slet intet - hvorfor en leverance i 1961 
ikke bliver aktuel. Dog har den store afsætning af bøgefagot til 
kassefabrikation i Danmark også gjort sit til, at en eksport i 
1961 ikke får interesse. Et lille forsøgsparti, der er blevet af
barket på en nykonstrueret afbarkningsmaskine, eksporteres i 
sommerens løb ved handelskontorets formidling. 

Nyt i handelskontorets virksomhed er overtagelsen af den {rø
imporlvirksomhed, som frøudvalget hidtil har opretholdt, men 
som blev udskilt af udvalgets virkefelt i 1960 samtidig med, at 
den af udvalget siden dets stiftelse apretholdte provenienskon
trol med skov frø fra de kårede, danske bevoksninger samt planter 

31* 
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fra salgsplanteskoler blev overført til det nystiftede herkomst
kontrolorgan. Fra de udvalgte bevoksninger i det sydøstlige 
Holland samt ved Lensahn i Holsten har handelskontoret i efter
året 1960 indført ca. 30 tons olden, hvorved kontoret efter det 
foreliggende tegnede sig for godt 80 pet. af Danmarks oldenim
port i 1960. Trods det meget fugtige vejr i efteråret lykkedes det 
at indsamle praktisk taget alt det frø, der indkom bestilling på 
inden december, men der indkom sent på året og i januar yder
ligere bestillinger, som det beklageligvis ikke var muligt at imøde
komme. Fra nationalparken i Swietokrzyskie-bjergene i Polen 
hjemtoges et større parti frø af de derværende smukke ædel
graner. Frøet blev indsamlet under den lokale skovriders per
sonlige opsyn. Det frø af nordmannsgran, der blev indsamlet i 
Kaukasus dels til proveniensforsøg og dels til alm. udsæd i 
danske skove i medfør af afdelingsleder E. Løftings og godsejer, 
forstkand. E. Tillisch's besøg for Dansk Skovforening i Kaukasus 
i september-oktober 1960, blev i april 1961 hjemtaget til Dan
mark ved handelskontorets foranstaltning og bekostning. Efter 
anmodning har handelskontoret formidlet eksport af et parti 
dansk nåletræfrø (hovedsagelig jap. lærk) til Holland for ca. 
8.000 kr. i februar 19-tH. 

Trykningen og udsendelsen af de vejledende prislister for 
gavntræ 1960/ 61, hvorom der i efteråret opnåedes enighed ved 
forhandlinger mellem handelsudvalget og træindustriens repræ
sentanter, er ligesom i tidligere år foretaget og bekostet af han
delskontoret. Der blev udleveret ca. 5.000 prislister, hvoraf ca. 
halvdelen vederlagsfrit til salgskredsens medlemmer. 

Handelskontoret har bekostet handelsudvalgets møder samt 
ydet Dansk Skovforenings sekretariat refusion af kontorholds
udgifter. 

Dis.kussion 

Professor N. HERMANsEN : Et »symposium« betyder egentlig el 
møde, hvor man sidder sammen og udveksler erfaringer. Det var 
tanken, at sådanne »s'ymposier« skulle holdes i rækkefølge me(l 
forskellige emner og med ca. 20 _deltagere. Det første emne skulle 
være »Skovadministration «, idet dette felt er af så overordentlig 
slor betydning for skovenes økonomi. Bestyrelsen har vedtaget , 
at der om muligt allerede til efteråret som en slags forsøg af
holdes el symposium. 

Skovrider CHR. S~nTH: Der er efterhånden mange af forenin
gens medlemmer, der har stiftet bekendtskab med Foreningens 
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nye konsulent M.arcus Pedersen, idet han rundt om på distrik
terne har udført udmærkede studier i det forløbne år. Fra dansk 
skovbrugs side har man hidtil næsten ikke ofret penge på strrdier 
af teknisk karakter. - Foreløbig beder vi om 50.000 kr. årligt; 
Marcus Pedersen har mærket stærk interesse for sagen rundt 
omkring ved sine besøg på distrikterne. Vi er nødt til at tage en 
beslutning nu om etableringen af denne ko'nsulentstilling, idet 
Marcus Pedersen har fået tilbudt en stilling i statsskovene. Vi 
må da give ham en løn, der svarer til, hvad han ville få i stats
skovene. 

Skovri der H. Muus : Jeg vil gerne give min fulde tilslutning til 
denne ,stillings oprettelse. Vi må have en mand, der er interesse
ret i at samle erfaringer om mekanisering - også fra udlandet. Vi 
må have rationalisering indenfor dette område - og have det 
samordnet med undersøg·elser over nedbringelse af kulturudgif
terne. Dette må bl.a. ved arbejdsforhandlingerne kunne give sig 
udtryk i ansættelse af indbyrdes mere korrekte akkordsatser for 
de forskellige arter af arbejde. 

Kammerherre E. TEsDoRPF, Gjorslev: Jeg vil gerne give for
slaget min varmeste anbefaling. I skovbruget har der været en 
udmærket enighed, men den er måske hidtil ikke udnyttet nok. 
Her er absolut en opgave, som skovbruget samlet kan påtage sig. 
Det er vigtigt, at mekanisering og rationalisering kommer med i 
skovforeningens arbejde, således at fejlinvesteringer kan undgåes. 
Den tekniske konsulent vil kunne yde uvildig, sagkyndig støtte 
ved forhandlingerne om arbejdspriser m.v. 

Skovrider CHR. SMITH: Tak for den gode modtagelse af sagen. 
Man kan nemt nævne en mængde eksempler på, hvor konsulen
tens arbejde kan blive til stor nytte. - Jeg kan nævne, at vi har 
haft den glæde, at hofjægermester CHR. SEHESTEDT JUUL, Ravnholt 
har indvilliget i at overtage formandsskabet for Teknisk udvalg. 

Dirigenten konstaterede fuld tilslutning til sagen. 
Formanden takkede generalforsamlingen for tilslutningen, og 

rettede en tak til skovrider Smith for det fortrinlige arbejde han 
har gjort som formand for Teknisk udvalg. 

AFLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 1960 
(det reviderede regnskab er sendt til medlemmerne inden gene
ralforsamlingen) . 

Kontorchef TULSTRUP forelagde i korthed regnskabet. 
Dirigenten forespurgte, om nogen havde bemærkninger til regn

skabet, og da deUe ikke var tilfældet, konstaterede dirigenten 
regnskabet som godkendt. 
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FORSLAG FRA BESTYRELSEN TIL ÆNDRING OG AJOUR
FØRING AF FORENINGENS LOVE 

(Forslaget samt foreningens nugældende love er sendt til med·· 
lemmerne inden generalforsamlingen). 

Formanden gennemgik løseligt, hvilke ændringer i lovene, der 
foreslås og gjorde rede for de forskellige kategorier af med
lemmer og disses rettigheder. Oprettelsen af en C-medlems 
gruppe er på ingen måde tænkt som en deklassering af de på
gældende i foreningen; men den foreslåede C-gruppe består for 
en stor del af medlemmer, der ikke er skovbrugere. 

Formanden gjorde opmærksom på en bestemmelse i forslagets 
§ 10, hvorefter bestyrelsen har pligt til at fremsætte forslag om 
kandidater til bestyrelsesposter, hvis der ikke foreligger forslag 
fra stemmeberettigede medlemmer om kandidater til bestyrelses
poster. 

Professor A. HOWARD GRØN: Der er en uretfærdighed ved kon
tingentberegningen : På nogle skovdistrikter er tjenestestederne 
vurderet sammen med skov; andre steder er tjenestestederne 
selvstændigt vurderet og tages ikke med ved kontingentbereg
ningen. Kontingentudskrivningen må ske på ens grundlag for alle 
distrik~er. Det kunne f.eks. gøres ved, at man groft ansatte 
tjenestestedets værdi såfremt det ikke er særskilt vurderet. Med 
de stigende vurderinger betyder forskelsbehandlingen efterhån
den mere og mere. 

Kontorchef N. P. TULSTRUP: I tilfælde, hvor tjenestestederne 
ikke er særskilt vurderet, men deres værdi (ved ejendomsvur
deringen) oplyst af ejeren til skovfoTeningen er denne værdi fra
draget i den totale ejendomsværdi for den pågældende skovejen
dom og kontingentet derefter beregnet på den reducerede ejen
domsværdi. 

Professor A. HOWARD GRØN: Jeg har søgt at få den ansatte 
værdi af tjenestestederne oplyst for Løvenholms v'edkommende, 
men det har ikke været muligt. 

Profes'sor GRØN fremsatte derefter følgende tillægs forslag til 
§ 16: 

»Efter 2det stk. indføjes: 
Principielt: 
Såfremt skovdistriktets tjenestesteder og arbejderboliger er 
vurderet sammen med skoven, gøres inden kontingentbereg
ningen fradrag i den samlede ejendomsværdi efter satser, 
som efter hver almindelig vurdering til ejendomsværdi fast
sættes af foreningens bestyrelse. 
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Subsidiært: 
Såfremt skovdistriktets tjenestesteder og arbejderboliger er 
selvstændigt vurderet til ejendomsværdi, foretages inden 
kontingentberegningen tillæg til ejendomsværdien for selve 
skovdistriktet efter satser, som efter hver almindelig vur
dering til ejendomsværdi fastsættes af foreningens bestyrelse. 

Forslag ad 12. alm. vurdering. 

Skavriderbolig . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kr. 80.000 
Skovfogedbolig .................. » 40.000 
Arbejderhuse ..... . .............. » 10.000«. 

Dirigenten: Vi hen.stiller til bestyrelsen at tage under over
vejelse, om forslaget kan tiltrædes. 

Professor N. HERMANSEN: Hvis distriktet kan få oplyst, at skov
riderboligen er vurderet til 120.000, så skal den vel ikke, som 
efter ændringsforslaget, sættes til 80.000 kr. 

Skovrider CHR. SMITH: J eg er enig med professor Hermansen. 
Man kan altid få oplyst hos myndighederne, hvor meget bygnin
gerne er vurderet til. 

Dirigenten suspenderede nu genemlforsamlingen i 10 minutter, 
således at bestyrelsen kunne få lejlighed til at tage stilling til 
professOT Grøns ændringsforslag ad paragraf 16. Efter general
fOf'1samlingens genoptagelse stillede bestyrelsen forslag om, at 
der i paragraf 16, 2. stk., tilføjes som ny linie: »Den ovenfor 
under 1) og 2) nævnte ejendomsværdi omfatter kun selve 
skoven.« 

Det gjordes uimodsagt gældende, at »selve skoven « også om
fatter ubevoksede arealer. 

Professor Grøn frafaldt hermed sit ændringsforslag. 
Skovrider JACOB HOLM: Det er mærkeligt for mig, som var med 

ved foreningens generalforsamling for første gang i 1918, hvor 
der også var forslag om en opdeling af medlemmerne, at være til 
stede i dag. Forslaget blev nedstemt den gang, og det er gået godt 
i foreningen sidenhen. - Jeg beklager, at man har set sig nød
saget til at foretage den foreslåede kun lidet demokratiske æn
dring. 

Dirigenten satte bestyrelsens forsl,ag til ændring af Skovfor
eningens love - med det under selve generalforsamlingen af be
styrelsen stillede forslag til ovennævnte tilføjelse af ny linie efter 
2. stk. i paragraf 16 i det udsendte forslag - under afstemning ved 
håndsoprækning. 

Da 31 stemte for og kun 3 imod forslaget, konstaterede dirigen
ten, at forslaget var vedtaget. 
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KONTINGENT FOR 1962 
Formanden foreslog under hensyntagen til stigende udgifter i 

det kommende år en uændret kontingentsats beregnet på den nye 
ejendomsværdi. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tiltrådte be
styrelsens forslag om kontingent for 1962. 

VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN 

i henhold til dennes sammensætning - jfr. § 10 i .foreningens 
love. 

Resultatet af afstemningen blev: 
For JyUand nyvalgtes til afløsning af hofjægermester, greve 

T. C. Knuth, der ikke øn~kede genvalg: skovejer, oberstløjtnant 
H. FABRICIUS, Skramsø. For landsdelene øst for Storebælt ny
valgtes til afløsning af kgl. skovrider F. Lorenzen, der som følge 
af sin fratræden som skovrider p.g.a. alder ikke kunne genvælges, 
kgl. skovrider A. TAGE-JENSEN, Jægersborg skovdistrikt pr. Klam
penborg. 

VALG AF REVISORER 

Statsautoriseret revisor CHR. TAUSON og statsautoriseret revisor 
JOHS. STROBEL genv;algtes. 

EVENTUELT 

Professor A. HOWARD GRØN: Jeg vil gerne rette en tak til be
styrelsen for det brydefulde arbejde, den har udført for forenin
gen. Bestyrelsen fortjener ros for sit arbejde. 

Dirigenten takkede forsamlingen for god orden ved diskussio
nerne og takkede bestyrelsen for arbejdet i den forløbne sæson. 
Derpå erklærede dirigenten generalforsamlingen for hævet. 

Umiddelbart efter generalforsamlingen aflagdes beretning for 
Danske Skoves Handelsudvalg. Beretningen var inden generalfor
samlingen udsendt til medlemmerne. 

Da ingen af mødedeltagerne ønskede ordet i tilknytning til be
retningen, konstaterede dirigenten, at beretningen var godkendt. 

Formanden, lensgreve CHR. MOLTKE takkede mødedeltagerne 
for diskussionen og dirigenten for vel udført varetagelse af diri
genthvervet. Formanden forstod udmærket, at der ikke fr.a alle 
sider var udelt tilfredshed med de nye love, og udtalte, at det 
ikke var med glæde, at bestyrelsen havde foretaget en opdeling 
af medlemmerne. 
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Ekskursion til Bidstrup skovdistrikt 

d. 27. maj 1961. 

Ikke mindre end 240 delLagere havde tegnet sig til deltagelse i ekskur
sionerne om lørdagen. Busserne startede i det bedste ekskursionsvejr fra 
København kl. 8,00 og fra Ringsted kl. 8,45. 

Fra den til lejligheden udarbejdede »fører« gives flg. almindelige op
lysninger om distriktet: 

Bids/rup skovdistrikt. 
Generell e oplysninger. 

Efter Svenskekrigene 1658-60 forærede Frederik ]JI Roskilde Len, 
hvorunder Bidstrup Gods, til Københavns borgere som belønning for 
troskab og tapperhed under krigene. Godset overtoges af Københavns 
by og magistrat Sankt Hans Midsommerdag den 24. juni 1661, medens 
det kongelige skøde blev udstedt den 12. november 1661. 

Man gik straks i gang med at bekæmpe de talrige skov- og jagttyverier 
og den ulovlige græsI}ing, så det omkring 1740 var lykkedes at bringe 
skovene nogenlunde påfode, men det var dog først efter udskiftningsfor
ordningen i 1781, at det blev muligt at drive rationelt skovbrug. Den 
første driftsplan for skovene blev udarbejdet af forstinspektør G. W. BRUEL 
i 1801. Brtiel overvågede til sin død i 1829 gennemførelsen af de arbejder, 
der var foreskrevet i planen. 

I løbet af 1850'erne blev spørgsmålet om fæstegodsets overgang til 
selveje brændende, og i 1861 blev der udarbejdet en salgsplan for Bidstrup 
Gods. Efter gennemførelse af denne i 1922 var godset i det væsentlige 
blevet en skovejendom med et samlet areal på 1016 ha, hvoraf de 776 
ha var bevokset med skov, medens resten henlå som enge, moser og 
tjenestejord. 

Siden er skovarealet ved tilkøb og tilplantning af ubevoksede arealer 
vokset, så det ved sidste planrevision i 1955 udgjorde ialL 1173 ha, hvoraf 
1057 ha bevokset. 

Skovridere ved Bidstmp skovdistrikt. 

1. Skytte FRIEDERICH CARL CHRISTENSEN 31/8 1774-ca. 1/5 1802. 

2. Skovrider FRIEDERICH KLUWER 28/5 1803-27 /6 1828 (bolig: Heide
huset). 

3. Forstråd CHRISTIAN AUGUST KLihvER 17/10 1828-6/3 1872 (bolig: 
Verners minde) . 

4. Jagt junker CARL CHRISTIAN JULIUS POULSEN 1/5 1872- 2/5 1888 
(bolig: V alboru p). 

5. Jagt junker P. F. VON OBELITZ 25/61888-28/41898 (bolig: Valborup). 
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6. Skovrider EDVARD JOHANNES ANGER 1/5 1898-5/2 1930 (bolig: 
Valborup). 

7. Skovrider LORENTS VALDEMAR KRARUP 1/7 1930-30/6 1961 (bolig: 
Valborup). 

Middeltemperatur og nedbørsforhold stemmer godt overens med gennem
snittet for hele landet, dog undtaget Boserup skov ved Roskilde, hvor 
nedbøren ligger ca. 12 % under normalen. 

Terrænet er kuperet med højder o. h. varierende fra 51 m i Lindeskov 
til 102 m i Raunsholte skov. Betingelsen for nåletrædyrkning er bedre 
end gennemsnitlig for Danmark. 

Rødgran har kunnet holdes i 80-90 årig omdrift 

Jordbunden veksler fra svagt lerblandet sand til sandblandet ler. Stiv 
lerjord er sjælden. 

Boniteten (C. M. Møller) ligger for hovedtræarterne rundt regnet på 1,5 . 
Med hensyn til aldersklasseforholdet kan oplyses, at for bøgens ved

kommende er mellemalderen dominerende og kun 10 % over 100 år, 
i eg er 9 % over 120 år og 90 % under 70 år, heraf igen 40 % under 10 
år, i andet løvtræ er fordelingen nogenlunde jævn og endelig i nåletræ er 
40 % under 20 år, 51 % 20-40 år og 9 % over 60 år. 

Bevoksningsforholdene fremgår af følgende tal, der gælder fra 1. april 
1955. 

Areal- og forrådsfordeling pr. 1/4 1955. 

Salgbar masse > 6cm 
Areal lait Pr. ha 

ha % mS % m 3 

Bøg .......... .. 429 36,6 98447 54,9 230 
Eg ......... . ... 154 13,1 11099 6,2 72 
A. løvtræ ..... . .. 106 9,0 8730 4,9 82 
Nåletræ ......... 368 31,4 61091 34,0 166 
Ubevokset. ...... 116 9,9 

laH ..... . . . ..... 1173 100,- 179367 100,- 169 

Den gennemsnitlige årlige hugst udgjorde: 
pr. ha bevokset areal: 

l 1925-35 10107 mS > 3 cm 10,1 
1935-45 15745 m3 > 3 cm 15,0 
1945-55 11323m3 > 6cm 10,7 
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Yedmassen var i 1935 213 m 3 pr. ha > 5 cm 
1946 149 m3 pr. ha > 6 cm 

og 1955 169 m 3 pr. ha > 6 cm 

Da der siden 1955 årlig har været hugget noget mindre end tilvæksten, 
vil vedmassen idag ligge nær \"ed 180 m3 pr. ha. 

Tilvæksten for alle træarter under eet, bestemt ved hjælp af den bog
førte hugst og taksationer i 1935 og 1955, har været knap 11 m 3 pr. ha . 

