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DANSK SKOVFORENINGS 
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 

DEN 25. MAJ 1962 

Dansk Skovforenings ordinære generalforsamling afholdtes den 
25. maj kl. 14 på Hotel Eyde i Herning. 

Formanden, kammerherre, lensgreve CHR. MOLTKE bød velkom
men og motiverede et leve for Da nsk Skovforenings 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 Hotel Eyde. 

Formanden mindedes derpå følgende, der var afgået ved døden 
siden sidste generalforsamling: Kgl. skovrider Thorkild Swane 
Wielandt, kammerherre Carl Sophus Scavenius, skovrider Oluf 
Bang, skovrider og skovejer Kai Brorson, jægermester Carl Vil
helm von Benzon, forstinspektør Th. Jagd og kg!. skovrider Johan 
Frederik Muus. 

Formanden foreslog under dagsordenens punkt 1: Valg af diri
gent, at man valgte skovrider Sv. BANG ved generalforsamlingen, 
hvilket blev ved taget. 

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

Dirigenten gav derefter ordet til formanden under punkt 2: 
Aflæggelse af regnskab . 

Formanden ridsede kopt op, hvad der var sket indenfor skov
bruget siden sidste generalforsamling: Skovene havde haft gode 
vækstmuligheder i det forløbne år. Den 16. februar havde en 
orkan over landet bevirket et stormfald på ca. 200.000 m3 ; sky
pumper havde været medvirkende ved stormfaldet. Stort set er 
disse mængder gran solgt. Der har i året været store angreb af 
mus og mosegrise, som har bevirket ødelæggelse på de unge 
planter. Vedr. handelen med skovbrugets produkter må man sige, 
at nåletræmarkedet har ligget fast, idet priserne er steget noget 
i årets løb; salget e r blevet stimuleret derved, at vi har fået eks
portbevillinger for råtræ af nåletræ. Medvirkende til en stimule
ring af nåletræmarkedet har bl.a. været den nyoprettede spån
pladefabrik i Silkeborg. - I Glumsø er også etableret en spån
pladefabrik, som er lige ved at komme i gang. Denne fabrik skal 
årligt bruge ca. 32.000 rm træ, hvoraf det meste dog skal være 
nåletræ. 

Bøgernarkedet har ligget temmelig dårligt med et stærkt fald i 
priserne for de bedre kvaliteter til finerfabrikkerne og snævrere 
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sDrteringsregler. - Man har fDrsøgt at samle ekspDrten af bøge
træ ved stiftelse af A/ S »Danish HardwDDd«, hVDri HandelskDn
tDret investerede 20.000 kr. Fra skDvenes side har man været 
interesseret i denne virksDmhed, idet den skulle kunne tilveje
bringe stabilere fDrhold på ekspDrtmarl<edet f Dr dansk bøg. SDm 

man fra mange sider havde ventet, var Danish HardwDDd's pen
gemidler f Dr små til, at man kunne fDretage indkøb i kDnkurrence 
men andre Dpkøbere. - Danske bøgeskDvejere har derfDr ved 
SkDvfDreningens fDrmidling tegnet kautiDn f Dr et beløb af Dm

trent en milliDn kr. f Dr at skaffe Danish HardwDDd likvid kapi
tal. - Danish HardwDDd's aktiekapital er fDrhøjet til kr. 300.000, 
hVDraf SkDvfDreningcn sammen med skDvdistriktssavværkerne 
indehaver halvdelen. FDrstkand. S. HDNNENS DE LICHTENBERG el' 
direktør f Dr Danish HardwDnd. - Vi kan jo. ikke garantere nDget 
vedr. Danish HardwDDd 's resultater, men en stadig større kreds 
af savværker har sluttet DP Dm Danish HardwDDd SDm leveran
dører. Der er næppe tvivl Dm, at de tab, skDvene kunne have 
risikeret gennem lav'ere priser på bøgetræet, er væsentlig større 
end det beløb, der nu risikeres gennem kautiDnsstillelsen f Dr 
Danish HardwDO'd . - Så vel møbelindustriens prDduktiDn SDm 

driltelfabrikatiDnen er udvidet i det fDrløbne år. ProduktiDn Dg 
salg af Juneker parketbrædderer udvidet betydeligt j år, Dg virk
sDmheden ligger inde med meget stDre Drdrer. - Statsbanerne 
har haft brug f Dr 200.000 stk. sveller desværre til uændret pris 
fra ifjDr. - Brændesalget har været nedadgående. FDrhåbentlig 
vil cellulDsefabrikatiDnen (Junckers savværk Dg Assens) i frem
tiden kunne aflaste brændemarkedet. - Salget af juletræer Dg 
pynlegrøn t er stigende. 