Dette ret høje tal er bl.a. betinget af det for tilvæksten gunstige alders
klasseforhold og den ret store nåletræprocent (ca. 35 %). 

Budgetteret efter bonitet er tilvæksten idag ca. 9,5 m 3 pr. ha årlig. 
Som det fremgår af tallene, har hugsten i 1935-46 ligget betydelig 

over tilvæksten og siden lidt under. 
Kulturarealet har i perioden 1946-55 været gennemsnitlig 12,1 ha 

årlig. 
Trods højere arbejdspriser end i de private skove og en relativ stor 

administrationsudgift, bl.a. usædvanlig stor pensionsbyrde, har det øko
nomiske resultat været godt. 

Nettooverskudet udover 5 % forrentning af de indestående kapitaler 
(ca. 40.000 kr. årlig) har i perioden 1935-46 været ca. 115.000 kr. årlig. 
For 10 året 1946-56, hvor h ugsten formentlig har ligget nær tilvæksten, 
har nettoet (udover en årlig forrentning på knap 50.000 kr.) været 177 .500 
kr. , eller ialt ca. 220,- kr. pr. ha årlig. 

Dette tal ligger over gennemsnittet for løvskovdistrikter i samme tids
rum efter Dansk Skovforenings regnskabsoversigter. 

Vurdering lil ejendomsskyld. 

Pr. 1/9 1956 
Pr. 1/9 1960 

Ejendomsværdi Grundværdi 

1.936.400 kr. 861.500 kr. 
3.156.400 kr. 1.357 .700 kr. 

Dislriklels driflsformål kan udtrykkes således, at der ønskes det bedst 
mulige vedblivende økonomiske resultat, efter at fornødent hensyn er 
taget til distriktets skønhedsmæssige og rekreative værdier, idet befolk
ningens vækst og samfærdselsmidlernes udvikling sandsynliggør, at disse 
værdier i fremtiden vil spille en stadig voksende rolle. 

Der er af København kommunes administration lagt særlig "ægt på at 
bevare løvtræpræget samtidig med, at man dog, med forøget anvendelse 
af nåletræer, muliggør et bedre økonomisk resultat. 

Denne opgave har man søgt at løse bl.a . på følgende måde: i alle bøge
bevoksninger over 100 år har man i de store oldenår (1944, 1956 og 1958) 
harvet bunden omkring oldenfaldet i den hensigt at frembringe selvsået 
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opvækst af bøg. Harvningen har kunnet udføres i 1944 for ca. 100 kr. 
og i 1958 for ca. 200 kr. pr. ha. 

På ca. halvdelen af arealet er der derved fremkommet brugbar op
vækst, som er benyttet på den måde, at det ikke opvækstbærende areal 
er tilplantet med hovedsagelig douglasgran, men desuden i nogle tilfælde 
med rødgran og jap. lærk. 

ResulLatet er blevet en uregelmæssig blandingskultur af løv- og nåletræ, 
som ventes i fremtiden at give et æstetisk tiltalende billede, samtidig 
med en forøgelse af arealernes økonomiske ydeevne. 

For den omtrentlige halvdel af disse arealer, der er selvsået bøgeop
vækst, indskrænker kulturudgiften sig til harvningen og de sædvanlige 
udrensningsudgifter, for den anden halvdels vedkommende vil derimod 
kulturudgiften let komme til at overstige det normale for en regelmæssig 
nåletrækultur. Selvom man principielt anvender større planteafstand 
end normalt, kræver det et meget nøje indseende med plantearbejdet at 
hindre, at der bliver sat for mange planter, og der vil let senere løbe 
ekstraordinære udgifter på for at sikre disse planter mod overvoksning 
af løvtræet. Endvidere vil det for douglasgranens vedkommende være 
nødvendigt at sikre mod vildtfejning, hvilket gøres ved anbringelse af 
meterhøje granskaller tæt på planterne. Men den samlede kulturudgift 
pr. ha for nåletræets del af arealet bliver i alle tilfælde mindre end den 
normale kulturudgift for bøg, og vil ved fortsat indøvning af skovarbej
derne kunne nedbringes yderligere. 

Distriktets rene nåletrækulturer er ganske overvejende rødgran, hvori 
i de sidste 30 år konsekvent har været indblandet douglasgran i forholdet 
1 til 8 (hver 3' i hver 3' række). 

Hensigten er, at mellembenyttelsen næsten udelukkende bliver rødgran, 
medens douglasgran skal give den væsentlige del af hovedbenyttelsen og 
de svære dimensioner (over 30 cm, jvnfr. P. Moltesons art. i D.S.T. 1960, 
hvorefter det er sandsynligt, at rødgran indtil denne dimension vil være 
bedst betalt, medens der over denne dimension vil være udsigt til en 
overpris på douglasgran). 

Douglasgran forudsættes såvel her som i bøge-nåletræ blandskoven 
fulgt med opkvistning, i det mindste for de bedste træers vedkommende. 

Siden 1930 er der gjort et omfattende arbejde for at afløse dårlige ældre 
bevoksninger på distriktets mange våde lavninger med gode kulturer 
efter afvanding. 

I 1949 opreLLedes på distriktet et mindre savanlæg til oparbejdning af 
kommunens eget råtræ til kommunens egne virksomheder (tømmer, 
planker, sveller etc.). 

Det økonomiske resultat har været særdeles tilfredsstillende. 
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Fig. 1 Skovrider L Krarup \"ed punkt l . 69 årig egeskoy i Tåstrup 
skov afd. 268 . .I . I::. HandlJer!!, folo. 

Dis],'llssioll 
Til dirigent nd ekskursionerne yalgtes professor P . :\IoLT EsE:\'. Eks

kursionen begav sig til pllnkt 1. Taastrup skov, afd. 268, SOlll er gammel 
tjenestejord, der i 1888-90 blev tilsået med agern af sandsynligvis hol
stensk oprindelse, En distriktsprøveflade viste ved måling 1958-59 efter 
tynding flg. massefaktorer i den 69-årige bevoksning: hojde 22 m, bonitet 
1.2, stamtal 161, diam. 33.6 cm, grdfl. 12 .8 111 2 og salgbar masse > 5 
cm 143 m 3 • -- Hertil kommer for 2. etage en vedmasse på 20 m 3 . 

Før tyndingen i 1953 blev forsøgsvis mærket hoyedtræcr med 12- 15 III 

indbyrdes afstand, og på disse foretoges en opkvistning, samt på ganske 
enkelte en grenkapning af lavere siddende grene; udgiften til dette an
drog kr. 2.- pr. træ. I 1959 gentoges en let opkvistning. 

Skovrider KRARUP meddelte , at der 9 steder fandte s afkom af denne 
meget smukke bevoksning, og at afkommet alle steder arter sig vel. 

Professor !\JOLTESEN gjorde opmærksom på, at vanriskapning og 19n . 
er et meget kostbart problem. 

Forstinspektør TH. J AGD: Vi har de samme ege på Bregentved, og de 
har udviklet sig omtrent som egene her i afd. 268, d.v.s. de er lidt mere 
robuste end hollænderne plejer at være . Grundfladen er den samme på 
begge distrikter. På Bregentved står 107 t ræer pr. ha i denne alder (her: 
161); på Bregentved er gen.diameteren 38.3 cm (her: 33 .6 cm); d.v.s. 
at gen.diameteren er 5 cm højere på Bregentved. 
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Eksk ursionen passerede derefter i afd. 269 en egekultur frembragt 
med agern fra afd. 268. Endvidere omfattede afd. 269 en egekultur af 
hollandsk eg. Begge kulturer såninger fra 1947 med 5-10 agern pr. 
Ib m anlagt på gammel tjenestejord. 

Fra Taastrup skov kørtes over Mortenstrup til det større samlede skov
kompleks, Heide Overdrev, hvor resten af ekskursionen foregik. 

Ekskursionen passerede pkt. 3, afd. 154. Naturlig bøgeopvækst, ca. 
1.5 ha, i en ca. 120-årig bøgebevoksning efter knivharvning i efteråret 
1944, uden dækning af frøet. Opvæksten var sparsom i starten, men nu 
synes planteantallet at være tilstrækkeligt til udfyldning med douglasgran, 
som man har begyndt at udplante i årene 1957-60. Det er utvivlsomt, 
at bøgeoverstanderne, som nu er ca. 135 år gamle, bør fjernes og douglas
indplantningen kompletteres til det stipulerede antal af 500-800 pr. ha. 

Ekskursionsdeltagerne passerede derefter punkt 4. afd. 166. Bøge
opvækst på ca. 3 ha, efter knivharvning uden frødækning i 1944. Fra 
starten havde der været rigelig opvækst under de ca. 120 årige bøgeover
standere med ca. 400 m 3 vedmasse pr. ha, der er afviklet i løbet af 8 
lysningshugster, den seneste i 1958/59. - Der er foretaget indplantning 
af douglas-rødgran i 1953 og 1954. Det er planlagt med rydningssav at lave 
striber efter sidste tynding i 1958/59; manglende arbejdskraft har hidtil 
hindret dette. 

Ved punkt 5, afd. 184 gjorde ekskursionen et længere holdt. Afdelingen 
består af en 2 ha stor naturlig bøgeopvækst fremkommet efter en kraftig 
tyndingshugst, der blev foretaget omkring 1935; der fandt ingen forud
gående jordbehandling sted. - Hugsten i den 90-årige bøgebevoksning, 
med nogen egeindblanding, blev ført uden tanke på at starte en selvså
ning, men formentlig som følge af den gode jordbundstilstand og den ret 
høje grundvandstand fremkom der en rigelig bøgeopvækst. Da denne 
havde nået en alder af 12-15 år, besluttedes det at bruge den som grund
lag for en foryngelse, hvorefter man begyndte at afvikle overs tanderne. I 
1955 og 1956 påbegyndtes indplantning af douglas-rødgran, dels pletvis, 
dels i enkeltindblanding, og de sidste overstandere blev fjernet i 1960-61. 
Afvandingen blev reguleret i 1958 og 1959. 

Skovrider JACOB HOLM: Behandlingen af denne bevoksning viser stor 
indfølingsevne fra Krarup's side og kulturmæssigt set er resultatet godt. 
Det ser dog ud til, at der mangler lidt i produktionen i den sidste ende. 
Det er en elegant drevet blandingsbevoksning, som snart vil give udbytte 
af nåletræ. 

Skovrider AA. BAVNGAARD: Vi venter til bøgen bliver 90 år med at få 
det gode udbytte af bøgebevoksningen. Er det så ikke for tidligt at afvikle 
bøgebevoksningen, fordi der kommer noget bøgeopvækst. 

Professor C. MAR: MØLLER: Bøgebevoksningen er dog i gennemsnit 105 
år ved afviklingen, og 105 år er en meget passende økonomisk omdrifts-
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alder. Det er måske tvivlsomt, om douglas er det rigtige at indplante; 
rødgran er måske bedre. 

Professor P. MOLTESEN : Douglas elskes af mange - især af råbukke
og den er ber mange steder gået ud. Jeg mener, det er bedre at have bøg 
for sig og gran for sig. 

Skovrider L. KRARUP: Mange af douglaserne er ikke fejet, og douglas 
må regnes at være en tålsom træart overfor bøgen. 

Professor C. MAR: MØLLER: Bøgekulturerne bliver billige på denne 
måde, idet der kun er ofret harvning. Nåletræarealet kan ikke kultiveres 
tilsvarende billigt. 

Skovrider J. HOLM: J eg tror, at douglas er meget velegnet på dette 
areal. 

Professor N. HERMANSEN : Bøg skal jo stå på en vis del af arealet. 
J eg går ind for systemet, hvis man mener, at man kan styre bevoksningen 
fremover, og det er vel vanskeligt at få en harmonisk udvikling. 

Kgl. skovrider J. HVAss: Jeg tror, at overstanderne burde have stået 
længere, men jeg tror også det er rigtigt at have douglas på dette sted. 
Man kan skære douglas ned og lade dem komme op, så vil de harmonere 
med rødgranerne. 

Skovrider L. KRARUP: Vi håber på at fremelske en bøgebevoksning med 
indblanding af store douglaser. J a det er rigtigt, at douglas har en stor 
regenerationsevne. 

Skovrider AA. BAVNGAARD: Det er, hvad det koster, der ikke bliver til 
noget, der har betydning for økonomien. Vi har i en årrække talt meget 
om og set mange blandingsbevoksninger af bøg og nål, og det har altid 
været dårligt. 

Professor N. HERMANSEN : Det har interesse at vide, hvad kulturud
giften har været, når det lykkes - og det er af interesse at konstatere, at 
kulturudgiften har været billig her. 

Professor A. HOWARD GRØN: På Løvenholm dstr. har vi haft bøgebe
voksninger med rødgran, som er indbragt for ca. 50 år siden. Disse rød
graner er de bedste og sundeste vi har på Løvenholm. Derfor tiltaler deLLe 
skovbillede mig. I Schweiz ser man de fineste bevoksninger af ædelgran 
indblandet i bøgebevoksninger. 

Ekskursionens sidste punkt om formiddagen (punkt JO, afd. 215) var 
bøgeopvækst efter stribevis greifharvning i efteråret 1944 under ca. 120-
årig bøg med pletvis og spredt indblanding af ca. 90-årig rødgran. Harv
ningen på de ca. 2 ha kostede i 1944 godt 100 kr. pr. ha, og den resulterede 
i en mere eller mindre fuldstændig opvækst af bøgeplanter, hvori i 1951 
til 1955 blev indplantet 2/1 douglas (Darrington) og rødgran (Linaa 
Vesterskov) i blanding. Overstanderrnassen, som i 1944-45 udgjorde 
omkring 350 m 3 pr. ha, er gradvis borthugget i årene 1948-58 og de 
sidste i 1960-61. - Det har været umuligt nøjagtigt at opgøre de sam-
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lede kulturudgifter til dato, men det kan oplyses, at arbejdsudgifterne for 
hele afdelingen - 4.37 ha - har udgjort 4.033 kr. Hertil kommer værdien 
af de indplantede nåletræer, hvis antal har ligget omkring 2.500 pr. ha, 
hvoraf ca. 1000 douglasgran og lærk og ca. 1500 rødgran. 

Skovrider L. KRARUP: Må jeg tilføje, at man fra starten af disse harv
ninger har stået på bar bund m.h.t. fremgangsmåde, plantetal og -art, 
indblandingstidspunkt samt tidspunktet for afvikling af overstandere 
m.m. - Det er derfor ingen recept på foryngelse med blandingskulturer, 
som ekskursionsdeltagerne vil få fremvist, men på et ærligt forsøg på at 
opnå det, der er udtrykt i driftsformålet, som er omtalt i indledningen, 
nemlig tanken om at bibeholde bøgen - Danmarks nationale træart -
og søge at forbedre dens problematiske økonomi ved billiggørelse af 
kulturmetoder og en passende indblanding af i økonomisk henseende 
sikrere nåletræer, som kan trives sammen med bøgen og yderligere bi
drage til at fremhæve det æstetiske. 

Professor P . MOLTESEN udtalte sig som modstander af for store holme 
i bevoksningerne. 

Skovrider JACOB HOLM: Krarup har indfølt sig overfor problemerne på 
den smukkeste måde, og jeg er tilhænger af den holmevise indblanding. 
Der er her gjort et alvorligt forsøg på at indblande nåletræ i løvtræbe
voksning. På Aalholm har vi erfaring for, at nåletræerne bliver sunde, 
når de indblandes som holme i løvtræ. Nåletræerne kan blive gamle og 
stadig sunde i sådan indblanding. 

Skovrider L. KRARUP: Det er fra vor gruppevise indblanding, at vore 
bedste piloteringspæle er taget ud. 

Professor P. MOLTESEN : J eg mener ikke, at det er tilstrækkeligt at 
træerne er blevet store. 

Skovrider H. C. NISSEN: Dette er kønt og tiltalende i kulturstadiet, 
men hvorledes skal man overkomme at passe det i fremtiden. På Bregent
ved får vi de bedste gran i holme. - Hvor høje var bøgene, da granerne 
blev plantet ind? Mon granen ikke er kommet for tidligt ind på dette 
sted? 

Det oplystes, at bøgene var 10-15 år, da indplantningen af gran fandt 
sted. 

Professor A. HOWARD GRØN: Det er vanskeligt for Landbohøjskolen at 
give praktisk inspiration ~ og det har du, Krarup, i rigt mål givet professor 
Møller og mig og til en mængde unge studerende fra Landbohøjskolen. 
Skovbrugsundervisningen vil takke dig for dit inspirerende arbejde i 
skoven . 

Skovrider L. KRARCP: Jeg har også lært meget af de forstmænd, der 
har besøgt distriktet her i årenes løb, ligesom jeg har haft megen glæde 
af de mange elever, der i de forløbne år har fået deres praktiske uddan
nelse her og af mit udbyttegivende samarbejde med Landbohøjskolen. 
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Dansk Skovforenings formand, lensgreve CHR. MOLTKE: Vi vil sende 
Frederik den Illdie en venlig hilsen fordi han skænkede bl.a. Bidstrup 
gods til Københavns borgere. Mon ikke behandlingen af dette distrikt 
ligger midt imellem yderpunkterne og derfor ikke behandles forkert. På 
Dansk Skovforenings vegne vil jeg gerne relle en tak til direktøren for 
Stadens kommunale ejendomme, fordi vi måtte komme her idag. Lige
ledes vil vi gerne takke skovrider Krarup for det store arbejde han har 
haft med at tilrettelægge ekskursionen; også vil vi takke skovfogederne 
for deres store andel i den vellykkede ekskursion . 

Skjoldenæsholm skovdistrikt 

Derpå fortsatte ekskursionen til Skjoldenæsholm, hvor frokosten under 
hyggelige former indtoges på Gyldenløveshøj i opstillede telte. 

Efter frokost fortsatte ekskursionen på Skjoldenæsholm skovbrug, 
hvor hofjægermester E. BRUUN DE NEERGAARD bød ekskursionsdeltagerne 
velkommen. Distriktets skovrider C. VENDELSØE fik derpå ordet og gav 
en orienterende oversigt over distriktets forhold. 

Skjoldenæsholm skove ejes siden 1794 af slægten BRUUN DE NEER
GAARD. Tidligere har det været krongods og i Gyldenløvernes besiddelse. 
Arealet har siden 1800 været stigende og er nu 1750 ha fordelt således 
(1. september 1960): 

Bevokset ha Ubevokset ha 

Bøg ... ....... . ........ ... 299 Veje .................... 27 
Eg . .............. .. ..... . 57 Planteskoler ............. 5 
Ask og ær ................. 310 Agerjord til tilplantning .. .. 88 
Andet løvtræ ............... 60 Tjenestesteder ............ 11 
Rødgran, sitka, douglas, lærk. 448 Lejehuse ................ 4 
Ædelgran, thuj a, cypres ...... 141 Søbredder ......... ... ... 44 
Blandskov .... . ........... 96 Søer og vandløb .... .. .... 103 
Lyst- og værnskov ........ .. 43 GI. grus- og tørvegrave m.m. 7 

Offentlige veje ......... . .. 7 

lalt ... 1454 lalt .... 296 

Den plan, der i 1907 blev lagt for indfredningen af skovene, omfattede 
kun 810 ha, som dels var, dels umiddelbart blev indfredede. Herudover 
lå der et stort areal skov, som det var meningen at rydde og lægge ind 
under gårdene. Dette skete imidlertid kun for ganske små deles vedkom
mende, og senere er resten gået ind under skovarealet. Desuden er dette 
tid efter anden forøget ved indtagelse af agerjord, således at gangen har 
været følgende: 

32 
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1807 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 810 ha 
1848 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1150 » 
1903 . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 1483 » 
1925 ................. . . 1487 » 
1945 .. . .......... . . , ... 1506 » 

1950 ................... 1533 » 
1960 .......... .. ....... 1750 » 

Den sidste store forøgelse repræsenterer en del søarealer, her hidtil har 
ligget under gårdene, samt en del agerjord, der agtes tilplantet. Hermed 
er udvidelsesplanerne foreløbig standset. 

Bevoksningsforholdene fremgår af følgende oversigt (til delvis forkla
ring af den foreliggende skov tilstand er tallene fra planen i 1925 ved
føjet i parentes): 

Ask, Andet Rødgr. Ædelgr. Bland-
Bøg Eg Ær Løvtræ Dougl. Thuja skov af 

Lærk Cypres Løv- og 
Nåletræ 

ha ha ha ha ha ha ha 

0- 20 år 70(56) 6(40) 79 26(11) 86(28) 89 58 
21- 40 - 60(22) 3( 7) 223 30(34) 325(14) 41 29 
41- 60 - 42(12) 35( O) 7 3( 4) 37(12) 11 9 
61- 80 - 15(56) 7 1 (11) 
81-100 - 2(236) 1( 5) 

101-120 -) 12 2 
( (530) 

> 120 -) 98 3 

299 57 310 60 448 141 96 

I 1925 var der ikke foretaget nogen deling af andet løvtræ og nåletræ. 
Boniteten (C. M: M.) er for bøg 2,5, eg 2.0 og rødgran 2.0. 
Den stående vedmasse er ca. 155 m 3 pr. ha bevokset areal. 
Et billede (fig. 3) viser karakteren og kvaliteten af meget store dele af' 

den gamle skov, der fandtes i 1925. 
Jordbunden og terrainforholdene er stærkt varierende. De nordlige 

dele er endemoræne, delvis stærkt kuperet, overvejende ler; de sydlige 
fladere, også overvejende ler; under de vestlige skove ligger kalk, stedvis 
helt op til overfladen. Højden over havet varierer fra ca. 24 til over 
100 m. 

Klimaet er i nogen grad fasUandspræget. Den frostfri periode kan 
variere fra 109-200 døgn, gennemsnitlig 156 døgn. Stærk nattefrost 
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Fig. 2. Skovrider K. Moldenhawer og forstinspektør Th. Jagd på 
Gyldenløveshøj. J. E. Handberg, foto. 

kan indtræffe så sent som sidst i juni. - Årsnedbøren ligger omkring 
600 mm. 

Som det vil ses af arealtallene fra 1925, var hovedparten dengang be
vokset med gammel bøg, iøvrigt spredt, blandet med jævnaldrende eg 
og ask. Heraf var knap halvdelen blandt de dele af arealet, der i 1807 
var bestemt for skov. Her stod 90-120 årig bøg af meget forskellig kvali
tet, det meste meget tæt og opknebet. Resten var de gamle græsningsskove, 
der efterhånden var groet sammen; det allermeste af en forfærdende dår
lig kvalitet med meget gamle, 150-200 årige træer. Derfor var det nød
vendigt, hvis man ville have produktiv skov, at foretage en omfattende 
og hurtig foryngelse af meget store dele af skoven. Ekskursionens formål 
er at demonstrere, hvorledes denne foryngelse er foretaget og stadig fore
går. 

Skovrider VENDELSØE oplyste, at skovenes nuværende tilstand måtte 
ses på baggrund af den tidligere behandling, der helt hang sammen 
med ejerforholdene. Da godset blev købt af Neergaard'erne i 1794, blev 
skovene betegnet som forhuggede. Dette har nu næppe været tilfældet i 
udpræget grad, men billedet har sikkert været temmelig forvirret, idet 
skov og mark har været stærkt blandet over det meste af arealet. Som 
nævnt i Føreren var udskiftning og indfredning af skovene allerede på
begyndt i 1794 og blev nu hurtigt afsluttet. 810 ha blev bestemt til skov 
og indfredet, græsningen ophørte, men svinedriften fortsattes, hvorved 
der hurtigt i disse skove fremkom bøgeopvækst, dels meget tæt, dels 
mere spredt. Det er denne opvækst, der nu står i de gamle fredskove 

:32 * 
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som 140-160-årig skov. Resten af skovarealet, omfrent lige så meget, 
blev bestemt til græsningsskov til gårdene og successive rydning og op
dyrkning. Den første Neergaard (1794-1846) gik energisk i gang med 
skovenes behandling og udnyttelse, men rydningen af de til agerjord 
bestemte arealer gik det kun småt med. I 1844 blev godset gjort til stam
hus. Den næste ejer (1846-1892), der var forstkandidat fra Kiel, har 
åbenbart ment, at skovene var for stærkt udnyttede; i hvert fald satte han 
det hele i stå; huggede meget lidt, i hovedsagen kun døde og døende træer, 
og samtidig tilplantede han en hel del sletter, både i de indfredede og de 
ikke indfredede dele af skovene, næsten udelukkende med rødgran. 

Resultatet var, at der ved hans død i 1892 stod en skov, der dels bestod 
af meget tæt, upasset bøg på op mod 100 år, endnu med en mængde af 
de gamle overstandere, i de egentlige fredskove, dels sammengroet græs
ningsskov af forfærdende dårlig kvalitet. 

Under den næste ejer (1892- 1914) ville man have skovene udnyttede 
og ansatte derfor en forstkandidat, JOHANNSEN, som skovrider, og her
efter er det i hovedsagen skovriderne, der har præget skovene. Den op
gave, der blev stillet Johannsen, var imidlertid næsten uløselig. Bevok~" 

ningen var som før nævnt, der var ingen veje, ingen handelsforbindelser, 
ingen uddannede skovfogder, og tilmed var skovene fulde af større og 
mindre uafvandede moser og lavninger samt markarelaer med deraf 
følgende enormt lange bevoksningsrande. Han sagde derfor tit: »J eg 
hugger ikke,jeg rydder op« . Stort mere blev det heller ikke til, og situationen 
var temmelig uændret, da man i 1908 afløste ham med skovr. RosENsTAND. 
Først krigen 1914-18 satte fart i oprydningen, og man fik - i hoved
sagen ved selvskovning - afløst en del af de gamle græsningsskove. Ved 
Rosenstands for tidlige død i 1922 var der dog endnu meget af disse 
tilbage, og de egentlige fredskove stod med nu over 100 år gammel bøg, 
stedvis med mange af de gamle overstandere og altsammen meget op
knebet. 

Siden er moser og lavninger afvandet og tilplantet, de større med 
rødgran, de mindre med ask og lidt rødel, vejnettet udbygget og de fleste 
af de gamle græsningsskove afløst af nåletræplantninger, en del mark
arealer i skovene ligeledes tilplantet med nåletræ. I begyndelsen anvendtes 
rødgran til disse plantninger, men da det hurtigt viste sig, at de tidligt 
blev angrebet af Trametes med påfølgende stormfald, har vi siden 1930 
i stigende grad anvendt douglas, lærk, sitka, grandis, Thuja, Cypres og 
forsk. Abies-arter, hovedsagelig i blanding. I øjeblikket foregaar foryn
gelse af de bedre dele af de gamle fredskove, i hovedsagen ved selvfor
yngelse med senere indblanding af forsk. nåletræ, men skovene præges 
stærkt af ungskov og total mangel på 50-100-årige bevoksninger. 

Ekskursionens første punkt var udsigten fra Gyldenløves Hoj med for
skellige mose- og marktilplantninger. 
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Fig. :3. Afd. 247 . 160-200 årig bøg. \Jaj 1933. l,. E. Andersen. folo. 

Derefter kørtes gennem ungskov af forsk. art og gammel bog under 
fcryngelse til punkt 2, afd. 232, 233 og 234 som er selvforyngelse af bøg fra 
1944 efter stribevis bearbejdning med greif og løvrive, suppleret i årene 
1950-60 ved indplantning af forskellige nåletræer efter gradvis afvik
ling af overstandere. Den gamle bevoksning stammer fra ca. 1800 -1810. 

Skovrider VE~DELSØE oplyste, at i 1944 harvedes ca. 200 ha stribevis 
med greif og løvrive, og der fremkom brugelig opvækst på ca. 150 ha. 
Formålet hermed var at kunne fjerne overstanderne tilstrækkelig lang
somt, idet man stadig fjerner de dårligste og bevarer tilvæksten på de 
bedre længst muligt samtidig med, at opvæksten kommer frem. Her var 
afviklingen sket langsomt. Foryngelsen starter efter en alm. tyndings
hugst, og efterhånden som overstanderne fjernes, indplantes gruppevis 
eller spredt efter forholdene enten Abies-arter med Thuja og Cypres eller 
Douglas, sitka, grandis, Thuja, stedvis også ær og hybridasp. Et enkelt 
sted er forsøgt med kastanie, valnød og tulipantræ. Blanding tilstræbes i 
det hele. Jordbearbejdningen i starten til bøgeforyngelsen kostede i sin 
tid ca. 100- 160 kr. pr. ha, dertil kom lidt rensningsudgifter de første år, 
og senere, efter afvikling af overstanderne, er dertil kommet indplantning 
af nåletræerne, noget forskelligt efter forholdene, men således, at denne 
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indplantning har repræsenteret mellem 1/5 og 1/2 af normal plantning. 
laIt vil kulturudgiften for disse arealer ligge på ca. 1500 kr. pr. ha. Bag 
os har vi en ganske smuk Thujabevoksning, plantet 1909. 

Skovr. HOL:YI. Jeg synes, det er meget smukt, og det er al fortjeneste 

Fig. 4. Skovrider C. E. Vendelsøe og dirigenten: professor 
P. Moltesen ved pkt. 2 med Thujabevoksningen som bag
grund. .J. E. Handherg, folo. 

værd, at man her forsøger så mange forskellige træarter. Jeg håber ikke, 
dette initiativ til anvendelse af mange træarter må svækkes. 

Skovr. KINDT: Ved vi ikke for lidt om alle disse fremmede træarter, 
og er det muligt at få en lønnende afsætning af dem; rødgranen er jo 
ved at blive en masseproduktion her i landet, var det ikke sikrere at 
holde sig til den? 

Professor P. MOLTES EN : Varigheden af Thujaens ved er uhyre forskel
ligartet, og nutildags, hvor man har så udmærkede imprægneringsmidler 
og -metoder, er varigheden af det uimprægnercde ved et noget illusorisk 
begreb. - Rødgran har faktisk det bedste. ved; det kan benyttes til cellu
lose, spånplader etc . - det har endvidere på grund af sin lethed en række 
specielle anvendelser. - Bøg, eg, rødgran, ær og ask er vore vigtigste 
træarter her. 

Skovr. VENDELSØE : Til prof. MoItesen og skovr. Kindt vil jeg gerne 
sige, at jeg er enig med dem i, at rødgran er en sikker produktion, 
hvor man kan dyrke den i en fornuftig omdrift, men desværre har det i 
alt for mange tilfælde vist sig her, at den ikke holner. Bevoksningerne går 
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alt for ofte i opløsning allerede i 35-40-års alderen på grund af Trametes
angreb og dermed følgende stormfald. Det er heller ikke helt uden bag
grund, vi dyrker de andre nåletræarter, vi har fra gammel tid små be
voksninger af forskellige af de nåletræarter, vi mest dyrker, og de viser, 
at de kan trives her og producere. 

Skovr. KINDT: Hvad nu med disse blandinger efter pyntegrøntsalderen, 
lægger man særlig vægt på en eller flere af dem til senere produktion? 

Skovr. VENDELSØE : Pyntegrøntsalderen bliver aldrig forbi, træerne 
bliver ved med at producere pyntegrønt. Men vi regner da også med ved
produktion af dem senere; hvilke af dem, der i så henseende bliver den 
eller de vigtigste, må fremtiden vise, men vi har netop i blandingen 
mulighed for at favorisere den eller dem af dem, der viser sig mest for
delagtig. 

Derefter kørsel til punkt 3, afd. 268, en selvforyngelse af bøg fra 1924 
efter stribevis bearbejdning med greif og løvrive, suppleret i årene 1930-
1940 ved indplantning af lærk, douglas, ær, hybridasp efter afvikling af 
overslanderne, der var ca. 200 år gamle. 

Skovr. VEl'iDELSØE oplyste, at dette var et af de første forsøg med denne 
kulturmetode, og den var ikke lykkedes, som man gerne vil have den nu. 
Der er plantet for mange lærk og for få douglas, og indblandingen er 
blevet for grupperet. Man vil i dag gerne have den mere spredt over arealet. 
Dog er bevoksningen efter vor mening bedre end ren bøg. Vi har taget 
en del tidligt udbytte af lærk og også en del pyntegrønt af douglas . Ville 
nogen hellere have haft ren bøg her? 

Skovr. DONS: J a, jeg. 
Skovr. HOLM: Denne bevoksning er dårlig. 
Skovr. VENDELSØE : J a, som jeg sagde før, er den ringere, end VI 1 

dag gerne ville have den, men den er dog bedre end ren bøg. Som det vil 
ses, er et antal lærk og douglas kvistede, og jeg mener bestemt, at vi her 
vil kunne få store rene kævler af de to træarter. 

Skovr. MOLDENHAWER: Hvorfor kan man ikke dyrke god rødgran her. 
Forholdene kan jo ikke være meget forskellige fra dem i Skåne, hvor vi 
jo dyrker fin rødgran. Hvorfor går bevoksningerne så tidligt i opløsning 
som skovr. Vendelsøe sagde? 

Skovr. VENDELSØE: Ja, bare jeg vidste det. Måske er det noget med 
jordbunden, der måske er for god her. I hvert fald synes det, som om 
rødgranen gror noget bedre og holder sig bedre på en noget ringere jord, 
men heller ikke godt 'nok. 

Da tiden nu yar fremskreden, kørte man herefter gennem skoven 
direkte til Skjoldenæsholm, hvor distriktets ejer var vært ved en forfrisk
ning. 

Dansk Skovforenings formand, lensgreve CHR. MOL TKE: Vor taknemme
lighed for dagen idag er lige stor overfor begge distrikter. Vi vil gerne 
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takke hofjægermester E. Bruun de Neergaard og godsejer V. Bruun de 
N eergaard, fordi Dansk Skovforening målte komme på besøg idag på 
Skjoldesnæsholm og for traktementet på de opstillede borde. Endvidere 
vil vi takke skovrider Vendelsøe for ledelsen af ekskursionen og takke 
skovfogederne for deres andel af ekskursionens vellykkede forløb. Det 
har været en stor oplevelse at være på Gyldenløveshøj med den smukke 
udsigt og få lov til at indtage frokosten i de opslåede telte. 



RATIONALISERINGSBESTRÆBELSER 
I DANSK OG UDENLANDSK SKOVBRUG 

Af forstkandidat AAGE MARCUS PEDERSEN 

FORORD 

Efterfølgende afhandling af Dansk Skovforenings tekniske 
konsulent, skovrider AA. MARCUS PEDERSEN, er udarbejdet 
på grundlag af de rejser og studier, som "Marcus Pedersen 
gennem det sidste år har udført ved Skovbrugsafdelingen, 
Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole som stipendiat 
under Det Teknisk- videnskabelige Forskningsråd. 

A rbejdet er blevet finansieret af Del Teknisk- videnskabe
lige Forskningsråd samt af Dansk Skovforening, og for
målet har i første omgang været at foretage et orienterende 
studium af arbejdslæren - herllnder af alle skovbrugets 
arbejdsoperationer - samt at undersøge hvilke muligheder 
og hvor stor interesse, der synes at være her i landet for en 
intensivering af teknisk udvalgs arbejde, og om man gen
nem, oprettelse af en teknisk konsulenttjeneste, tagende sigte 
på rådgivning ved anskaffelse og benyttelse af maskiner og 
redskaber m.m. kan fremme den rationelle tilreltelæggelse 
af skovdriften. 

Afhandlingen omtaler arbejdet på dette område i udlandet, 
den anvendte arbejdsteknik på danske skovdistrikter samt 
en række danske tekniske institlltioner af interesse i denne 
forbindelse. Herudover gøres der rede for, hvilke under
søgelser der fremover skønnes al være af størst interesse 
samt, med hvilke midler man kan tænke sig et fremtidigt 
arbejde lldført i praksis. Redegørelsen slutter med en omtale 
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af det nu opstillede materiale og af de tjenester, der på nu
værende tidspunkt kan ydes skovforeningens medlemmer. 

Teknisk udvalg anser det for meget vigtigt, at det frem
over må blive muligt at etablere et samarbejde med de mange 
institutioner, firmaer og enkeltpersoner, der beskæftiger 
sig med problemer, som omfattes af teknisk udvalgs ar
bejdsområde. Det er tillige udvalgets ønske og håb, al de 
flest mulige skovdistrikter vil slutte op om arbejdet med 
hjælp til fremskaffelse af praktiske oplysninger og ved 
iværksættelse af specielle undersøgelser og praktiske forsøg 
til fælles gavn for dansk skovbrug. 

Chr. Sehestedt Juul. 
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Indledning 

Ved midler fra Det Teknisk- videnskabelige Forsknings
råd samt fra Dansk Skovforening har forfatteren til denne 
redegørelse igennem et år haft mulighed for specielt at 
studere skovbrugets driftsteknik. 

Initiativet til arbej det blev taget for godt et år siden af 
skovforeningens tekniske udvalg, og formålet har primært 
været at undersøge, om der herhjemme er behov, interesse 
og muligheder for et systematisk arbejde med driftstek
nikken, og hvilke undersøgelser der i bekræftende fald 
synes mest påkrævet 'på dette område. Endelig ønskede man 
opstillet et grundmateriale om emnet, et materiale, der frem
over skulle kunne tjene som udgangspunkt for en konsu
lentvirks'omhed samt for løsningen af konkrete opgaver. 

Til opfyldelsen af dette formål har jeg udført et orien
terende studium af det område, der betegnes Skovbrugets 
Arbejdslære, hvilket mere detailleret vil sige et studium af 
arbejdslærens almindelige teori, herunder: arbejdsledelse, 
arbejdstilrettelæggelse, arbejdsfysiologi, arbejdsstudier, løn
ninger og arbejdspsykologi, desuden af: kultu.rmetoder, 
planteskole, skovning, udslæbning og transport, vejbygning, 
afvanding, mekanisk og kemisk bekæmpelse af ukrudt og 
skadedyr samt endelig fyring , flisfyring og visse dele af 
savværksdriften. 

Som det 's'es, er emnet ganske omfattende, og det har derfor 
ikke været muligt - og ikke tilsigtet - at foretage detaillerede 
studier; men det har været muligt at foretage en systematisk 
opstilling af et bredt indsamlet materiale og på denne måde 
få et vist overblik over arbej.ds.Jæren som helhed. 