SkDvfDreningen har i det fDrløbne år ved henvendelse til land
brugsministeren søgt Dm Dphævelse subsidiært væsentlig lempelse 
af beskatningen af fast ejendDm inden f Dr skDvbruget. Der er ikke 
fremkDmmet resultater endnu af denne henvendelse. - Dansk 
SkDvfDrening har endvidere i en henvendelse til landbrugs- Dg 
finansministeren fremsat ønske Dm skattefri afskrivning på 
funktiDnær- Dg arbejderboliger i skovbruget. Der er endnu ikke 
fra finansministeren fremkDmmet svar på henvendelsen. - Til et 
af Dansk SkDvfDrening fremført ønske Dm fDrhøjelse af grænsen 
f Dr nedsættelse af fDrmueskat til staten har landbrugsministeren 
udtalt, at spørgsmålet kun kan afgøres ad pDlitisk vej. 

Dansk SkDvfDrening har den 2. marts d.å . arrangeret en rund
bnrdskDnference med møbelindustrien m.fl. vedr. anvendelsen 
af bøgetræ i møbelfabrikatiDnen. Møbelindustrien så med inter
esse Dg Dptimisme på den fremtidige anvendelse af bøg til møb-
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ler. Man mente, at møbler af lamineret bøgetræ vil blive en stor 
salgsvare. Der foretages undersøgelser over bedrc overfladebc
handling af bøgetræ, hvilket man venter sig megt:t af. 

Der er rettet en henvendelse til finansministeren vedr. opret
telse af et skovfond. Man har tænkt sig - på tilsvarende måde 
som det allerede er tilfældet i Sverige - at der skulle blive mulig
hed for at indbetale penge i dette fond i de år, hvor mall af for
skellige grunde har måltet fælde - eller stormen har væltet -
meget træ. Af de til fondet indbetalte beløb skal de pågældende 
skovejere først ·betale skat, cfterhånden som de påny, senest inden 
10 år, udtager beløbene af fondet. 

I vinter blev nedsat en naturfredningskommission, og det lyk
kedes Dansk Skovforening at få en repræsentant i kommissionen, 
der iall har 30 medlemmer. De store linier er behandlet i de hid
tidige møder. Der er blevet drøftet virkningerne af Danmarks 
tilknytning til Fællesmarkedet med faren for udlændinges opkøb 
af dansk jord og ejendom. - Måske kan vi få en jordlov, der 
ligner den tyske, og hvorefter der er sat meget snævre grænser 
for at overdrage landbrugsjord til sommerhusbebyggelse. - Der 
har i det forløbne år været afholdt 2 forstlige symposier, hen
holdsvis i november og marts og de har været ubeti ngede suc
ces'er. Der kunne deltage 30 deltagere, og der har begge gange 
vært overtegnet. Muligvis vil man fortsat fremover afholde 2 
symposier om året. - Den 10. nordiske Skovkongres skal af
holdes i Norge i begyndelsen af juli måned, og der har meldt sig 
ca. 75 danske deltagere. - Sluttelig vil jeg gerne takke Carlsen
Langes Legatstiftelse og Skrikes Stiftelse for de til rådighed stil
lede legatmicller i delte år. Jeg vil også gerne rette en tak til 
Dansk Skovforenings bestyrelse og udvalg samt til foreningens 
kon tor. 

2 . BERETN l NG OM FOREN I '\G EN S VIRKSOil1H ED 

Skovbruget i 1961/62 *) 

Væksiforhold. Mens der ved udgangen af 1960 kunne herske 
tvivl om, hvorvidt dette år alt i alt havde været et gunstigt år 
for vore skovtræers vækst, idet svækkelser fra 1959-tørken greb 
forstyrrende ind, var 1961 givetvis - og uanset tilløbene til tørke 
i de kritiske forårsmåneder - et godt vækstår i vore skove . 

• ) Årsberetning 1961 / 62 fra Danske Skoves Handelsudvalg og Dan
ske Skoves Handejskontor findes på pag . 310. 
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Efter en usædvanlig mild, ret nedbørsrig Dg mørk vinter var 
fDråret meget tidligt på færde . Marts blev således med 3°nC Dver 
nDrmalen den næstmildeste marts-måned siden MeteDrDIDgisk 
Instituts Dfficielle målinger påbegyndtes herhjemme i 1873, endDg 
selv Dm der på månedens 2 sidste dage pludselig indtraf ret ud
bredt snefald Dg frDst. April fDrtsatte i marts måneds spDr med 
mildt Dg tillige usædvanlig sDlrigt vejr, Dg allerede ved månedens 
midte var meldingerne Dm helt eller delvis udsprungne bøge tal
rige. BøgeskDven SDm helhed stDd grøn mindst 2 uger tidligere 
end nDrmalt. Uanset det sDlrige vejr nåede nedbøren efterhånden 
DP på det nDrmale f Dr denne måned. 