Under hensyntagen til ovenstående er nærværende arbejde 
kun tænkt som en orienterende redegørelse for og indføring 
i emnet. Afhandlingen antager undertiden rapportform, og 
den indeholder kun rent eksempelvis direkte forslag til 
rationalisering af skovarbejdets enkelte deloperationer. 

Efter det her afsluttede studieår er det mig magtpålig-
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gende straks at rette en varm tak til Det Teknisk- videnska
belige Forskningsråd samt til Dansk Skov forening og her
igennem til Teknisk Udvalg, der i forening har muliggjort 
dette arbej de. 

En hjertelig tak skylder jeg Skovbrugsafdelingen, Den 
kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og her navnlig pro
fessor P. MOLTESEl\", med hvis hjælp studier og rejser er til
rettelagt og udført. Endelig vil jeg gerne rette en tak til de 
ca. tres danske skovdistr"ikter og de mange institutioner og 
enkeltpersoner, som jeg i årets løb har ulejliget med besøg. 

Arbejdsvidenskabelig forskning i udlandet 
Arbejdslæren eller arbejdsvidenskaben, som faget ofte 

betegnes i udlandet, er ikke noget helt nyt begreb i euro
pæisk skovbrug. Allerede i begyndelsen af dette århundrede 
blev der foretaget undersøgelser over skovbrugets arbej ds
operationer, og i 1926 skete der et betydeligt frems"kridt med 
oprettelsen af selskabet Getta (Die GeselIsehaft fur forst
liehe Arbeitswissensehaft) i Tyskland. Selskabet, der stadig 
eksisterer, har til formål at fremme den forstlige arbejds
lære og dennes praktiske anvendelse. Grundlæggeren af ar
bej dsvidenskaben i Tyskland er professor H. H. HILF (Rein
bek). 

I begyndelsen af 1930'erne indledtes også i Sverige syste
matisk forskning på dette område, og i 1936 startedes Forsk
ningsstiftelsen SDA som en særskilt arbejdsstudieafdeling 
under Foreningen Skogsarbeten oeh Domanstyrelsen. Pro
fessor L. MATTSSOl\' MÅRN var grundlægger af dette arbejde. 

I Norge oprettedes i 1947 en særlig driftsteknisk afdeling 
under Det norske Skogforsøksvesen i Vollebek. Afdelings
leder er professor J. SAMSET. 

Arbej det i disse tre nabolande vil blive udførligere beskre
vet idet følgende, dels for at give et indtryk af den uden
landske indsats på dette område, dels for at klargøre, 
hvilken nytte et dansk arbej de kan have af de nævn te insti
tutioner. 
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Også en række andre lande har startet systematisk forsk
ning, her kan eksempelvis næynes: Finland, Østrig, Italien, 
Schweiz, England, Holland og mange andre (se endvidere 
G. BERGSTEl'\ 1955). 

Sverige 
I Sverige er der til dato opvokset tre store private arbej ds

studieorganisationer, der alle har status som foreninger, og 
som hovedsagelig finansieres af medlemsforetagender (skov
distrikter og industrier). Det svenske statsskovbrug er med
lem af foreningerne med de respektive statsskovdistrikter. 
(A. STAAF 1960). 

Organisationerne er: Forskningsstiftelsen SDA, M ellan
och Sydsvenska Skogsbrukels Arbetsst/Jdier (MSA) og For
eningen Varmlands Skogsarbetsstudier (VSA). Disse organi
sationer dækker hver sit geografiske område, men formålet 
med deres arbejde er i store træk det samme, nemlig dette: 
gennem målforskning al fremme skovbrugets effektivisering 
og økonomiske udvikling. 

Arbejdsopgaverne kan ligeledes opstilles under eet. De går 
ud på: 

1. at udføre undel'søgelser og arbejdsstuc1ier til brug ved 
løn forhan dl inger 

2. at registrere og beskrive arbejdsmetoder, redskaber v'; 
organisation sformer 

3, at studere og udvikle metoder, redskaber og organisation:;
former 

4, at publicere de fremkomne resultater skriftligt, mundtligt 
og ved fotos og film 

5. at virke for uddannelse af arbejdsledere og arbejrlere 
6. at udøve rådgivende virksomhed 
7, at samarbejde med andre organisationer for at undgå 

dobbeltarbejde. (SC. 1959/60) 

Som overordnet organ er oprettet Skogsarbelssludieorga
nisationernas Centralråd (SC.), der først og fremmest har 
til opgave at samordne organisationernes arbejde og pro
grammer, så dobbeltarbejde undgås, desuden skal SC. være 
samlende organ for løsningen af fællesopgaver. 
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Forskningssli{lelsen SDA:s virksomhedsområde omfatter den 
nordlige del af landet. Medlemmer af foreningen er de fleste 
større 'skovindustriforetagender samt statens distrikter i Norr
land, Dalarne og den nordlige del af Uppland. Hovedkontoret 
er beli,ggende i Stockholm, men herudover har SDA. en forsøgs
station i Lycksele, hvor de mere praktisk betonede undersøgelser 
foregår. Institutionen beskæftiger for tiden ca. 30 fast ansatte, 
og det årlige budget er på ca. een million svenske kroner. Stiftel
sens leder er A. C :SON LEIJONHUFVUD. 

Foreningen Varm/ands Skogsarbetsstudier (VSA) (leder A. 
STAAF) har det særpræg, at den helt og holdent finansieres af 6 
store private skovindustrifO'retagender i Varmland. Hovedkonto
ret ligger i Filipstad (Varml.), og her findes også et værksted. 
VSA startede sin yirksomhed i 1939, og den beskæftiger i dag ca. 
30 medarbejdere i kontor og værksted. ÅrsbudgeUet andrager ca. 
950 000 sv. kroner. 

Der kan være grund til ganske kort at omtale værkstedet. Dette 
har to funktioner: dels kan ingeniørerne her udføre eksperimen
ter med nykonstruktioner, og dels fungerer det 'som 'serviceværk
sted for hele områdets arbejderstab. Skovarbejderne betaler en 
nærmere fastsat procentsats af arbejds-fortjenesten til arbejds
giveren, hvorefter de kan indsende både motorsave og håndred
skaber til vedligeholdelse ved VSA. 

Me/lan- och Sydsvenska Skogsbrukets Arbetssludier (MSA.) 
(leder U. HELMERS) dækker geografisk omtrent den sydligste tre
diedel af Sverige. Denne institution er den yngste, idet den først 
oprettedes i 1950. 

Hovedkontoret ligger i Bromma, og i Katrineholm ligger MSA:s 
forsøgsstation. Forsøgsstationen har intet særskilt værksted, men 
entrerer med lokale værksteder og smede om konstruktionen af 
nye redskaber m.m. Afdelingen beskæftiger ca. 30 ansatte, og 
årsbudgettet andrager ca. 750 000 svenske kroner. 

De driftstekniske problemer i Sydsverige ligner ofte de danske, 
og arbejdet v'ed MSA. er dedor meget interessant for vore forhold, 
irlet flere undersøgelser m.m. derfra kan bruges i mere eller 
mindre beaI'bejdet stand. 

Arbejdsstudieorganisationernes arbejdsmetoder og organisation 

Institutionerne kan opdeles i følgende underafdelinger: 
1. Chef og sekretariat 
2. tidsstudieaifdeling, som først og fremmest tager sig af 

tids- og metodestudier 
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3. teknisk afdeling eller transportafdeling med forsøgsstation 
og med hovedopgaven at konstruere nye redskaber og 
tekniske hjælpemidler samt at afprøve nye maskiner og 
transportmidler 

4. bearbejdningsafdeling, der bearbejder indsamlet tids
studiemateriale og udarbejder beretninger 

5. ekspeditionsafdeling, som spreder de indvundne resulta
ter, og som står for uddannelsesvirksomheden. 

(oversat efter A. STAAF 1960). 

Som det fremgår af opdelingen, er arbejdet stærkt specialiseret. 
De enkelte arbejdsstudier udføres efter anvisning fra en forst
kandidat i tidsstudiea,fdelingen. Denne udarbejder standardske
mata og instruktioner for målingernes udførelse til brug for tids
studieobservatørerne, der herelfter indsamler de ønskede data på 
arbejdspladsen. Det rå materiale går herefter til behandling i 
bearbejdningsafdelingen, der udarbejder forsøgsresultaterne og 
udgiver rapporter o.a. 

En sådan opdeling af arbejdet er jo effektiv; men det er en 
forudsætning, at forholdene er tilpas store, og skeler man til 
opbygningen af et tilsvarende arbejde her i landet, må man er
kende, at dette ikke er måden for os. 

De tre arbejdsstudieorganisationer udsender relferater, in for
mationer, meddelelser og redegørelser, ligesom de i fællesskab 
udarbejder et redskabskatalog (Redskapsboken). Herudover pub
liceres arbejderne ofte i svenske fagskrifter. 

Statens Skogsfo-rskningsfnslitut (SF!), avdelningen for arbets
lara. Afdelingen ledes af professor U. SUNDRERG, der samtidig 
forestår undervisningen i faget på Skogshogskolan i Stockholm. 
Afdelingen beskæftiger for tiden 3 -forstkandidater samt een 
ingeniør. Forskningen er fri og består hovedsagelig i grundforsk
ning på det driftstekniske og arbejdsfysiologiske område. Ved
rørende arbejdsJysiologien er der indledt et snævert samarbejde 
med den industri{ysiologiske afdeling på det Gymnastiska Central
institut i Stockholm. 

Undervisningen af de skovbrugsstuderende i arbejdslæren er 
omfattende - ja, efter vore forhold meget omfattende. Fagets hi
storie og grundlæggende principper gennemgås, desuden arbejds
studieteknikken og i betydeligt omfang omkostningslære og ana
lyser samt bygning og projektering af veje og andre skovtekniske 
anlæg. Også de arbejdsfysiologiskeprincipper og undersøgelser 
bliver gjort til genstand for en indgående omtale. Undervisningen 
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meddeles i form af forelæsninger ,og øvelser, ialt 568 timer, hvoraf 
de 113 er regulære forelæsningstimer. Dette store antal timer illu
strerer på ganske god måde, hvilken betydning man tillægger 
dette fag i Sverige. 

Hermed er de vigtigste svenske arbejdsstudieorganisatio
ner omtalt. Tilbage står dog at nævne enkelte, der også har 
betydning, og som vi herhjemme af og til kan have stor 
fordel af at kontakte. Det drejer sig om: 

1. Statens Maskinprovningar, Ultuna (afprøver skovbru.gs
maskiner) 

2. Skogsbrukets Skyddspropaganda, Stockholm (arbejder
beskyttelse) 

3. Skogsbrukets Film forening 

4. Riksnamnden for ekonomisk Forsvarsberedskap, Stock
holm (dette nævn undersøger problemer vedr. flisfyring) 

5. desuden de 8 svenske skovskoler. 

Kommentarer til de svenske arbejder 

Skal man ,her søge at vurdere, hvilken betydning de sven
ske institutioner og deres undersøgelser kan få for danske 
forhold, vil mange sikkert straks fremføre en række ind
vendinger: »Forholdene på den anden side af sundet er helt 
forskellige fra vore, skovdriften er ekstensiv og terræn- og 
klimaforhold væsenforskellige. Hertil kommer, at Sverige 
stort set kun har to hovedtræarter : gran og fyr, samt at 
sorteringen i vid udstrækning foregår i standardlængder. 
Driftsteknikken er således på mange måder langt mindre 
varierende end vor, og mulighederne for en standardisering 
af arbejdsmetoder og studiemetoder er derfor også hetydelig 
større«. - Vi kan næppe fra Sverige hente mange undersøgel
sesresultater, der direkte kan overføres; men på en række 
områder kan vi lære afde svenske studieprincipper. Her skal 
nævnes de mest betydningsfulde eksempler: 

De tre omtalte arbejdsstudieorganisationer startede i 
virkeligheden ikke med rationaliseringsopgaver, r.1en søgte i 



349 

første omgang at skabe et retfærdigt løn- og akkordsætnings
system. Dette arbejde er også i dag en af de vigtigste opgaver. 

Organisationerne står som objektive organer mellem ar
bej dsgivere og arbej dere, og herigennem fremskaffes tids
studiemateriale til brug ved lønforhandlingerne. Man stræ
ber efter sikre tidsrelationer mellem de enkelte delarbejder, 
bygget på et stort antal observationer. Akkorderne fastsættes 
herefter ud fra en nøgleakkord, der naturligvis fikseres ved 
forhandlingsbordet af arbejdere 'og arhejdsgivere i forening. 

Systemet har blandt andet de to store fordele: at det for 
det første er matematis.k korrekt, og for det andet indskræn
ker arbejdsstudiernes opgave sig til at nå frem til tidsre
lationer ; der skal ikke, som det ofte er kutyme ved indu
striens tidsstudier, foretages nogen vurdering af præsta
tionen. 

Prissætningsmetoden er nu fast indarbejdet i Sverige og 
nyder, som det synes, en stor tillid både fra arbejdsgiver
og arbejderside (se endvidere: C. E. JAi\'L0V, 1955, L. MATTsoN 
MÅRN, 1942 (1956), og K. KILANDER, 1959). 

(Opbygningen af akkordsatser har stor interesse for dan
ske forhold, idet vi jo endnu mangler et retfærdigt afløn
ningssystem. ) 

Herudover har arbejdsstudieteknikken og maskinomkost
ningskalkuler og -analyser teoretisk interesse for vore for
hold, 'og som det tidligere er nævnt, er undervisningen om
fattende, og enkelte dele af denne kan sikkert med fordel 
tjene som model for et undervisningsarbejde her i landet, 
navnlig på et indledende stadium. På det maskintekniske 
område kan svenske nyskabelser blive af direkte betydning 
for os, f.eks. traktorer, motorsave, kraner m.v. 

Ud fra det foranstående kan man kort konkludere: at en 
udvikling af arbejdslæren eftel' svensk mønster ikke passer 
for vore forhold, men at vi på det teoretiske og maskintek
niske felt kan hente mange nyttige impulser i Sverige. 

33 
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Norge 

I Norge er arbejdsforskningen først kommet rigtig i gang 
1947 ,da der under Det norske Skogforsøksvesen blev op

rettet en selvstændig driftsteknisk afdeling. Til gengæld 
har denne afdeling siden da været i meget stærk vækst, og 
arbejdet er nu efter oprettelsen af en særligdriftscentral ved 
at ligge i faste rammer. 

Organisationen af arbejdet adskiller sig på flere måder fra 
andre landes, hvorfor den skal omtales her. Den er meget 
interessant og virker effektiv og praktisk. 

Formålet med de norske studier ligger på linie med det 
svenske arbejdes, hvorfor dette ikke bliver gentaget. 

Den driflslekniske afdeling beskæftiger i dag foruden lederen 
3 forstkandidater, en teknisk konstruktør samt to mekanikere 
foruden løsere arbejdskraft: studenter, aspiranter og lign., der 
udfører undersøgelser og tidsstudier. 

Afdelingens leder er professor L SAMSET, der samtidig under
viser i faget driflsleknik for de skovbrugsstuderende på Norges 
Landbrukshøgskole. 

Til instituttet er knyttet et eksperimentalværksted, hvor med
arbejderne kan foretage selvstændige -forsøg og eksperimenter 
med nykonstruktioner. Desuden er der for nylig indrettet et 
arbejdsfysiologisk laboratorium, hvor man dels ønsker at fore
tage ajourførende målinger over maskiner og deres virkninger på 
brugeren og dels vil give en praktisk undervisning i emnet. 

Hidtil har man været henvist til at udføre forsøg og målinger 
på dertil egnede distrikter og lign., et forh<>ld, der i det lange 
løb viste sig at være utilfredsstillende og utilstrækkeligt. I 1959 
blev denne mangel afhjulpet, idet Det norske Skogforsøksvesen 
skrev kontrakt med Kirke- og Undervisningsdepartementet om at 
anvende Hurdal- og Eidsvold præstegårdsskove som driftstekniske 
forsøgsskove over en periode på 25 år. 

Skovene udgør tilsammen knapt 1000 ha, og den aktuelle årlige 
hugst ligger på ca. 4000 m 3 . 

Driftscentralen skal have ansvaret for alle driftstekniske arbej
der i skovene iberegnet investeringsarbejder som vejbygning, kul
tur m.m. Udvisning og salg foretages af skovforvaltningen. 

Forsøgsvæsenet skal selv sørge ,for arbejdskra:ft, maskiner og 
andre produktionsmidler; men de udførte arbejd'er aflønnes her-
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efter som ethvert andet entreprenørarbejde ved gældende akkor
der og aJftaler. 

Bygningerne, der er nyopJørte, rummer redskabsmagasiner, 
værksted, laboratorium, forelæsningslokale, bestyrerbolig og ind
kvarteringslokaliteter. 

På stedet skal man herefter foretage følgende: 
1. udføre alt forefaldende arbejde på distriktet 
2. udføre forsøg og eksperimen Ler 
3. afprøve redskaber, der gratis tillbydes og stilles til disposi

tion af fabrikanter 
4. afholde kurser for skovbrugsstuderende, funktionærer og 

arbejdere. 

Man søger med andre ord: »At gøre Hurdalskovene til en slags 
driftsteknisk forum .for forskningens folk, maskinkonstruktører 
og praktiske skovbrugere. og man søger herigennem at skabe en 
praktisk oplysningstjeneste kombineret med løbende forsøgs
drift«. (I. SAMSET 1960). 

Det meget interessante ved stationen er, at man har tilstræbt 
og opnået at gøre den til en slagseks'perimenterende maskinsta
tion med fuldt ansvar for driften. Dette indebærer den store for
del, at hele driften og de nyudviklede metoder kan studeres som 
et hele over et længere tidsrum, og det bliver herved muligt at se, 
hvorledes de forskellige dispositioner indvirker på hinanden. Man 
tvinges til at studere helhedsøkonomien, der ellers er vanskelig at 
få hold på, når forsøgene udføres isoleret på en række lokaliteter. 

Det vil være in teres'san t at se, hvorledes arbejdet fremover ud
føres, finansieres og organiseres på dette sted. 

SSFF (Skogbrukeis og Skogindusirienes Forskningsforening) , 
Transporiudvalgel. (leder K. WIBSTAD). Dette udvalg, der er godt 
10 år gammelt, beskæftiger sig med alle probJemer vedrørende 
transporter fra skoven til træindustrierne. Dets funktioner består 
inden for dette område hovedsagelig i: 

1. at være rådgiver Ifor in teresserede erhv'ervsgrupper, f.eks. 
fløtningsforeninger, skovdistrikter, vognmandsforretnin
ger, jernbaner o.a. 

2. at deltage i forhandlinger om transporttakster 
3. at udføre praktiske forsøg og udarbejde transportplaner 
4. at følge med i og referere litteratur om emnet. 

Hovedvægten af dette arbejde ligger på konsulentvirksomhed, 
sig om 'større projekter og undersøgelser af decideret privatøko
der dels ydes som en service, og dels efter regning, når det drejer 
nomisk karakter. 
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Virksomheden beskæftiger i dag foruden lederen: 1 forstkan
didat, 1 ingeniør samt løsere arbejdskraft og kontorpersonel. Det 
årlige budget andrager ca. 250000 norske kroner (SSFF. 1960). 

Konsulentvirksomheden ved Norges Skogeierforbund. Norges 
Skogeierforbund er en sammenslutning af iaH 22 lokale skov
ejerforeninger geograJfisk dækkende hele Norge. Forbundet har 
bl.a. til opgave at varetage medlemmernes faglige interesser, og 
til dette formål er den driftstekniske konsulenttjeneste etableret. 
Konsulenten dækker alle s'pørgsmål vedrørende den sekundære 
produktion, og hans arbejdsopgaver kan praktisk opstilles så
ledes: 

1. følge med i den tekniske udvikling i ind- og udlandet 
2. søge at lede den tekniske udvikling i rigtig retning 
3. arrangere kurser, udstillinger og demonstrationer 
4. hjælpe medlemmerne med valg af driftstekniske midler. 

Som det fremgår, har virksomheden et praktisk tilsnit og forud
sætter til en vis grad, at der findes videnskabelige institutioner, 
hvorfra resultater kan hentes og bringes til udførelse i praksis. 
Hensigten med dette arbejde er navnlig at skabe et bindeled mel
lem forskningen - i dette tilfælde Det norske Skogforsøksvesens 
dfiiftstekniske afdeling - og praksis. 

Hermed er de vigtigste rene arbejdsstudieorganisationer i 
Norge omtalt. Tilbage står at sige, at flere skovejerforenin
ger har uddannet specialister på området, ligesom de 5 nor
ske skovskolel' og skovarbejderskolerne arbejder med disse 
problemer. 

Endelig kan nævnes, at Landbl'ugsteknisk Institut i Volle
bek, As, foretager maskinafprøvninger m.m. 

De norske forhold for skovdrift.en er jo lige så forskellige 
fra vore, som de svenske er det, og med hensyn til den nytte, 
vi k:an drage af de norske undersøgelser m.m., gælder nøj
agtig det samme, som omtalt for Sverige: Det vil navnlig 
være på de teoretiske og på de maskint'ekniske områder, vi 
kan få direkte udbytte af kontakten. 

Måske vil den norske organisation på visse punkter kunne 
tjene som model for et fremtidigt arbejde her i landet. Som 
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det allerede er nævnt, virker denne opbygning tiltalende og 
praktisk. - Man har en videnskabelig institution, der får 
nær kontakt med praksis gennem driftscentralen, og desuden 
søger man gennem konsulentinstitutionerne at få sam
arbejde med det praktiske skovbrug og herigennem påvirke 
dette. 

Nordiska Skogarbetsstudiernas Råd (NSR.) 

Inden jeg går over til en omtale af den tyske arbejdsviden
skab, kan der være grund til ganske kort at nævne NSR:s 
virksomhed. NSR stiftedes år 1953 med den hovedopgave at 
virke for samarbejde mellem de institutioner, der arbejder 
med arbejdsteknisk forskning F-Danmark, Norge, Sverige og 
Finland. Praktisk udføres arbej-det i form af rådsmøder, 
komitearbejde og ekskursioner. For tiden er nedsat følgende 
tre komiteer: organisationskomiteen, nomenklalurkomiteen 
og maskinomkostningskomiteen, der hver inden for sit ar
bejdsområde skal udarbejde ensartede retningslinier for et 
fortsat arbej de. Disse bestræbelser er værdifulde, de om
fatter mere principielle problemer og kan derfor få umiddel
bar betydning også for vore forhold. 

Tyskland 

Vilkårene for skovarbejdet i Tyskland ligner ofte de dan
ske: træarterne er stort set de samme, noget lignende gælder 
sortimenterne, og ofte er terræn- og vej rforholdene til at 
sammenligne med vore hjemlige. Da Tyskland tilmed er det 
land i Europa, der først har indledt en systematisk forskning 
på arbejdslærens område, er det ikke sært, at vi der kan lære 
mangt og meget. Tyskerne har allerede løst en del af de 
problemer, der i dag er aktuelle herhjemme. 

Begyndelsen til den arbejdsvidenskabelige forskning blev, 
som det allerede er nævnt, gjort for over 30 år siden med 
oprettelsen af selskabet Geffa (Die Gesellschaft fur forstliehe 
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Arbeitswissensohaft). Dette selskab 'har gennem årene spillet 
en meget stor rolle for fagets udvikling såvel i som uden for 
Tyskland. Formålet med Geffa er: at fremme den forstlige 
arbejdslære og dennes praktiske anvendelse. Til opfyldelsen 
heraf er der nedsat en række sagkyndige udvalg - ialt 9 - , 
der f.eks. arbejder med problemer som: skovning, akkord
sætning, kulturteknik, økonomi o.'m.a. (se FORSTARCHIV 
11/12 1960). Udvalgene er sammensat af praktikere og, me
ningen er, at de skal tjene til udveksling af erfaringer og 
indsamling af praktiske data og statistik, samt ikke mindst 
stå i nær kontakt med videnskaben og påvirke denne. De 
skal udlicitere opgaver og udføre rådgivende virksomhed. 

En anden vigtig funktion er afholdelsen af Ge(fa-møderne, 
der hvert andet år samler videnskab og praksis om skov
arbejdets problemer. 

Institut fUT forstUche Arbeitswiss-enschaft, I{fa. (Reinbek). 
Denne institution, der er et barn af Ge{fa, lå før krigen i Ebers

walde, men er eHer 1945 nyopført i Reinbek ved Hamborg (leder 
er professor H. H. HrLF). 

I{fa., der gennem flere år har beskæftiget sig med grundstudier 
over arbejdslæren, studier over akkordsatser samt al'bejdsfysio
logiske undersøgelser, er fuldt udstyret med værksted og special
apparatur til alle tænkelige målinger. 

Ud over lffa. er der i Vesttyskland endnu tre institutioner, der 
udelukkende beskæftiger -sig med arbejdslæren. Det drejer sig om: 

Institut fur Waldarbeit und Forstmaschinenkunde der Forst
lichen Fakultåt, Hann-Munden. (leder professor E. G. SREHLKE). 

Institut fur Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft 
der Universitiit Freiburg Br. (leder professor H. STEINLIN). 

Begge disse institutter er udstyret med værksteder og labora
torier, og de beskæftiger flere forstkandidater, maskiningeniører 
og værksteds.ledere. l Freiburg ligger endnu en arbejdsviden
skabelig afdeling, der ledes af STEINLIN: 

Ableilung Waldarbeit der Baden-Wurttemb,ergischen Forsl
lichen Versuchsanstalt. 

De vigtigste tyske studieemner kan samles således: 

1. arbejdsvidenskabelige grundstudier 
2. arbejdsfysiologiske studier 
3. akkord- og lønproblemer 
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4. afprøvning af motorsave 
5. studier over traktorarbejde 
6. studier over transport af rummetertræ og ringere sorti

menter 
7. øvrige transportundersøgelser 

Studierne spænder meget vidt, og en lang række forsøg 
har betydelig interesse for danske forhold. - Tyskland er det 
naboland, hvorfra teknisk udvalg kan hente mest af direkte 
interesse. 

Kommentarer 

De arbejdsvidenskabelige grundstudier har navnlig værdi 
for et undervisningsarbejde her i landet. Det samme gælder 
arbejdsfysiologien. Dette sidste emne er behandlet indgående 
i udlandet, naturligt motiveret af en stadig stigende mangel 
på egnet arbejdskraft og indførelsen af helt nye metoder i 
skovarbejdet (motorsave og traktorer). Det er dog ved at 
være den almindelige opfattelse i dag, at de fleste principielle 
s'pørgsmål allerede er løst, og at arbejdsfysiologiske under
søgelser fremover kan indskrænkes til afprøvninger af nye 
metoder og maskiner. 

Akkord- og lønproblemerne har i mange år indtaget en 
dominerende plads på studieprogrammerne, navnlig ved 
Iffa. og de to fakulteter. Disse institutioner fungerer som 
objektive organer i lønspørgsmål, og det er dem, der har op
bygget grundlaget for det tyske akkordlønsystem - den så
kaldte EHT. (Einheitstarif fur HauerlOhne) (se Die Forst
arbeit nr. 4 1956). 

Det tyske system er opbygget efter industriens mønster 
og i mindre grad end f.eks. det svenske tillempet skovbrugets 
specielle forhold. Dette 'betyder, at tidsstudieresultaterne 
bliver gjort til genstand for en vurdering - en ydelsesvurde
ring -, der udføres i skoven af tidsstudieobservatøren. Som 
kriterium fOT denne vurdering tjener grundydelsen, hvilket 
vil sige en nærmere defineret tilstrækkelig ydelse, der kan 
fastsættes ved forhandling mellem arbejdsgivere og arbej-
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dere. Ved hjælp af ydelsesgradvurderingen kan man her
efter korrigere størrelsen af en hvilken som helst iagttagen 
ydelse til størrelsen af grundydelsen (man kan f.eks. straks 
sige, om en præstation skal honoreres med 120 procent eller 
med 75 procent af grundydelsen). Teoretisk indebærer dette 
syst1em den fordel, at man kan klare sig med et langt mindre 
studiemateriale, man behøver ikke en observationstæthed, 
der giver matematisk sikkerhed; men det store usikkerheds
moment ligger i ydelsesvurderingen, der udføres af tidsstu
dieteknikeren. Dette forhold bliver også mødt med skepsis 
hos arbej derne, de'r forståeligt nok ikk'e ønsker sig vurderet 
på arbejdspladsen. 

En vis kombination af de to systemer er praktisk; men det 
gunstigste må være, at man blot ved opstilling af studie
materiale til lønforhandlinger søger at nå frem til sikre 
tidsrelationer. Herefter bliver det de interesserede parters 
opgave at fastsætte den nøgleakkord, hvorefter alle andre 
satser indstyres. 

Mekanisering og transport. Som følge af de stærkt stigende 
arbejdslønninger og en voksende mangel på arbejdskraft 
går man i dag stærkt ind for en mekanisering af skovbruget 
i Tyskland. Fra institutternes side slår man simpelthen til 
lyd for: at alt, hvad der overhovedet kan mekaniseres, skal 
mekaniseres. Samtidig arbejder man dog hen imod en tydelig 
standardisering af den anvendte teknik : man stræber efter 
få maskiner og få fremstillere ud fra den betragtning, at 
tysk skovbrug ikke evner at udvikle flere typer specialma
skiner og ikke evner at give mange fabrikanter gode leve
rancer. Som eksempel skal nævnes, at kun to traktormær
ker (Ferguson og Unimog) anbefales som universaltraktorer 
(se senere), og man har kun samarbejde med en enkelt 
større fabrikant om fremstilling af traktorspil. 

I samarbejde med et par spånpladeindustrier udføres for 
tiden interessante forsøg med bundtning af rummetertræ, 
forsøg, der givet kan have betydning for vore forhold. 
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De tyske skovdistrikter besidder som regel selv deres 
teknik, og entreprenører anvendes kun i ret ringe udstræk
ning. Der fin des dog enkelte store forstlige maskinstationer) 
hvorfra der kan rekvireres specialmaskiner til større opga
ver. Der fin des tillige i landet enkelte vejbygningsbureauer, 
ledet af forstm ænd, som kan yde assistance ved projektering 
af større anlæg. 

Undervisningen af skovbrugsstuderende i arbejdslæren 
finder sted på fakulteterne i Hann-Miinden (Universitetet 
Gottingen) og i FreiburgjBr., medens der ved det forstlige 
fakultet i Miinchen endnu ikke er oprettet en sådan afdeling. 
(Undervisninøen meddeles i ca. 60 forelæsninger og ved ca. 
25 timers øvelser samt enkelte ekskursioner. Hertil kommer 
speciel undervisning i vejbygning, der an'drager 28 forelæs
ninger og 6 h alve dage med øvelser på et af skoledistrik
terne) . 

Skovfogeduddannelsen foregår på skovskoler, hvoraf der 
i Vesttysklan d er ialt 8. Kursus er eetårigt , og arbejdslæren 
er også her et dominerende fag. 

Skovarbejderuddannelsen finder sted på 13 skovarbejder
skoler. Her afholdes almindelige kurser i lighed med kur
serne ,på skovarbejderskol'en i Kagerup; men hertil kommer 
en fagarbejderuddannelse, der består af læretiden på to år, 
afbrudt af to ophold på skolen med prøver. Derefter følger 
en to-årig medhjælpertid, der afsluttes med en fagprøve 
(hele uddanne lsen varer altså fire år). 

Hvis arbej dskraftmangelen i skovbruget herhjemme bliver 
alvorlig fremover, kan indførelsen af en fag- eller måske 
specialistuddannelse for skovarbejderne sikkert virke til
lokkende og stabilisere forholdet betydeligt. 

Endnu to vi rksomheder har krav på en omtale, idet begge 
på fagørende måde har øvet indflydelse på skovbrugets 
driftsteknik og måske fremover vil få en endnu større be
tydning. 
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Die Technische lentralstelle del' deutschen Forstwirtschafl 
(TlF.) 

Grunden til TZF. blev lagt i 1925. Det er en forening sammen
sat af 20 sagkyndige medlemmer, og foreningens hovedopgaver er: 

1. at udvikle og prøve tekniske (mekaniske og kemiske) 
hjælpemidler af interesse for tysk skovbrug og være be
hjælpelig med anvisninger for disse midlers rette brug. 

2. som objektivt bindeled mellem forskning, Jorstlig praksis 
og industrien skal foreningen afprøve redskaber, maski
ner m.m. 

3. TZF. har tillige pligt til at udarbejde og offentliggøre 
økonomiske analyser og udbrede kendskab til prøveresul
taterne. 

Institutionens årlige budget ligger på 300000 DM., der ydes af 
den tyske stat. Arbejdet udføres dels i nedsatte prøveudvalg, dels 
ved to afdelinger: en mekanisk-teknisk afdeling i Dillingen/Donau 
og en kemisk-teknisk afdeling i Hamborg. Denne sidste har et 
snævert samarbejde med Die Biologische Bundesanstall fur Land
und Forstwirtschaft i Braunschweig. 

På begæring af firmaer og lignende foretages på disse to steder 
afprøvning af kemiske og mekaniske hjælpemidler efter ganske 
bestemte normer. De udfærdigede vidnesbyrd, - der udsendes i: 
»Verzeichnis der mit Erfolg gepriiften forstlichen Gerate, Werk
zeuge und Maschinen « samt i: »Forstschutzmittelverzeichnis, Ver
zeichnis amtlich gepriifter und anerkannter Forstschutzmittel« - , 
tages i vid udstrækning til efterretning i praksis, og de vil under
tiden med fordel kunne anvendes af dansk'e skovbrugere. 

Firmaet »Forstkultur« (Frankfurt a.M.) er en salgsorganisation 
for skovbrugsredskaber og andre forstlige hjælpemidler. Firmaet 
er et aktieselskab, stiftet for 13 år siden af en række tyske skov
distrikter. Dets 'formål er: at sælge gode skovbrugsredskaber m.m. 
og at yde faglig teknisk rådgivning samt at øve indflydelse på 
fremstilling, prisdannels€ og levering af forstlige hjælpemidler 
til gunst for forbrugerne. Organisationen har været i stærk vækst 
og står i dag som et velrenommeret foretagende i tysk skovbrug. 
Der udbetales ikke udbytter til aktionærerne; men hele drifts
overskuddet går til konsulentvirksomhed, kurser og demonstra
tioner. 

Hovedrufdelingen i Frankfurt beskæftiger iaH 35 personer. (Fir
maet udsen der bl.a. meel 2-3 års mellemrum det meget fyldige 
katalog: »Handbuch der Forstkultur« ). 
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Afsluttende bemærkninger om arbejdsforskningen 
i udlandet 

Det er meget fristende at supplere skildringen af arbejds
læren og dennes udvikling i Sverige, Norge og Tyskland med 
enkelte illustrerende tal for, hvilke beløb der årlig anvendes 
i rationaliseringsøjemed alene af arbejdsstudieorganisatio
nerne, 'og hvilket udbytte man har - eller mener at have 
- af denne indsats. (Opgivelserne må naturligvis tages med 
et vist forbehold, men størrelsesordenen er næppe helt for
kert) . 

Tallene er omregnet til danske kroner, og hvad de svenske 
tal ang,år, drejer det sig om data hentet fra arbejdsstudie
organisationerne. De tyske og norske tal er delvis skønnede. 
(Salgsorganisationerne for driftstekniske hjælpemidler er 
ikke medregnet). 

De svenske arbejdsstudieorganisationer og Statens Skogs
forskningsinstitut har et samlet budget på ca. 4 mill. danske 
kroner om året, der hovedsagelig anvendes til studier over 
skovning og transport. Hugsten andrager ca. 55 mill. kubik
meter årlig, og indsatsen bliver herefter godt 7 øre pr. skovet 
kubikmeter. Ved MSA. (Mellan- och Sydsvenska Skogsbru
kets Arbetsstudier), hvor forholdene ligner vore danske for
hold mest, ofres årlig 1 mill. d.kr. til en hugst på 6,3 mill. 
m 3 - eller knapt 16 øre pr. kubikmeter. 

Norges samlede hugst ligger på 8-10 milI. kubikmeter pr. år, og 
det samlede budget til driftstekniske undersøgelser og konsulent
virksomhed er skønsvis 700000 kroner - eller ca. 8 øre pr. m3 . 

I Tyskland hugg'es årlig ca. 25 mill. kubikmeter, og der ofres 
skønsvis 2 millo kroner på forskningsopgaver og a!fprøvninger 
m.m. Dette bliver ca. 8 øre pr. kubikmeter. 

At o'pgøre i penge, hvor meget arbejdsforskningen betyder, 
er naturligvis en meget vanskelig sag. I Sverige anser man 
det dog for sandsynligt, at de systematiske rationaliserings
bestræbelser årligt foranlediger direkte besparels'er på 1-2 
procent af de totale arbejdsomkostninger. Dette betyder 
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årlige besparelser i det svenske skovbrug på over 15 mill. 
svenske kroner. 

Det er ikke mærkeligt, at disse lande er langt fremme med 
dette arbejde og ofrer store beløb derpå, dels har erhvervet 
en stor nationaløkonomisk betydning, og dels er industriali
seringen langt fremme. I Sverige, hvor mange skovejendom
me er kombineret med træindustrier, er der således ingen 
tvivl om, at industriernes rationaliseringsbestræbelser i høj 
grad har smittet af på skovbrugets indstilling i denne ret
ning. 

Skulle vi herhjemme med vor hugst på knapt 2 mill. kubik
meter om året ofre forholdsmæssigt lige så meget som udlan
det, ville man nå et budget på mellem 150 000 og 300 000 
kroner, beløb, der jo efter danske forhold er betragtelige, 
men som dog langtfra udgør de 1-2 procent af skovbrugets 
samlede årlige arbejdsomkostninger, som skønsvis spares i 
udlandet. 