Maj blev til gengæld en ret kølig, sDlfattig øg desværre DgSi) 
nedbørsfattig måned. Den 27. Dg 28. indtraf i Jyllands sydlige, 
vestlige Dg centrale dele, men eksempelvis ikke i RDld-skDV Dm

rådet, helt usædvanlig vDldsDmme nattefrDstskader. I de hårdest 
ramte sydlige egne mindes selv ældre skDvbrugere ikke tidligere 
a t have set så betydelige nattefrDstskader. Årets juletræprDduk
tiDn i disse egne tegnede med eet slag ødelagt, Dg selv egetræer 
på DP til 10 m højde sås tDtalt afsvedne. DerimDd synes de unge 
bøge at have klaret de lave kuldegrader - -i- n ° C måltes flel'e 
steder - ret gDdt, sandsynligvis fDrdi løvspringet havde fundet 
sted så tidligt på året. Ganske vist var Dgså egen fDrhDldsvis tid
lig med udspringet - ca. 10. maj stDd den grøn - men det hjalp 
den altså ikke i de nattcfrDstramte egne. Det vil måske erindres, 
at egen Dgså i 1959, der jO' bragte en usædvanlig varm Dg navn
lig tør Dg langvarig SDmmer, var tidlig udsprunget, gDdt 1 måned 
før asken, hVDrved der jO' kunne rammes en pæl igennem det 
gamle vejrDrdsprDg Dm betydningen af egens udspri;1gstid i fDr
hold til askens. I 1961 fik dDg det samme gamle, upålidelige Drd
sprDg til Dverflød gyldighed. Asken var relativt meget sent på 
færde med sit udspring - endnu den 25. maj stDd den under
lig død på baggrund af den iøvrigt fDrlængst udsprungne SkDV, 
Dg varslet var således en fugtig SDmmer. Ganske vist indledtes 
juni med temperaturer på helt DP imDd 30°C, Dg man begyndte 
at tale Dm tørke, men med denne måned svandt SDmmeren Dgså 
bDrt. Allerede i begyndelsen af juli SIDg vejret helt Dg definitivt 
Dm til regn, kuling Dg kølighed, nedbøren nåede DP på Dmtrent 
det dDbbelte af nDrmalen, Dg alt i alt har vi siden de Dfficielle 
målingers start f Dr 88 år siden ikke Dplevet en juli, der var pi) 
een gang både kDldere Dg vådere, selv SDmmeren 1960 taget i 
betragtning. August blev SDm juli, fugtig Dg kølig, endDg køligere 
end august 1960. Var det mistrøstigt at iagttage ferielandet Dg 

dets bebDere, så var det til gengæld en fDrnøjelse at se, hVDrledes 
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den rigelige nedbør gavnede træernes vækst. Sagkyndige dri
stede sig til at skønne, at årets vedproduktion ville overstige 
normalen med hen imod 30 pet., og vi kan sikkert takke den Iled
børsrige sommer for, at mange af de bøgebevo'ksninger i landets 
sydlige og østlige egne, der efter den ekstreme tørke i 1959 i det 
efterfølgende år trods dets regn rige vækstsæson syn tes døds
dømte, i eftersommeren 1961 tilsyneladende har overvundet kri
sen og er godt på vej til at komme sig, omend de mørke slim
udflod fra de nekrotiserede partier af stammeovedladerne fol' 
stedse indkapsles i veddet. 