Man ·må ikke af de ovennævnte betragtninger forledes til 
at tro, at jeg slår til lyd for opbygningen af et arbejde efter 
de udenlandske modeller, dette mener jeg tværtimod vil være 
ganske forfejlet for vore forhold (se senere), - hertil er 
dansk skovbrug simpelthen for lille -, men jeg mener dog, 
at et arbej.de på området kan blive lønnende, og vort inten
sive skovbrug kan sikkert også med fordel yde en indsats, 
der forholdsmæssigt står på højde med udlandets. 

Ovennævnte omtale af de udenlandske institutioner m.In. 
og de til dels skønnede betragtninger over deres økonomiske 
betydning har skullet give et indtryk af arbejdet i udlandet 
samt af den vægt, man tillægger dette emne. Herudover er 
det vist, at vort hjemlige skovbrug kan have glæde af udlan
dets undersøgelser over en række driftstekniske emner, hvor
af navnlig de teoretiske og maskin,tekniske er vigtige. 
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Driftsteknikken på danske skovdistrikter 
Den vigtigste opgave i det forløbne år har været at under

søge, hvilke metoder og redskaber m.m. der bruges i dansk 
skovbrug, samt hvilke problemer der knytter sig hertil. 

For at få et indtryk af disse forhold har jeg aflagt besøg 
på en række danske distrikter (ialt ca. 60) og i flere plante
skoler for der at registrere, hvilke tekniske hjælpemidler 
der b€nytte's, hvilke omkostninger der knytter sig hertil 
samt ikke mindst, hvilke resultater man opnår og ønsker 
at opnå. 

Ved tilrettelæggelsen af rejserne har det været tilstræbt, 
at så mange distriktstyper som muligt, fordelt over alle egne 
af landet, er blevet besøgt, f.eks. nåletrædistrikter, løvtræ
distrikter, hedeskovbrug, rene skovejendomme og kombine
rede sk'Ov- og landbrug; desuden er forskellige distriktsstør
reiser blevet repræsenteret, ligesom det har været tilsigtet at 
få besøg i stand på såvel mekaniserede som ikke mekanise
rede distrikter. 

Det indsamlede materiale består foruden af fotos også af 
praktiske oplysninger om de pågældende distrikters forskel
lige metoder, redskaber o.s.v., baseret på interview og besig
tigelse af emnerne i skoven. Det kan med andre ord give 
svar på: »Hvor der er hvad «, 'Og »hvad man synes om det«, 
og når dette indsamlingsarbejde bliver videreført, vil det 
komme til at danne et værdifuldt grundlag for en konsulent
virksomhed og ved iværksættelsen af specielle undersøgel
ser. 

De anvendte metoder giver straks indtryk af en umådelig 
variation og en variation, der synes langt større end udlan
dets. Årsagerne hertil er mange, og jeg skal søge at nævne de 
vigtigste. 

Forskellige klimaforhold, træarts- og jordbundsforhold 
influerer, som naturligt er, på den anvendte teknik, men 
hertil kommer, at de ønsker og krav, man fra ejeres og di
striksbestyreres side stiller til det færdige resultat, f.eks. 
den færdige kultur eller færdig'e vej, s'Om bekendt er stærkt 

34 * 
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varierende. Også de forskellige ejerforhold, ejendommens 
størrelse, administrationens ophygning, skovbrugets kom
bination med anden virksomhed, den til rådighed stående 
arbejds- og maskinkraft og dennes kvalitet, de lokale smede, 
de lokale entreprenører og de lokale forhandlere er altsam
men faktorer, der i væsentlig grad har betydning for arbej
dets udførelse. Yderligere kan nævnes, at distriktsbestyre
rens og skovfogedernes interesse for arbej det, for maskiner, 
for arbejdere og for skovarbejdets organisation og tilrette
læggelse har indflydelse ptl dette og dermed på arbejdsom
kostningerne. 

Mindre saglige grunde som fordomme og tradition sam t 
manglende kendskab til alternativerne spiller naturligvis og
så her en vis rolle. 

Som man ser, er der mange faktorer, der med rette influ
erer på driftsteknikken, og hvad der er rigtigt det ene sted 
behøver ikke at være rigtigt det andet sted; men når dette 
er sagt, må det også slås fast, at en stræben efter mindre 
uariation- en samordning - er meget ønskelig. At der er 
problemer i praksis ses tydeligt deraf, at en lang række di
strikter selv udfører kostbare forsøg med metoder og navn
lig med konstruktioner af nye redskaber og udstyr. (Forsøg, 
som måske tidligere er udført andetsteds). 

I de følgende afsnit skal gives en redegørelse for de emner 
vedr. skovbrugets arbejdsoperationer m.m., der synes mest 
aktuelle for et fremtidigt rationaliseringsarbejde. Disse em
ner kan her kort opsummeres således.: Konsulentvirksom
hed, akkordsætning, kulturteknik, den sekundære produk
tion, standardisering, uddannelse (herunder principielle em
ner som arbejdsledelse og organisation m.m.). 

Et fremtidigt rationaliseringsarbejde 
Som det er vist, er arbejdsforskningen i de udenlandske 

skovbrug i fuld gang. Arbejdet har der stået på i flere år, og 
erfaringerne har været så gode, at fagets fremtidige udvik
ling vurderes meget optimistisk. Har man dette in mente, 
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og ser man samtidig på forholdene i vort skovbrug - hvor 
metodernes variation er meget stor - hvor kravene til for
bedret økonomi stadig øges - og hvor mangelen på egnet 
arbejdskraft efterhånden er ret udtalt - så kan man vist med 
rette fastslå, at et udvidet arbejde på dette område er på
krævet. 

I andre hjemlige erhverv har lignende bestræbelser været 
i gang i mange år, og særlige rationaliseringsbureauer, sam
mensat af ingeniører, økonomer og andre sagkyndige, påta
ger sig arbejdsstudier og produktivitetsundersøgelser dels 
ovre de enkelte deloperationer dels over hele virksomhedeT. 
Disse undersøgelser anses efterhånden for ·mere og mere 
nødvendige midler mod lønstigningernes virkning og dermed 
nødvendige for virksomhedernes konkurrenceevne. 

Hvad omfatter da et sådant arbejde for skovbrug.et? Hvad 
er formålet med det? og: Hvilke aktuelle opgaver kan der 
tænkes at være her i landet? 

Disse spørgsmål søges besvaret i dette og de følgende af
snit. 

Selve emnet er detailleret omtalt i indledningen til denne 
redegørelse. Det omfatter arbejdslæren, herunder alle skov
brugets arbejdsoperationer samt de faktorer, der øver ind
flydelse derpå. Det kan f:eks. være: arbej derpolitik, arbej ds
ledelse, arbejdstilrettelæggelse og arbejdsfysiologi m.m. 

Ser vi herefter på formålet, vil det være rim'eligt kort at 
omtale begrebet rationalisering, der i vore tider anvendes 
særdeles ofte og i en lang række forbindelser. Udtrykket al 
rationalisere betyder ordret blot: at søge at vælge en formåls
tjenlig handlemåde. Når talen er om arbejdslæren, kan be
grebet dog indsnævres en del -' man kan tale om en speciel 
teknisk rationalisering - hvis formål sagt ganske alment 
(med de svenske arbejdsstudieorganisationer ) må være: 

. »At fremme skovbrugets effektivisering og økonomiske ud
vikling«. For det enkelte distrikt eller den enkelte ejendom 
vil dette oftest sige, at den primære opgave for denne tek
niske rationalisering er en stræben efter at opnå det største 
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overskud ud over ofrene - en stræben efter gevinstmaksi
mering - (HERMANSEN 1961) ikke for det enkelte delarbejde, 
men for distriktet (ejendommen) som helhed. 

Det er meget vigtigt at fastslå, at rationaliseringen af skov
arbejdet er afhængigt af rationalisering og ændringer udefra. 
Som eksempel kan nævnes., at ændrede metoder i træindu
strien naturligt kan føre til ændret sko'vningstid, ændret sor
tering, transport, udslæbning, skovningsmetode og endelig 
til sidst til ændret arbej dskraft, metode og redskabsvalg. 
Man bemærker, at redskabsvalget kommer i sidste række i 
processen, og i princippet kommer det først, når de over
ordnede problem'er er løst. 

Der kan nævnes yderligere eksempler: 

1. Ændrede akkordsatser kan føre til helt ændrede produk
tionspriser, der igen kan motivere en intensivering af 
rationaliseringsbestræbelserne for visse arbejders ved
kommende eller måske eksempelvis medføre, at visse 
sortimen ter udgår. 

2. Udviklingen af planteskoledriften, anvendelsen af podede 
eller forædlede planter, ændrede plantealdre og plante
priser kan medføI'e helt ændrede kulturmetoder. 

3. Maskintekniske opfindelser har øjeblikkelig virkning. 
4. Eller som et sidste eksempel kan fremføres, at ændret 

struktur i skovadministrationen, f.eks. ændret skovparts
inddeling og ænd~et arbejdsledelse, direkte påvirker den 
anvendte drifts teknik. 

Hver enkelt arbejdsleder eller arbejder skal naturligvis 
ikke daglig 'som ovenfor analysere, om de enkelte sortimen
ter osv. nu er de rigtige; men man kan af det ovenstående 
konkludere, at et systematisk arbejde med udviklingen af 
arbej dslæren - et rationaliseringsarbej de - for at have me
ning og perspektiv må være langsigtigt, og man må søge at 
fastslå og arbejde efter en række retningslinier, der udstik
kes i samarbejde med alle interesserede parter, det være sig 
skovejere, skovdyrkere, planteforædlere, træindustri, sav
værker osv. osv. 
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De krav og ønsker, der således stilles udefra til skovarbej
det (og til dettes resultat (produkt)), er naturligvis ikke 
eneafgørende fo'r det endelige metodeval'g; men disse fakto
rer må indgå som betydningsfulde led i det enkelte distrikts 
tilrettelæggelse af skovdriften, og det er herefter den enkelte 
driftsleders opgave og kunst - alt efter den pågældende ejen
doms specielle forudsætninger og efter at have analyseret 
alternativerne for det enkelte arbej des udførelse - at vælge 
den metode - den fællesnævner - der skønnes fordelagtigst 
for ejendommen som helhed, omend dette undertiden vil 
medføre, at de enkelte delarbejder udføres på helt forskellig 
måde 'på distrikter med forskellige forudsætninger eller til 
forskellige tider. 

Eksempler: 

1. Et stort skovdistrikt har mul ighed for at udvikle special
metoder til de enkelte arbejder, anskaffe traktor, specielt 
udstyret til uclslæbn ing, anskaJffe fræser, vogne m.m., 
hvorimod et mindre distrikt kan få udført de samme 
arbejder billigst ved at anvende hestetrukne redskaber 
eller ved at engag'ere entreprenør. 

2. Eller det kan tænkes, at lederen a'f en kombineret land
og skovejendom skønner det fordelagtigst for ejendom
mens samlede drift at anvend e skovens arbejdskraft til 
høstarbejde, hvorved et eventuelt grøfterensningsarbejde 
må udskydes til et for skoven mindre heldigt tidspunkt. 

Forhåbentlig fremgår det tydeligt af det foranstående, al 
rationalisering principielt ikke har noget med mekanisering 
at gøre. Mange er tilbøjelige til at sætte lighedstegn mellem 
disse to begreber; men dette er ikke korrekt. En anden sag 
er så, at en vis grad af mekanisering ofte benyttes i ration a
liseringsøjemed, og under hensyntagen til økonomi og ar
bejdskraft må man nok forudse, at mekanisering fremtidig 
vil blive et stadig vigtigere middel til sænkning af arbej ds
omkostningerne, til lettelse af skovarbejdet og til ophævelse 
af mangelen på arbejdskraft. 
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I det følgende skal gives en kort gennemgang af de emner, 
der udover et konsulentarbejde på længere sigt må anses for 
de mest betydende. (De aktuelle arbejdsopgaver, herunder 
konsulentvirksomheden, vil blive omtalt i sidste afsnit). 

1. Akkordsæfningen 

Mangelen på et retfærdigt akkordsystem for skovarbejdet 
her i landet er vel nok et af de - måske det - største problem, 
et rationaliseringsarbejde straks støder på. At det er et pri
mært problem ses bl.a. deraf, at de udenlandske arbejds
studieorganisationer straks gik i gang med opbygningen af 
løntariffer, j a, i virkeligheden blev startet med dette som 
eneste mål. 

Det, der har øjeblikkelig interesse for en driftsleder, er 
naturligvis de aktuelle arbejdsomkostninger, og for den 
enkelte arbejder er det vel nok mere væsentligt, at han alt 
i alt opnår en tilfredsstillende årsindkomst, end at han 
bliver retfærdigt aflønnet hverdag; men alle er dog for
mentlig enige om, at et uretfærdigt akkordsystem, hvilket 
vil sige et system, hvor de enkelte delarbejder ikke aflønnes i 
forho1d til indsatsen, i det lange løb er uholdbart. Selve det 
forhold, at systemet er uretfærdigt, giver et usikkerhedsmo
ment med hensyn til den fremtidige udvilding, der gør for
kalkuler illusoriske, og desuden giver de aktuelle omkost
ninger ingen - eller kun mangelfulde - holdepunkter for, 
hvor et rationaliseringsarbejde bør sættes ind. Et sådant 
arbejde vil få mere mening og på længere sigt blive ,mere 
betydende, hvis det kunne støtte sig til retfærdige omkost
ningsrelationer (tidsrelationer ) . Man må derfor meget 
stærkt håbe, at arbej dsgivere og arbej dere vil gå ind for at 
ændre de gældende takster, arbejdsgiverne for derigennem 
at skabe en sundere driftsøkonomisk virksomhed og have 
mulighed for at billiggøre de dyreste arbejdsoperationer, 
arbejderen for gennem rationaliseringsbestræbelserne og det 
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retfærdige lønsystem på længere sigt at få en højere og mere 
konstant løn samt hurtigere få de arbejdslettelser, som ud
viklingen 'medfører. 

Under omtalen af Sverige og Tyskland er det fremhævet, 
at disse lande har udviklet og stadig forbedrer sådanne løn
systemer. Studierne foretages der af objektive institutioner, 
der i princippet fastsætter tidsrelationerne mellem de for
skellige delarbejder, hvorefter det som sædvanlig er overladt 
til de interesserede parter at forhandle om en nøgleakkord, 
i forhold til hvilken alle andre akkorder indstyres. 

2. Kulturteknik 

Motiveret af de høje kulturomkostninger er kulturrneto
derne som bekendt et stærkt omdiskuteret emne i skovbru
get i dag, og overalt i landet arbejder man ihærdigt med ud
viklingen af nye metoder. Meget tyder således på, at man 
her må forudse en kraftig udvikling. Den bedrede plante
skoleteknik og anvendelsen af sikrere plante- og frømate
riale, evt. anvendelse af forædlede planter og hej stere, taler 
altsam'men for udviklingen af utraditionelle }{ulturmetoder. 
I samme retning trækker også de tekniske fremskridt (nye 
kraftmaskiner, nye redskaber og kemiske ener mekaniske 
skovbeskyttels'esmidler) . 

Eksempel: 

H vor man før var nødt til at anvlende et stort plantemateriale 
for at have et udvalg og Ifor gennem hurtig slutning at kvæle 
græsset, øjner man i dag mulighed for - gennem anvendelse af 
dyrere og bedre plantemateriale, ved anvendelse af færre planter 
og ved »individuel« pleje med den rette teknik - at opnå et bedre 
(billigere) slutresultat end tidligere. 

For kulturarbejdet gælder det, at man ofte kan variere 
metoderne inden for visse grænser (f.eks. kan man måske 
variere rækkeafstanden mellem 1,25 m og 1,70 111), uden at 
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det kan erkendes, hvilket valg der er bedst. I diss·e tilfælde 
må den billigste teknik dikteremetodevalget. 

Undersøgelser over den tekniske side af kulturarbejdet 
vil være gavnlige, herunder vil det navnlig være nyttigt at få 
klarlagt problemer vedrørende maskiner og redskaber, ræk
keafstanden, blandingskulturer contra rene kulturer, kultur
arealstørrelsens og arbejdstilreUelæggelsens indflydelse på 
arbejdsomkostningerne samt muligheden for en standardi
sering af kulturmetoderne. 

3. Den sekundære produktion 

Også på dette område må man imødese store fremtidige 
ændringer som følge af udviklingen i træindustrien samt 
udviklingen af kraftmaskiner, lastbiler, veje, m'ekaniske læs
seanordninger og andet udstyr. Allerede i dag knytter der sig 
adskillige problemer til emnerne: sortering, udslæbning og 
transport, og undersøgelser over specielt udslæbningsudstyr 
(s.pil m.m.) samt aflægning og transport af rummetertræ er 
aktuelle. 

Det er vigtigt, at disse problemer studeres i så vid en 
sammenhæng som muligt, og det er navnlig af betydning, 
at også træindustrien (trækøberne ) og vognmænd vil gå med 
i et samarbej de. Aftagerne må klargøre deres ønsker til 
sortering, aflægning og levering, og derefter må transport
leddet og skovene i mulig udstrækning indrette arbej det 
efter disse ønsker. 

Mange af de rationaliseringsarbejder, man kan tænke sig 
gennemført i den sekundære produktion, vil i første omgang 
være af størst interesse for aftagerne og af mindre interesse 
for skovbruget. Det er derfor vigtigt, at initiativet bliver ta
get af den mest interesserede part, og efterfølgende prisfor
handlinger må tage hensyn til en eventuel rationaliserings
gevinst. 
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4. Standardisering af teknik og metoder 

Vort skovbrug er et lille erhverv med et forholdsvis lille 
behov for arbejdskraft, der ikke motiverer noget større mar
ked for kraftmaskiner. Skovbruget evner ikke at udvikle 
specielle traktorer og lignende, men er henvist til at over
tage maskintyper, der er konstrueret til andre formål som 
f.eks. landbrug, gartneri og havebrug, og dernæst må det 
ved udvikling af specialudstyr søge at gøre disse emner egnet 
til skovarbej det. 

Hvad redskaber og udstyr angår, er det i dag således, at 
distrikterne i vid udstrækning selv eksperiment'erermed og 
konstruerer, hvad de har brug f.or, f.eks. traktorspil, harver, 
grubbere, plove o.a., og de lokale smede har spillet og spiller 
stadig en vældig rolle for udviklingen af skovbrugets drifts
teknik. 

Det vil på længere sigt være meget nyttigt, om maskinan
vendeIsen og udviklingen af redskaber og metoder søges for
enklet - eller standardiseret - ved, at Redskabsudvalget til 
stadighed holder sig orienteret om redskaberne hos firmaer 
og på distrikter m.m. og slår til lyd for udvidet anvendelse 
af de bedste emner. 

Foruden dette må aHe interesserede forhandlere og kon
struktører orienteres om skovbrugets krav til teknikken 
og formålet med de forskellige arbejder, ligesom udvalget, 
hvor det er muligt og ønsket, må gå med i et eventuelt ud
viklingsarbejde. 

Man kan vist konkludere, at skovbrugsteknikken må for
enkles derigennem, at der anvendes færre metoder og ma
skintyper samt færre redskaber, leverandører og konstruk
tører. Dette vil på længere sigt mindske arbejdsomkostnin
gerne O'g give bedre og billigere redskaber og specialudstyr. 