Endnu i første halvdel af september forblev vejret regnfuldt, 
men derefter lysnede det til stor lettelse for høstarbejdet. Ok/o
bel' blev den mildeste siden de officielle temperaturmålinger 
påbegyndtes i 1873, navnlig var det mildt ved månedens slut
ning. I NO'rd- og Vestjylland faldt betydelige mængder nedbør, 
hen imod det dobbelte af normalen, mens nedbøren i landets 
sydlige egne, hvor roeoptagningen stod for døren, og man havde 
de fortvivlede optagningsforhold i forrige, regnfulde sæson i 
frisk erindring, heldigvis blev under normalen, således at ind
bjergningen også af denne afgrøde i 1961 kunne forløbe under 
ret gode vilkår. November blev usædvanlig solrig med normal 
gennemsnitstemperatur, men dog lidt over normal nedbør. Efter 
nattefrost ca. den 5. november tog løvfaldet, der indtil da havde 
været ringe, fart. I d ecem ber indtraf gentagne kuldeperioder, 
navnlig i månedens sidste uge, hvor der måltes -;- 20 o C. I de mil
dere perioder faldt en del regn, således at nedbøren ialt blev 
betydeligt over normalen. Januar meldte sig med blæsende vejr, 
temperaturer og navnlig nedbør betydeligt over normalen. 
Grundvandstanden val' efter den regn rige sommer (hvor den 
ganske vist f.eks. på Sjælland, trods den megen regn, dalede de 
normale 30 cm iflg. Københavns VandfO'rsynings målinger) efter
hånden blevet så høj, at talrige lave arealer blev oversvømmet. 
I skovene på de sværere jorder blev udslæbningsarbejdet over
ordentlig vanskeligt, efterhånden som skovbunden og ubefæstede 
veje blev omdannet til morads. Værre endnu blev det tilmed i 
februar, hvor nedbøren ligeledes nåede betydeligt over normalen, 
og katastrofale følger fik denne kraftige opblødning af jordbun
den i landets sydligere egne, da en orkan fra nordvest fredag 
den 16. februar fejede henover Danmark og Nordtyskland. Alle
rede mandag den 11. februar var en ret kraftig storm fra samme 
retning jaget oyer landet uden dog at have anrettet nævnevær
dige skader i skovene, og i ugens løb hærgede et par skypumper 
lokalt bygninger i Jylland, men opløstes over plantagerne. I lø-
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bet af fredagen indtraf imidlertid katastrofen, først og fremmest 
i Nordtyskland, hvor flere hundrede menneskeliv gik tabt som 
følge af oversvømmelser i Hamburg og marsken, utallige bygnin
ger ødelagdes og over 2 millioner kubikmeter træ, hvoraf 90 pet. 
nåletræ, blev revet over ende på få timer i skovene - den største 
stormfaldskatastrofe i Nordtyskland siden 1894. I Danmark blev 
iaIt hen imod 200.000 kubikmeter, hvoraf nogle få tusinde kubik
meter løvtræ (endog en hel del gamle ege på Falster) orkanens 
bytte. Det var iøjnefaldende, at den forudgående stærke opblød
ning af jorden må bære afgørende skyld for, at bevoksningerne 
ikke kunne modstå orkanens pres, men det er dog også en kends
gerning, at vindhastigheden i stød nåede usædvanligt højt op. 
Ifølge meteorologerne kan en orkan af tilsvarende styrke her
hjemme sandsynligvis kun ventes een gang pr. 10 til 15 år. I 
Sønderjylland, Midt- og Vestjylland faldt godt 100.000 kubik
meter, mens den sydlige del af Fyn var næsthårdest ramt med 
vel henimod 50.000 kubikmeters fald. På Lolland-Falster faldt 
15-20.000 kubikmeter. I sidstnævnte landsdel var det imidlertid 
hovedsagelig ældre bevoksninger og enkelttræer, der væltede, 
hvorimod der adskillige steder, navnlig i Sønderjylland, blev 
slået større eller mindre huller i yngre, endog tilsyneladende vel
beskyttede granbevoksninger i god vækst. Det er klart, at be
skadigelsen af disse bevoksninger på længere sigt er alvorligst. 
De nordlige og nordøstlige dele af Jylland opviser kun ret be
skedne eller slet ingen stormfald, og på Sjælland er stormfaldene, 
bortset fra følgerne af enkelte lokale cykloners hærgen, ligeledes 
beskedne. 

Efter stmmen fulgte den 20. februar en enkelt solrig forårsdag, 
men dermed var det så slut indtil videre. Kulden holdt henover 
hovederne på havernes forlængst udsprungne vintergækker og 
eranthis sit indtog, og den 26. februar var der snestorm over 
landets sydligere egne, som forblev mere eller mindre snedæk
kede næsten hele den følgende usædvanlig kolde maris måned. 
Ret streng ,frost, især omkring månedens midte, vekslede med 
blæsende tøvejr, og nedbøren blev en del under normalen . For 
skovningsarbejdet og udslæbningen var frostvejret imidlertid 
en fordel på de sværere, vandmættede jorder, men om påbegyn
delseaf kultur- og planteskolearbejder, endsige såning på mar
kerne, kunne der slet ikke blive tale. Ved månedens slutning og 
i begyndelsen af april faldt der påny en del nedbør, dog varede 
det kølige vejr ved lige til midten af måneden, hvor de første 
tegn på forårets komme meldte sig med trafikkaos i .Nordsjæl
land på den solrige. palmesøndag som forsmag på de motori-
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serede kræfter, der nu ligger på spring til at indtage sommer
landet. Det milde forårsvejr med temperaturer over normalen 
for årstiden varede ved, og den 24. april indløb da, godt 2 uger 
senere end i 1961, meldingen om, at den berømte, tidligt ud
springende bøg ved Vejle stod lysegrøn. 

Af {orstpatologiske fænomener i det forløbne år må fremhæves 
ret voldsomme angreb af fyrrens knop- og grenetørre (Crume
nula pinea eller Scleroderris abielina, som svampen nu desværre 
skal hedde) på østrigsk fyr. Det var jo den svamp, der i årene 
omkring 1880 medførte bortdøen af talrige østrigske fyr og efter 
indstilling af E. Rostrup fik det daværende finansministerium 
til rigoristisk at dekretere så omfattende borthugning af østrigsk 
fyr i Danmark, at der nu kun er ,få og spredte rester tilbage 
af de gamle bevoksninger. I de senere årtier har man hørt min
dre om svampen, og samtidig er østrigsk fyr ved ,bedre provc
niensvalg ved at genvinde terræn i vore skove. De alvorlige an
greb i det sidst forløbne år må ifølge landbohøjskolen s plante
patologiske laboratorium tilskrives vejrliget. Den fugtige sommer 
efterfulgt af et mildt efterår har medført en uheldig forlængelse 
af skudstrækningsperioden, således at den østrigske fyrs unge 
skud ikke var tilstrækkeligt modne, da frosten meldte sig. Hår
dest angrebne er vel nok unge bevoksninger, der netop har slut
tet sig, men bemærkelsesværdigt er, at selv ældre ·solitærtræer i 
parker, uanset erfaringen om lysstillingens gunstige betydning 
for den østrigske fyrs sundhedstilstand, også er hårdt medtagne 
af svampen. Fænomenet kendes i år også bl.a. i Østrig, hvor der 
er konstateret alvorlige angreb af svampen, og hvor man også til
skriver sen skudmodning sygdommens hærgen. 

Af forstzoologiske fænomener i det forløbne år skal nævnes 
den enorme udvikling af muse-, mosegrise- og rottebestanden, 
fOT musenes vedkommende ikke mindst i medfør af gode er
næringsforhold i skovene efter det store oldenfald i 1960 efter
fulgt af den meget milde vinter 1960/61. På et observations
område udlagt af Statens Skadedyrslaboratorium på et sjællandsk 
skovdistrikt er konstateret en 25-dobling af markmusbestanden 
i løbet af de sidste blot 2 år. I ly af sneen s dække er der i den 
sene vinter 1961/62 sket omfattende musegnav i kulturerne. 

Det meget udbredte og alvorlige n!llefald p!l rød-, hvid- og 
sitkagran, især i dele af Midt- og Sønderjylland, som følge af 
angreb af grann!llemøllet (Tortrix tedella) , der konstateredes 
i efteråret 1960, frygtedes at ville fortsætte på katastrofal vis i 
sommeren 1961. Angrebet er imidlertid lykkeligvis gået i stå, dels 
formentlig som følge af den meget nedbørsrige og kølige sommer, 
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men især i medfør af en v'oldsom udvikling af granmøllenes fjen
der (mariehøns m.m.). 

Noget tilsvarende kan siges om den i tidligere årsberetninger 
omtalte sitkagranlus (Neomyzaphis abietina). 

Sluttelig skal nævnes, at råvildtbestanden i 1961 især Syd
sjælland var meget stor, uanset den kraftige beskydning. 

Af sælningsfol'hold: Den rekO'rdstore byggeaktivitet herhjemme 
i det forløbne år sammenholdt med den omstændighed, at svensk 
tømmer i de mest anvendte dimensioner hele sæsonen har været 
en knaphedsvare, gav det danske nålelræmarked en {ast tendens 
straks fra begyndelsen af foråret 1961, uanset at det internatio
nale nåletræmarked i sin helhed i stigende grad perioden igen
nem har antaget karakter af købers marked. 

I foråret 1961 syntes udviklingen på det internationale nåle
træmarked endnu ganske sund og rolig, til trods for at hoved
importlandet England ved årsskiftet lå med betydelige lagre. 
Eksportørernes salg fOTløb jævnt, og selvom der trods inflationen 
ikke fandt yderligere prisstigninger sted, var der tiltro til mar
kedet, ikke mindst på grund af det store træforbrug overalt i 
Vesteuropa. 