Som eksempel på en sådan st,andardisering kan nævnes, at de 
arbejdsvidenskabelige institutioner i Tyskland kun anbefaler og 
overhovedet kun studerer to traktortyper, der med specialudstyr 
anses for uniuersaltraktorer til skovarbejdet. Disse fabrikater har 
på grund af det derved opnåede større salg haft mulighed for at 
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udvikle en seri'e redskaber til de 'forskelLige arbejder i skoven. 
Denne -standardisering er gennemført på trods af, at man erken
der, at valget lige så godt kunne være faldet på andre mærker. 

5. Uddannelse 

I en orienterende redegørelse for arbejdslæren og dennes 
udvikling -må også indgå en omtale af uddannelsesproble
merne. 

På skolerne i udlandet gør man meget ud af dette fag, og 
det vil selvsagt have den største betydning for det fremtidige 
rationaliseringsarbejde, om undervisningen herhjemme in
tensiveres for skovbrugsstudiets vedkommende, og at faget 
kommer til at optage en væsentlig del af den nye skovfoged
skoles uddannelsesprogram. Et undervisningsprogram må 
bestå af følgende emner: De til enhver tid bedste metoder og 
tekniske hjælpemidler må gennemgås, tillige vigtige emner 
som: arbejdsledelse, arbejdstilrettelæggelse, arbej dsfysio
logi, akkordsætningsproblemer, arbej dsstudieteknik, herun
der tidsstudier, omkostningsanalyser og -kalkuler samt 
statistik. Endelig bør også motorlære indgå i undervisningen, 
liges-om der kan være tale om et emne som industriel ratio
nalisering med henblik på uddannelsen i savværksdrift. 

(Et undervisningsarbej de vil i vid udstrækning kunne 
støtte sig til udenlandske principper og metoder). 

M-ed omtalen af disse fem afsnit (akkordsætning, kultur
teknik, den sekundære produktion, standardisering af teknik 
og metoder samt uddannelse) er de vigtigste emner for et 
fremtidigt arbejde gennemgået. Hertil kommer så en række 
problemer, der også er aktuelle og interessante, men som dog 
nok indtager en mindre vigtig plads i trangfølgen: Spørgs
mål vedrørende entreprenørvirksomhed 1. skovbruget, vej
bygning, fyringsproblemer, afvanding, kvassamling, plan
teskoledrift, afbarkning, O'prisning, undersøgelser over mo
torsave og håndredskaber, og der kan nævnes en række an
dre emner, der tid efter anden bør studeres. 
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Danske tekniske institutioner 

Det er allerede nævnt, at udenlandske institutioner og 
disses undersøgelser kan være af stor værdi ved løsningen af 
tekniske opgaver og for et teknisk rationaliseringsarbejde 
her i landet; men det vil i lige så høj grad være af betydning, 
at der i videst mulig udstrækning kan etableres samarbejde 
med den lange række danske institutioner og enkeltpersoner, 
der beskæftiger sig med problemer, der omfattes af teknisk 
udvalgsarbej dsområde. 

Disse institutioner m.m. er ofte specialister på et for skov
brugets driftsteknik interessant område og kan således bi
drage med råd og eventuelt være behjælpelige med iværk
sættelsen af undersøgelser. 

Eksempler: 

1. I traktoranliggender kan Teknol'ogisk Instituts motortek
niske afdeling, Statens Redskabs'prøver, Bygholm og afde
lingen for kraftmaskiner på Den kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskole yde værdifulde oplysninger og hjælp. 

2. Vedrørende fyringsproblemer kan assistance fra Tekno
logisk Instituts varmetekniske afdeling, Polyteknisk Lære
anstalts afdeling for opvarmning og v,entilatio.n og Dansk 
Kedelforening være til gavn. 

Det vil føre for vidt her at opsumm'ere alle de instanser, 
der kan få ,betydning, Imen for at give et indtryk af mulig
hederne og de kilder, der eventuelt kan øses af, skal dog 
nævnes enkelte. 

Forskellige afdelinger på: Den kongelige Veterinær- og Landbo
højskole, Polyteknisk Læreanstalt, Dansk Kedelforening og Tek
nologisk Institut. Tillige: andre erhvervs konsulentvirksomheder 
og videnskabelige og praktiske institutioner, f.eks. havebrug, 
landbrug, gartneri, planteskole og industri. Endv,idere kan næv
nes enkeltinstitutioner som: Dansk Teknisk Oplysningstjeneste, 
Statens plantepatologiske Forsøg, Statens Byggeforskningsinstitut, 
Statens Ukrudtsforsøg; Vildtbiologisk Station, Arbejdstilsynet og 
mange andre. 

(Ovennævnte institutioner er blot nævnt som eksempler). 
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Arbejdsstud iemetoderne 
En række af de i det foregående skildrede opgaver kan 

løses umiddelbart ved en vurdering efter indsamling af prak
tiske data og evt. bistand af specialister (jvfr. foregående 
afsnit), og det er netop tanken med et intensiveret arbejde i 
teknisk udvalg, at dette i størst mulig udstrækning skal 
støtte sig til allerede foretagne undersøgelser og til praktiske 
erfaringer. 

Mange problemer lader sig imidlertid ikke løse umiddel
bart; der må skaffes sikre holdepunkter, og man kan derfor 
ikke etablere en konsulentvirksomhed »der står alene«. Et 
sådant arbejde må baseres på enkle undersøgelser, : men det 
må pointeres, at der næppe foreløbig bør drives videnskab 
på emneTne, i hvert fald ikke i dette begrebs fornemste be
tydning. 

De midler, man har til rådighed til belysning af arbejds
metoderne, er i første række følgende: 

A rbejdsstudier. En god og illustrerende definition på et 
arbejds.studium er givet af BARNES 1958. 

»Et arbejdsstudium er analysen af de metoder, materialer, 
værktøj og udstyr, der bruges eller skal bruges til udførelsen 
af et givet stykke arbejde. 

En analyse udført med det formål: 

1. at finde den mest økonomiske metode 
2. at standardisere metoder, materialer, værktøj og udstyr 
3. nøje at fastslå tidsJorbruget 
4. at være Ul hjælp ved opøvelsen af arbejdere til den nye 

metode.« 

Denne definition giver straks en klar opfattelse af frem
gangsmåden i studiet, der indledes med en fastlæggelse af 
metod erne (metodestudium) , der så senere gøres til gen
stand for en tidsmåling (tidsstudium) (her henvises til G. 
BERGSTEN 1955 og til CHR. GANDIL 1955). 

Foruden disse studier og - som de fremgår af ovenstå
ende definition - delvis som supplement til dem, kommer de 
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meget vigtige omkostningskalkuler og -analyser, som anstil
les på de enkelte arbej dsoperationer, metoder og produk
tionsmidler. 

De her nævnte studiemetoder til klarlæggelse af driftstek
nikkens forhold kan varieres inden for meget vide rammer. 
De rummer muligheder for videnskabeligt arbej de; men i 
forenklet form kan metoderne anvendes af enhver praktiker 
- ja, hver eneste forstmand anvender faktisk enkle arbejds
studier ved sin daglige arbejdstilreUelæggelse. 

Et rationaliseringsarbejde vil i vid udstrækning få brug 
for arbejdsstudierne ; men herudover vil det være et mål i 
sig selv at søge metoderne udviklet til brug for praksis ved 
indførelsen af ensartede matematiske symboler m.m. Stan
dardanalyse- eller kalkulemodeller vil være meget nyttige og 
lette distrikternes driftskontrol, og måske kunne distri.kter
nes regnskaber med tiden - hvad der ville være allerbedst -
indrettes efter sådanne modeller. 

Det aktuelle arbejde for Dansk Skovforenings 
medlemmer 

I de foregående afsnit er der gjort rede for, hvilke opgaver 
der synes mest påkrævet, og der er spredt givet en række 
forslag til arbejdets udførelse fremover samt antydninger 
af, hvilke hjælpemidler man tænker sig anvendt. 

Meget af det omtalte er jo fremtidsmusik, og et arbejde 
med alle de aktuelle emner er naturligvis ikke muligt. 

Her skal nu gives en redegørelse for det materiale, der i 
øjeblikket står til rådighed, og en omtale af de tjenester, 
der aktuelt kan ydes Skovforeningens medlemmer, og de 
emner, man i den kommende tid vil søge nærmere belyst. 

Med henblik på et fortsat arbejde i teknisk udvalg er 
der idet forløbne år foretaget en bred indsamling af ma
teriale, dækkende hele arbejdslæren samt de øvrige tid
ligere omtalte for skovbruget interessante emner. 

35* 
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Materialet er opstillet i følgende kategorier: 
1. dansk og udenlandsk litteratur 
2. tidsskrifter 
3. brochurer og prislister fra firmaer 
4. Hdsskriftindex'er over emnegrupperne 
5. kartotek over litteratur 
6. kartotek over forhandlere, værksteder og institutioner 
7. praktisk arbej dskartotek med data og fotos vedr. distrik

ters metoder, redskaber m.m. 
8. foto kartotek. 

Sideløbende hermed er der skabt kontakter med mange 
institutioner, enkeltpersoner og erhverv, som kan tænkes 
at få betydning for uet fremtidige arbejde dels som kon
sulenter og dels ved tilrettelæggelse og udførelse af speci
elle opgaver. 

Med dette som udgangsmateriale kan der herefter dels 
etableres en konsulentvirksomhed vedr. skovbrugets drifts
teknik og dels indledes praktiske forsøg og undersøgelser 
over emnet. 

Konsulentarbejdet kommer til at bestå i rådgivende virk
somhed over for distrikter, firmaer, værksteder, træindu
strier og andre interesserede, og det skal baseres på en 
effektiv indsamling og systematisk bearbejdning og spred
ning af oplysninger dels af praktisk, dels af videnskabelig 
art. Arbejdet skal udføres fra kontoret, og på distrikter 
el. lign. Som det antydes, skal der i dette arbejde indgå 
et referatarbejde, og det er i denne fOTbindelse tanken i 
videst mulig udstrækning at samarbejde med distrikter 
vedrørende interessante metoder samt at anvende uden
landske arbejder og tekniske undersøgelser, udført af dan
ske institutioner og tilgrænsende danske erhverv. 

Desuden skal der med mellemrum tilrettelægges demon
strationer, såvel lokale som mere omfattende. 

Konsulenttjenesten kan naturligvis ikke straks give svar 
på alle spørgsmål angående emnerne, men der er grund
lag for at undersøge aktuelle problemer nøjere, og der vil 
i det mindste kunne ydes en »hjælp El selvhjælp «. 
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Hvad de praktiske forsøg angår, må disse iværksættes 
på de til enhver tid interessanteste opgaver, de må udføres 
med enkle studiernetoder. Undersøgelserne skal støtte ko n
sulentarbej det og være led i udviklingsarbejder (udviklin
gen af nye metoder, redskaber m.m.). 

I det kommende år vil arbejdet for teknisk udvalg blive 
koncentreret om udviklingen af konsulentvirksomheden 
samt om studier over transport af rummetertræ og studier 
over kulturrnetoder og -redskaber. 

Det er en stiltiende forudsætning for det her skitserede 
arbej des udvikling, at det, som tidligere antydet, viser sig 
muligt at etablere kontakt med en række kræfter og navn
lig, at det bliver muligt at få et snævert samarbejde i stand 
med danske skovdistrikter, et samarbejde, der må give sig 
udslag i, at teknisk udvalg stiller materiale og oplysninger 
til rådighed i mulig udstrækning, samt i, at interesserede 
d~'Strikter er behjælpelige med udførelsen af visse forsøg og 
fremskaffelsen af data vedr. driftsteknikken. Det vil tillige 
være gavnligt, om det bliver muligt at benytte distrikterne 
selv som konsulenter, når forespørgsler el. specielle arbej
ders udførelse kræv'er detaillerede oplysninger. Eller sagt 
med andre ord: de distrikter, der har udviklet specielle 
m'etoder og anvendt dem gennem længere tid, er specia
Hster ,på området, og det må derfor være naturligt, om et 
konsulentarbejde søger at udnytte denne viden, ligesom det 
vil lette det fremtidige arbejde meget, om distrikterne af 
og til selv vil have ulejlighed med at gøre opmærksom på 
gode metoder af enhver art - betydende og mindre bety
dende -. Det her nævnte har adresse til alle, der har med 
det praktiske skovarbejde at gøre, og det vil have stor be
tydning, om de flest mulige distriktsbestyrere og i lige så 
høj grad skovfogeder vil slutte op om det påbegyndte ar
bejde. 

Til slut skal nævnes endnu en faktor, der sikkert hur
tigt vil få betydning for arbejdet. Det drejer sig om den 
nye skovfogedskole i Nødebo. Med denne vil et endog meget 
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snævert samarbejde være vigtigt, og det er en nærliggende 
tanke, om denne skole med tiden kunne blive en slags 
forum for driftsteknikken her i landet, så den måske for
uden at tage sig af undervisningsopgaver kunne være cen
tral for praktiske undersøgelser af forskellig art. 

Resume 

Nærværende redegørelse har haft til formål at give en 
orientering om rationaliseringsbestræbelserne i svensk, 
norsk og tysk skovbrug, hovedsagelig inden for arbejds
lærens område, og tillige at pege på de muligheder og behov, 
der synes at være for et tilsvarende arbejde her i landet. 

Emnet for afhandlingen, der undertiden har rapportform, 
er ganske bredt, og flere af de fremførte synspunkter må der
for 'betragtes som foreløbige. 

Efter omtalen af de udenlandske institutioner m.m. el' det 
konkluderet, at et arbejde hel' i landet ikke kan opbygges og 
organiseres på tilsvarende måde, hertil er vort skovbrug for 
lille, men det er pointeret, at vi - de forskellige forhold til 
trods - på en række områder kan hente viden og ideer i vore 
nabolande. Disse emner er navnlig: arbej dslærens teori og de 
arbejdsvidenskabelige grundstudier, studiemetodikken, løn
og akkordsystemer, udviklingsarbejder og afprøvninger på 
det maskintekniske område, arbejdsfysiologiske undersøgel
ser, og herudover kan visse maskinomkostningskalkuler og 
-analyser være af værdi. Sagt kortere er det navnlig på det 
teoretiske og maskintekniske felt, dette arbejde får betyd
ning. 

Om den danske driftsteknik er det sagt: at metoderne er 
meget varierende, og i betragtning af dette forhold samt de 
stadig stigende økonomiske krav til skovbruget (krav til ud
bytte, lønkrav o.a.) og den stadig stigende mangel på egnet 
arbejdskraft er det gjort gældende, at et intensiveret ar
bejde på dette område er påkrævet også her i landet. 
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Den primære opgave for en rationalisering af skovbrugets 
arbejdsoperationer -man kan her tale om en speciel teknisk 
rationalisering - må være en stræben efter det største over
skud ud over ofrene (en gevinstmaksimering) (HERMANSEN 

1961), ikke for det enkelte delarbejde, men for ejendommen 
som helhed. En rationalisering kan derfor tænkes udført på 
talrige måder alt efter den enkelte ejendoms forudsætninger. 
Ofte kan man rationalisere ved at mekanisere, til andre tider 
vil en mekanisering være forfejlet. 

Et fremtidigt rationaliseringsarbejde bør bestå af en 
konsulentvirksomhed (hvorved der forstås rådgivende ar
bejde over for: skovdistrikter, firmaer, værksteder, træindu
strier og andre); men det er samtidig vist, at et sådant ar"'" 
bej de ,må støtte sig til praktiske forsøg. 

De emner, der mest trænger sig på, og hvor undersøgelser 
synes påkrævede, er: akkordsætningen, kulturteknik, stan
dardisering, dele af den sekundære produktion og tillige en 
række mindre opgaver. Hertil kommer problemer vedrørende 
undervisningen i faget. 

Det er kraftigt pointeret, at arbejdet må være praktisk, 
og at der næppe foreløbig bør udføres videnskabelige forsøg. 
Enkle arbejdsstudiemetoder, omkostningsanalyser og -kal
kuler vil være vigtige hjælpemidler; men herudover må 
arbej det støtte sig til skovdistrikternes erfaringer, og det vil 
endvidere have stor værdi, om det fremover viser sig muligt 
at etablere samarbejde med de mange institutioner, firmaer 
og enkeltpersoner, der sidder inde med specialviden om em
ner, der er af interesse for udviklingen af arbej dslæren. 

Mange af emnerne i redegørelsen er fremtidsbetonede på 
den måde, at det ikke er muligt at tage alle problemerne op 
på en gang. Redegørelsen slutter derfor med en omtale af de 
aktuelle arbejder, som teknisk udvalg har tænkt at tage op, 
samt med en omtale af det materiale, der på nuværende tids
punkt danner grundlag for de tjenester, der kan ydes Skov
foreningens medlemmer. 
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KRONIK 

Love for Dansk Skovforening 
(vedtaget den 26. maj 1961) 

§ 1. 
Foreningens formål er at fremme dansk skovbrug og Foreningens 

varetage dettes faglige interesser. I bestræbelserne herfor formål 
skal foreningen tillige tage hensyn til bevarelsen af danske 
skoves naturværdier. 

§ 2. 
Som A-medlemmer af Dansk Skovforening kan optages Medlemmerne 

danske skovdistrikter med mindst 50 ha bevokset areal. Ved A-medlemmer 

skovdistrikt 'forstås det ,til en ejendom hørende skovareal, 
når dette i administrativ og regnskabsmæssig henseende 
drives uafhængigt af andre skovarealer. Ejere af mere end 
eet selvstændigt skovdistrikt :skal ved deres indtræden i for-
eningen indmelde samtlige deres skovdistrikter. 

Endvidere kan de statsstøttede småskovsforeninger opta
ges som A-medlemmer. 

Som B-medlemmer af Dansk Skovforening kan optages 
bestyrere af de skovdistrikter, der er optaget som A-med
lemmer, samt chefer fOT forstlige institutioner i Danmark. 

Som C-medlemmer af Dansk Skovforening kan optages 
enkeltpersoner, institutioner og firmaer med interesse for 
foreningens formål, forudsat at de ikke ejer skov af over 
50 ha størrelse (bevokset areal). 

Dansk :Skovforenings bestyrelse kan efter enstemmig ved
tagelse udnævne æresmedlemmer af foreningen. 

Begæring om optagelse indgives skri,ftligt til foreningens 
sekretariat. Bestyrelsen træffer afgørelse om optagelsen og 
bestemmer i tvivlstiMælde, under 'hvilken medlemsgruppe 
optagelsen kan finde sted. 

Såfremt et med.lem ønsker at udtræde af foreningen, må 
udmeld'else foretages skriftligt til foreningens sekretariat 
inden udgangen af september måned det pågældende år; 
ellers betragtes vedkommende som medlem for det følgende 
kalenderår og er således pli'gtig at betale medlemskontin-
gent også fOT dette år, jfr. § 16. 

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen 
ekskludere medlemmer. For at en eksklusionsbeslutning 
skal have gyldighed, skal mindst to trediedele af de på 
generalforsamlingen fremmødte medlemmer have stemt der-
for. 