Imidlertid solgte ikke alle eksportlan de lige tilfredsstillende 
mængc\emæssigt set; de svenske salg hinkede en del efter de 
finske, men dette udlignedes dog noget ved et usædvanlig stort, 
svensk hjemmeforbrug. Det russiske eksportorgan Exportles fandt 
efterhånden salgstempoet for langsomt, O'g i slutningen af april 
1961 kom der fra denne side nye prislister, der indebar nogen 
nedgang på smalle dimensioner og ringere kvaliteter. Dette ud
spil lagde en kendelig dæmper på afsætningen, og importørernes 
interesse for køb var ikke stor efter den sædvanlige stilhed i 
sommerferietiden. Hertil bidrog tillige den drastiske c\iskon to
forhøjelse til 7 pet. i England i slutningen af juli, der naturligvis 
måtte få importørerne il først og fremmest at koncentrere sig 
om lagerreduktion. (Pr. 31. juli 1961 var de engelske impO'rtø
rers lagre 26 pet. større end eet år tidligere). Da producenterne 
i eksportlandene endnu havde en del tiLbage at sælge for levering 
i 1961, idet produktionen viste sig at overstige de tidligere på 
året anslåede produktionstal, opstod der et salgspres på marke
det, indledningsvis maskeret i ,form af såkaldte »realisationssalg« 
til lavere priser, væsentlig omfattende ringere kvaliteter træ. 
Tømmer, eksempelvis i dimension 4" x 4" - 6" x 6", var der dog, 
som ovenfor anført, knaphed på, og prisen herfor steg tvært
imod fra ca. 3,80 sv. kr. pl'. kbf. til ca. 4,00 sv. kr. pr. kbf. ab 
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svensk savværk, og noget lignende gjaldt forøvrigt emballage
planker, der stcg fra ca. 4,85 sv. kr . til ca. 5,15 sv . kr. pr. kbf. 
ab svensk savværk. Bl.a. denne prisstigning medførte, at de dan
ske nåletræsavværker i foråret foretog en justering opad af pri
serne for tilsvarende varer, og under indtryk heraf og af efter
spørgselstrykket samt nødvendigheden af nogen kompensation 
for lønstigninger m.m. steg råtræprisen i juni 1-3 kr. pr. kubik
meter i de danske skove. Med interesse imødeså man nu udfaldet 
af efterårets statsskovauktioner henholdsvis i Finland i slutnin
gen af september og i Hårby i Skåne den 4. oktober. Mens 1960-
auktionen i Finland havde vist prisstigning, var køberne ved 
1961-auktionen tilbageholdende. Ved en »efterbørs« lykkedes det 
imidlertid at få det meste af det udbudte træ solgt, men gennem
gående måtte en mindre prisreduktion accepteres. På den for 
danske forhold mere interessante Hårby-auktion solgtes træet 
i de små dimensioner til praktisk taget uændret pris fra forrige 
år, hovedsagelig til cellulosefabrikker, mens træet i de svære 
dimensioner steg op til 1957 niveauet, idet der .fra tysk side var 
interesse i køb af dette træ. Træet i mellemdimensionerne blev 
ikke udsolgt, men priserne lå omtrent på eller en lille anelse over 
sidste års priser. Nogenlunde samme tendens, dog lidt varie
rende fra sted ti! sted, gjorde sig gældende på de øvrige . syd
svenske statsskovauktioner. 

I Danmark var i mellemtiden sket det, at handelsministeriet 
i medfør af en henvendelse fra Dansk Skovforening havde med
givet fri eksportbevillingsudstedelse for råtræ - for rød- og sitka
gran dog kun for træ over 28 cm midtdiameter og mindst 12 m 
længde. Fra tysk og hollandsk side var der interesse for køb af 
dansk gran til højere priser end de hidti! på det danske hjemme
marked gældende, navnlig for så vidt angår træ i de sværere 
dimensioner, og da tillige efterspørgslen fra den danske sav
værksindustri, især måske nok fra industrier med specielle pro
duktioner, færdighusfabrikker o.lign. samt virksomheder med ud
præget specifikationssalg, var ret betydelig, steg nåletræpriserne 
i de danske skove i årets seneste måneder yderligere 4-5 kr. pr. 
kubikmeter, for træet i de svære dimensioner i Jylland, hvorfra 
eksporten jo er nemmest, næsten 20 kr. pr. kubikmeter. 

På det internationale nåletræmarked forblev importørerne til
bageholdende med køb, men den 12. december fremkom det før
ste russiske udbud på det engelske marked for levering i 1962 
omfattende iall 150.000 stds., og omtrent samtidig foretoges rus
siske udbud i Vesttyskland og Holland. Priserne lå ca. 10 pet. 
under forrige pristilbuds (april 1961), og tilbudet blev særdeles, 
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nærmest overraskende vel modtaget og ret stærkt overtegnet af 
de engelske importører. Hermed synes der i nogen grad at være 
kommet bund i markedet, og opmuntret af den gode modtagelse 
af det første udbud fremkom der ret uventet fra russisk side 
allerede den 17. februar et 2. udbud i England på ca. 1(lO:OOO 
stds. til priser, der sammenlignet med 1. udbud i december lå 
en anelse højere for gran i alle kvaliteter og stort set uændret for 
fyr. Dette 2. udbud har importørerne modtaget mere køligt, men 
træet vil dog nok efterhånden blive aftaget. Salgsaktiviteten for 
trælast fra Sverige og Finland er, når bortses fra tømmer, hvor 
Vesttyskland og Danmark har været ret livlige købere, fortsat 
ret svag, men man er dog i hvert fald for Sveriges vedkommende 
langsomt nået op på salg af noget over halvdelen af det forven
tede eksportudbud i denne sæson, hvilket er ret normalt set 
over en længere årrække. Prislejet har stort set ligget stabilt i 
de senere måneder. De sydsvenske råtræpriser for eksport til 
Vesttyskland har derimod været dalende. 

Det meget betydelige stormfald i NOTdvesttyskland den 16.-17. 
februar 1962 har i hvert fald for en tid lagt en følelig dæmper 
på de tyske råtræ køberes interesse i import af råtræ, men fore
spørgsler med henblik på næste sæson foreligger dog allerede. 

Stormfaldet i Danmark og tendensen i 1961/62, især øst for 
Storebælt, til øget hugst af nåletræ på bekostning af bøgetræ
hugsten har bevirket, at savværkerne øst for Storebælt nu i april 
stort set er tilkøbt for de nærmeste måneder. Imidlertid er der 
såvel herhjemme som i vore nabolande og StoTbritannien et 
betydeligt træforbrug i medfør af den meget store byggeaktivitet. 
Samtidig er de toneangivende britiske importørers lagre i med
før af tilbageholdenheden m.h .t. nye køb i efteråret og vinte
ren under reduktion. Der er derfor udsigt til, at nåletræmar
kedet indtil videre vil bevare sin nugældende stabilitet. 

Forbruget af savskåret trælast i Danmark i 1961 tangerede re
kordforbruget i 1960 med ca. 1,13 millo kubikmeter. Af dette for
brug inddækkedes ca. 330.000 kubikmeter, d.v.s. ca. 30 pet., af 
dansk nåletræ, en anelse mere end i 1960. Importen af savskåret 
nåletræ beløb sig i 1961 til ca. 841.000 kubikmeter mod ca. 
920.000 kubikmeter i 1960, der var det største trælastimportår 
siden førkrigsårene. EkspoTten af savskåret nåletræ af dansk 
produktion beløb sig i 1961 nogenlunde uændret fra 1960 til ca. 
17.000 kubikmeter til en værdi af godt 5 mil!. kr. (lidt mere end 
1960) .. altså kun en tredie del af rekordeksporttallet ca. 50.000 
kubikmeter i 1957. Det store hjemmeforbrug samt delvis ud
ligning af priserne for savskåret trælast nord og syd for den 
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danske grænse er årsagerne til, at eksporten siden 1957 er dalet 
så ·betydeligt. 

Efterspørgslen efter imprlf/gneringsmasler især i længderne 
7-8,50 m til el-værkerne var '6gså i 1961/62 betydelig, og det har 
for dækning af behovet vær'et nødvendigt at indkøbe adskillige 
tusinde master i Sverige. Baggrunden for det store forbrug af 
el-master er dels (især i Jylland) omlægningen fra jævn- til 
vekselstrøm i de områder, hvor vekselstrøm endnu ikke dækker 
hele forbruget, dels koncentrationen af el-forsyningen på færre, 
større værker og i forbindelse dermed sanering af ledningsnettet, 
og en delig spiller det omfattende sommerhusbyggeri og opståen 
af helt nye bymæssige bebyggelser en stor rolle. 

Af piloleringspæle af gran har der på Fyn og i Sydsjælland, 
i mindre grad i andre egne, til havnebygning i det forløbne 
år været anvendt ret store mængder, tildels i meget lange læng
der. 

Interessen for anvendelse af store, limede Irælamelbuer ved 
opførelsen af fabriks- og sportshaller m .m. er vokset betydeligt 
i de seneste år herhjemme. Der er nu i hvert fald 5 fabrikker 
for sådanne limede trækonstruktioner igang i Danmark, og kapa
citeten udvides betydeligt for tiden. Man tør spå lamineret træ 
en stor fremtid i byggeriet. 