B-medlemmer 

C-medlemmer 

Æres-
medlemmer 

Indmeldelse 

Udmeldelse 

Eksklusion 
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§ 3. 
Stemmeretten Stemmeret har alene A-medlemmer og B-medlemmer; 

dog kan B-medlemmer ikke stemme i sager vedr. fastsættelse 
af kontingent for A-medlemmer. 

Stemmeretten indtræder 1 år efter optagelsen. 
Hvert stemmeberettiget medlem har een stemme. 
Et skovdistrikt udøver sin stemmeret og repræsenter,es i 

alle foreningsanliggender ved ,ejeren eller den, han skrift
ligt måtte befuldmægtige dertil, for så vidt ejeren, henholds
vis den befuldmægtigede kan godkendes af bestyrelsen. 

Hver småskovsforening har een stemme. Stemmeretten 
udøves gennem småskovsforeningens 'formand eller den, 
som foreningens bestyrelse skriftligt måtte befuldmægtige 
dertil. 

§ 4. 
Ved afstemninger træffes afgørelsen ved almindelig stem

meflerhed, når anden ordning ikke udtrykkeligt er nævnt i 
lovene. Ved stemmelighed gør bestyrelsens indstilling ud
slaget. Hvis en sådan indstilling ikke foreligger, bortfalder 
forslaget; dog afgøres bestyreLsesvalg, hvor stemmelighed 
er indtrådt, ved lodtrækning mellem de pågældende valg
kandidater. 

§ 5. 
Forenings- Foreningsmyndighederne er generalforsamlingen og be-

myndig- styrelsen. 
hederne 

General
forsamlingen 

Foreningens værneting er København. 

§ 6. 
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
Generalforsamlingen er enten ordinær eller ekstraordi

nær. Den indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i et 
af 'foreningens tidsskrifter eller ved direkte indvarsling til 
hvert medlem med mindst 4 ugers varsel. Samtidig med 
indvarslingen bekendtgøres generalforsamlingens dags
orden. 

§ 7. 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af 

forsamlingen. 
På generalforsamlingen stemmes ved personlig nærvæ

relse eller gennem skri ftlig fuldmagt til et andet stemme
berettiget medlem, hvorved må tages i betragtning, at ingen 
enkeltperson kan have fuldmagt for mere end 3 medlemmer 
foruden det eller de medlemsdistrikter, vedkommende per
sonligt repræsenterer. Valgene til bestyrelsen sker dog gen-
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nem forud til stemmeberettigede medlemmer udsendte 
stemmesedler, der alfl.everes anonymt ved generalforsam
lingenenten personlig eller ved et tilstedeværende medlem. 
Stemmesedler, der er bortkommet inden generalforsamlin
gen, kan ikke erstattes. 

Hvis dirigenten ønsker det, eller mindst 10 stemmer for
langer det, ·skal der også i sager, hvor det ikke udtrykkelig 
er foreskrevet i lovene, foretages hemmelig afstemning. 

I øvrige sager sker stemmeafgivningen ved håndsopræk
ning. 

Over generalforsamlingens 'forløb optages en protokol, 
der underskrives af dirigenten samt bestyrelsens formand. 

§ 8. 
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hver Den ordinære 

sommer normalt før 1. juli,så vidt mulig vekslende mellem general-
forsamling 

landsdelene og på det sted, hvor bestyrelsen i hvert enkelt 
tilfælde måtte bestemme. Til ,generalforsamlingen kan knyt-
tes ekskursioner, foredrag, diskussioner, udstillinger, opvis-
ninger og prøver. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære, årlige 
generalforsamling, må skriftligt være bragt til bestyr·elsens 
kundskab inden 1. april det pågældende år, og forslagene 
skal ·da opføres på generalforsamlingens dagsorden. 

Ethvert medlem kan forebringe sager for generalforsam
lingen. Forslag, der ikke rettidigt er indbragt til bestyrelsen, 
kan forebringes under behandlingen af punktet: Eventuelt 
på dagsordenen, men kan dog kun sættes under afstemning 
på generalforsamlingen, når dette tiltrædes af bestyrelsen 
og derefter besluttes a-f generalforsamlingen. Forslag om 
ændring af foreningens love kan ikke behandles under 
punktet: Eventuelt, jfr. nedenfor § 18. Endelig vedtagelse på 
generalforsamlingen af ikke rettidigt indbragte forslag kan 
kun finde 'sted med mindst 3 fjerdedele af de afgivne stem
mer. 

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde: 
1) Valg af di rigen t. 
2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed. 
3) Aflæggelse af det reviderede regnskab. 
4) Forslag, der på lovlig måde er forlangt afgjort på gene

ralforsamlingen. 
5) Val,g af medlemmer til bestyrelsen i henhold til bestem

melserne for dennes sammensætning - Hr. lovenes § 10. 
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6) Valg af revisorer til revision af foreningens regnskaber i 
henhold til bestemmelserne herom - jfr. lovenes § 17. 

7) Eventuelt. 
§ 9. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrel
sens beslutning eller skriftligt forlangende af mindst 50 af 
foreningens stemmeberettigede medlemmer med angivelse 
af de forslag, der ønskes afgjort. 

Bestyrelsen er forpligtet til 'at indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling således, at denne afholdes senest 8 uger 
efter, at lovligt forlangende ;herom er kommet bestyrelsen i 
hænde. 

Forslag, der ønskes afgjort på ekstraordinær generalfor
samling, skal 'senest 14 dage efter, at de er vedtaget af besty
relsen eller bragt til dennes kundskab, af bestyrelsen i brev
form tilstilles foreningens medlemmer. Ændringsforslag til 
forslagene kan såvel af bestyrelsen som af enkelte medlem
mer stilles på den ekstraordinære generalforsamling. 

§ 10. 
Bestyrelsen består af indtil 16 medlemmer, hvoraf 11 

vælges af generalforsamlingen, således at de jydske med
lemmer vælger 2 private skovejere, 1 privat skovbestyrer 
og 1 statsskovrider, hjemmehørende i Jylland, medlemmer
ne i de fynske amter 1 privat skovejer og 1 privat skov
bestyrer, hjemmehørende indenfor de fynske amter, og 
medlemmerne i landsdelene øst for Storebælt 3 private 
skovejere, 1 privat skovbestyrer og 1 statsskovrider, hjem
mehørende i landsdelene øst for Storebælt. 

4 bestyrelsesposter indtages henholdsvis af: 
Direktøren for statsskovbruget, der er bestyrelsens næst

formand. 
Lederen af Det Danske Hedeselskabs plantningsafdeling. 
I repræsentant for de statsstøttede småskovsforeninger 

valgt af disse. 
1 medlem, der repræsenterer den højere skovbrugsunder

visning og -forsøgsvirksomhed, og som udpeges alf forenin
gens bestyrelse for en 3-årig periode. 

Såfremt landsudvalgets formand Ufr. nedenfor § 13) ikke 
er et generalforsamlingsvalgt medlem af bestyrelsen, ind
træder han som bestyrelsesmedlem i den periode, han er 
landsudvalgets formand. 

Valgbare til bestyrelsen er: Skovejere, der ejer skov
distrikter til ejendomsværdi af mindst 200.000 kr., samt 
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skovbestyrere, der med administrativ selvstændighed be
styrer skovdistrikter til ejendomsværdi af mindst 400.000 
kr. For såvel skovejere som skovbestyrere gælder, at deres 
skovdistrikter 'skal være medlemmer af Dansk Skovforening. 
Bestyrelsen kan dispensere fra ejendomsværdibegrænsnin
gen . 

Såfremt der ikke fra medlemmer, der er stemmeberetti
gede ved det pågældende bestyrelsesvalg, foreligger for
slag til kandidater til bestyrelsesposterne, der er på 
valg, har bestyrelsen pligt til at fremsætte kandidatupfor
slag, herunder evt. forslag om genvalg. Forud for opstilling 
af kandidater skal disses indvilligelse være indhentet. 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år. Dog gælder 
valget for de første tre år efter nærværende 'bestemmelses 
vedtagelse således: Ved 'første ordinære generaliforsamling, 
der afholdes efter lovenes ikrafttræden, afgår: For Jylland 
1 skovejer, 1 statsskovrider, for de fynske amter 1 privat 
skovbestyrer, for landsdelene øst for Storebælt 1 skovejer, 
ved næste generalforsamling: For Jylland 1 privat skov
bestyrer,for landsdelene øst for Storebælt en skovejer og 
1 statsskovrider og endelig ved den følgende generalfor
samling: For Jylland 1 skovejer, for de fynske amter en 
skovejer og for landsdelene øst for Storebælt 1 skovejer, 
1 privatskovbestyrer. Det afgøres ved lodtrækning, i hvil
ken orden de valgte skovejere skal afgå. 

Genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsen vælger af sin midte og ved hemmelig afstem

ning selv sin formand, der skal være skovejer. 

§ 11. 
Bestyrelsen har ansvaret for ledelsen af foreningen og kan 

på foreningens vegne afgive erklæringer, fremsætte andra
gender og antage medhjælpere. Den repræsenterer forenin
gen udadtil og afslutter ved sin formand de til foreningens 
virksomhed fornødne kontrakter, ligesom den også ved sin 
formand repræsenterer foreningen i eventuelle retssager. 
Den fører v'ed hjælp af foreningens revisorer (jfr. nedenfor 
§ 17) tilsyn med foreningens kasse og øvrige midler og be
stemmer, hvorledes foreningens eventuelle formue skal an
bringes. Bestyrelsen holder møde mindst fire gange årligt, 
m en iøvrigt så ofte, formanden eller mindst 4 af bestyrel
sens medlemmer finder det nødvendigt. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Valg
kandidater 

Valgperiode 

Formand 



Udvalg 

Faste udvalg 
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Bestyrelsen antager det fornødne faste, lønnede perso
nale til varetagelse af foreningens sekretariatsarbejde o.lign., 
og fastsætter personalets lønnings- og øvrige arbejdsvilkår. 

§ 12. 
Bestyrelsen nedsætter følgende faste udvalg: 

Frøudvalg, 
Hedaktionsud valg, 
Studieudvalg, 
Teknisk udvalg, 
Økonomisk-statistisk udvalg. 

Bestyrelsen udpeger medlemmer og formænd til disse ud
valg. 

Udvalgene aflægger regnskab og beretning for deres virk
somhed overfor bestyrelsen. 

Bestyrelsen Ifastsætter statutter for de enkelte udvalgs ar
bejdsområde og beføjelser. 

Landsudvalg Om landsudvalget se nedenfor i § 13. 
Andre udvalg Bestyrelsen kan til behandling af særlige opgaver, der 

ikke henhører under de faste udval,gs arbejdsområder, ned
sætte udvalg med begrænset virkeperiode. 

§ 13. 
Skovkredsene Landet deles i lokale skovkredse, hvis antal og grænser 

fastsættes af bestyrelsen. Der er for tiden 11 skovkredse, 
nemlig nordsjællandske, vestsjællandske, østsjællandske, 
sydsjællandske, lolland-falsterske, fynske, nordjydske, kron
jydske, midtjydske, vestjydske og sydjydske skovkreds. 

Hver skovkreds består af de A-medlemmer, der er hjem
mehørende indenfoT skov kredsens område. Ved skovkred
sens møder og forhandlinger repræsenteres og udøver skov
distrikterne deres stemmeret ved ejeren eller den, han 
befuldmægtiger dertil, jfr. ovenfor § 3. Ved a:fstemninger 
indenlfor den enkelte skovkreds kan ingen enkeltperson 
have fuldmagt for mere end 3 medlemmer, {oruden det eller 
de skovdistrikter, vedkommende personligt repræs·enterer. 

Hvis en skovejer fremsætter ønske om, at hans skovdi
strikt skal være repræsenteret i 'flere skovkredse, afgør be
styrelsen, hvorvidt et sådant ønske kan imødekommes og 
eventuelt i hvilket omfang. 

Den enkelteskovkreds forestås af en skovkredsformand, 
som vælges af og iblandt kredsens medlemmer for 3 år ad 
gangen. Genvalg kan 'finde sted. Det påhviler skovkredsfor
manden ved valgperiodens udløb at drage omsorg for, at 
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formandsvalg finder sted. Valget skal foretages ved hemme
lig afstemning. 

Skovkredsformændene danner landsudvalget, som under Lands
ansvar ovedor skov,foreningens bestyrelse varetager sager udvalget 

vedr. skovdyrkning, skov-værn, rationel anvendelse af træ, 
herunder bistand overfor de offentlige myndigheder. End-
videre varetager det skovforeningens undersøgelses- og 
forsøgsvirksomhed, for så vidt den ikke hører ind under et 
af de særlige udvalg, jfr. ovenfor § 12. 

Landsudvalget vælger ved hemmelig afstemning selv sin Formand 
formand, der skal være ejer eller bestyrer af privatskov. 
Valget gælder for 3 år ad gangen. 

§ 14. 
Foreningens økonomisk-statistiske afdeling er underlagt 

økonomisk-statistisk udvalg, hvis formand forestår afdelin
gens arbejde. 

Afdelingen udarbejder årlig statistik over skovdistrikter
nes regnskabsresultater og udsender vederlagsfrit redegø
relse herfor til de medlemskovdistrikter, der yder kontin
gent til afdelingen, jfr. nedenfor § 16. Afdelingen påtager 
sig at føre medlemsskovdistrikters bogholderi, og den kan 
endvidere foretage planlægningsarbejder o.lign. for skov
distrikter, der måtte ønske det, alt mod refusion fra de 
pågældende skovdistrikter af de med arbejderne forbundne 
omkostninger. Afdelingen kan endelig udføre arbejder og 
undersøgelser af økonomisk-statistisk art, der hen vises til 
den af skovforeningens bestyrelse elle'r økonomisk-stati
stisk udvalg. § 15. 

Sekretariatet bistår foreningens formand og udvalgenes 
formænd ved den daglige ledelse og korrespondance samt 
ved møder. Sekretariatet udfører foreningens kasse forret-
ninger, fører det daglige bogholderi og udarbejder årsregn-
skab og budget. Det varetager endvidere redaktionen af 
foreningens tidsskrifter under tilsyn af redaktionsudvalget. 

§ 16. 

Økonomisk
statistisk 
afdeling 

Sekretaria tet 

Kontingentet for A-medlemmer falder normalt i 2 dele: Kontingentet 
1) det almindelige kontingent, som alle A-medlemmer år-
ligt betaler med et vist beløb pr. 1.000 kr. af den pr. 1. 
januar hvert år gældende ejendomsværdi, dog mindst et af 
generalforsamlingen vedtaget minimumsbeløb (ved nær-
værende loves ikra'fttræden 100 kr. pr. medlem), og 
2) et særligt kontingent til den økonomisk-statistiske afde-
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ling, hvilket kontingentdo'g ikke betales af statens skove 
og Det danske Hedeselskabs skove, men iøvrigt også svares 
årligt med et vist beløb pr. 1.000 kr. af den pr. 1. januar 
hvert år gældende ejendomsværdi. 

Den ovenfor under 1) og 2) nævnte ejendomsværdi om
fatter kun selve skoven. 

Kontingentet for B- og C-medlemmer udgør ved nærvæ
rende loves ikrafttræden 40 kr. årligt. 

Æresmedlemmer er kontingentfri. 
U dover nævnte kontingenter kan generalforsamlingen 

vedtage ekstra kontingent med henblik på løsning af særlige 
opgaver. 

Forslag til kontingentsats kan kun :fremsættes af besty
relsen, og det 'skal optages på generalforsamlingens dags
orden. 

Ved stillingtagen til det særlige kontingent til økonomisk
statistisk afdeling har alene de hertil bidragende A-med
lemmer stemmeret. 

Foreningens tidsskrifter sendes gratis til medkmmerne; 
ikke-medlemmer kan tegne abonnement på tidsskrifterne. 

§ 17. 
Til revjsion af foreningens regnskab vælger generalforsam

lingen årligt 2 revisorer, hvoraf den ene skal være stats
autoriseret revisor. Revisorerne skal årligt i en autoriseret 
revisionsprotokol afgive revisionsprotokollat til bestyrelsen 
samt påføre årsregnskabet, der inden den ordinære general
ofors8mling udsendes til 'foreningens medlemmer, revisions
påtegning. Regnskabsåret er kalenderåret. 

§ 18. 
Lovændringer kan foretages, når forslag hertil er op,taget 

på dagsordenen for generaUorsamlingen og dernæst vedta
get af denne med mindst 2 trediedele af de afgivne stemmer. 

§ 19. 
Foreningens ophør skal for at være gyldig vedtages med 

mindst 2 trediedele af foreningens samtlige stemmeberet
tigede medlemmers stemmer på 2 på hinanden følgende 
generalforsamlinger, der afholdes med mindst 3 måneders 
og højst 6 måneders mellemrum. 

§ 20. 
Hvis foreningen ophører at bestå,skal dens formue ved en 
generalforsamlings beslutning og på bestyrelsens foranstalt
ning anvendes således, at den kommer til nytte for skov
bruget i Danmark. 



FORENINGEN 
DANSKE STAVEFABRIKERS 

FÆLLESKONTOR 

AABOULEVARD s . KØBENHAVN V 

TELE'.: CENTRAL 14875 

TELEGRAM-ADR.: STAVKONTOR 

Reserveret 

E. Graven's Planteskole 
Hansted pr. Horsens 

TIf. Hansted 46 

Skov, Læ· og Hækplanter samt 
Planter til Vildtremiser 

Planteskolen er tilsluttet Herkomstkon
trollen med Skovfrø og -planter. 

FARSTRUP SAVVÆRK 
& STOLEFABRIK A/S 

Grundl. 1910 

FARSTRUP ST. 

Telefon Veflinge 28 - 48 -128 

Er k øber til k ævler i eg og bøg 

Skovplanter 
i bedste provenienser 

prima kvaliteter 

RØDEKRO TELEFON 61933- DANMARK 
et righoldigt sortiment 

store og sm. partier. 

Skovfrøet leveres af Statsskovenes Planteavlsstation. Planteskolerne og salgskontoret er 
tilsluttet Herkomstkontrollen med skovfrø og -planter. Vi giver Dem gerne tilbud på 

Deres forbrug skriftligt eller ved besøg. 

VI ER KØBERE TILl 

Kævler og snitgavn 
I BØG - EG OG ASK 

Hyllinge Træindastri A,. 
nr. Hyllinge 64 



DEN SKOV-FRÆSER 

TRAKTO R::::~N 
DE 
EFTERLYSTE 
VI 
DEMONSTRERER 

MED HYDRAULISK 3·PUHIT 
REDSKABSOPHÆHG 

Skrid kobling 

1000 mIm sporvidde-
1000 mIm FRÆSER 
24. KNIVE-

- Speciel kombination for Dansk Skovdrift -

1) 2 Fræserhastigheder 3) Standard-Kraftoverføring 5) Differentialelås ' 7) Håndgas • Fodgas 9) Hjulindstilling 
2) 6 Gear frem - 2 bak 4) Cynkron Kraftoverføring 6) liftpositionskontrol 8) Centrifugal oliefilter 10) 24 volt starter 

Eneforhandler: FIAT - SKOV - TRAKTORER 
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