Efterspørgslen efter kasselræ har gennemgåen de været ret til
fredsstillende, omend i hvert fald i visse egne ikke så rivende, 
som i forrige sæson, hvor behovet en overgang nærmest syntes 
umætteligt og en betydelig del løvtræ inddroges i kassefabri
kationen. Årsagen til den noget mindre efterspørgsel i 1961/62 
sammenlignet med 1960/ 61 er i første række det urolige vejr i 
vintermånederne, der gav mange spilde dage for havfiskeriet. 
I begyndelsen af marts 1962 var der dog påny en ret gunstig 
periode for .fiskeriet. Også i 1961/62 er der i fiskekasseproduk
tionen benyttet flere tusinde rummeter bøgefagot til fremstilling 
af bundbrædder. Nogle større fiskekasseproducenter har givet 
udtryk for en vis optimisme m .h.t. markedet fremover for fiske
kasser, idet man dels henholder sig til, at der ikke synes at være 
dukket noget egnet og konkurrencedygtigt materiale op til er
statning for træ i fiskekasserne - aluminiumskassen, der fOT 

nogle år siden ·fremkom bl.a. i Esbjerg, synes således ikke at 
kunne vinde fodfæste - og dels regner man med et forøget fiske
kasseforbrug, når Hanstholm havn bliver færdig. 

Ligesom i forrige sæson har de 2 store hjemlige spånplade
fabrikker og træfiberpladefabrikken i Troldhede ved deres rå
træ køb støltet den faste tendens for nåletræ af kassetræ- og rin-
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gere kvalitet. Dog har NO'vopall Træinduslri A/S været nO'get til
bageholdende som følge af større råtrætilgang end påregnet ved 
den i fjor forsøgsvis indførte afregning af råtræ efter vægt. En 
reduktion af råtrælageret har øjensynlig været påkrævet, og 
den dermed forbundne nedskæring af råtrækøbet har navnlig 
været mærkbar øst for Storebælt. Efterspørgslen efter spån
plader, især af god kvalitet, er iøvrigt meget betydelig og over
stiger ret væsentlig de prognoser, der opstilledes for få år siden, 
da udvidelse af den hjemlige spånpladeindustri ,blev aktuel. Dette 
er da årsagen til, at et nyt spånpladefabrikationsselskab, Glumsø 
Spånpladefabrik A/S, i Glumsø syd for Ringsted blev stiftet i 
foråret 1961. Af det nye selskabs aktiekapital på 1,3 mill. kr. eje~ 
ca. 300.000 kr. af ialt 74 skovdistrikter og ca. 300.000 kr. af iaH 
22 savværker øst for Storebælt, mens de resterende 700.000 kr. 
indehaves af Dansk Spånpladekompagni A/S i Silkeborg, der er 
moderselskab for virksomheden. Den nye fabrik, hvis årsforbrug 
af råtræ bliver ca. 32.000 rm, forsøgskøres i slutningen af april 
1962 og må hilses som en værdifuld udvidelse af den danske 
træindustri, især hvis fabrikken med tiden, ligesom tilfældet nu 
er i den vesttyske spånpladeindustri,kan benytte en større 
mængde løvtræ end de hidtil annoncerede ca. 15-20 pet. i pro'
duktionen. 

For dernæst at overgå til en omtale af løvlræmarkedel må det 
indledningsvis konstateres, at den træghed, der i forrige sæson 
kendetegnede råtræmarkedet for bøg navnlig til savværksbrug, 
i løbet af 1961 udviklede sig således, at markedet for bøgetræ 
i de bedste 'sorteringsklasser til finer.fabrikation !blev udpræget 
svagt øst .for Storebælt. Et prisfald i efteråret 1961 på en snes 
kroner for disse kvaliteter blev følgen, men om et sammenbrud 
af bøgemarkedet, således som tilfældet allerede var i Vesttysk
land, og da navnlig Slesvig-Ho'lsten, blev der lykkeligvis ikke 
tale. Prisfaldet for bøg til finerfabrikkerne må Ibl.a. ·ses på bag
grund af den hårde konkurrence på verdensmarkedet fra .finsk 
finer og krydsfiner af birk. Tillige har muligheden for import 
af billigt, tysk bøgetræ spillet ind. Efter den for skovbruget sær
deles alvorlige prisnedsættelse for de bedre bøgetræskvaliteter 
må det imidlertid konstateres, at vor største, hjemlige producent 
af bøge finer og -krydsfiner, A/S Dansk Skovindustri, samtidig 
med en igangværende omfattende rationalisering af fabrikatio
nen har fundet det muligt i 1961/62 at udvide sit indkøb af 
bøgeråtræ til ca. 19.000 kubikmeter, der udelukkende købes i 
danske skove. Andre finerfabrikker har til gengæld reduceret 
deres køb af bøg. 
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Et vigtigt træk ved det danske bøgemarked er, at ca. 70.000 
kubikmeter eller ca. 15 pet. af den årlige bøgegavntræhugst 
for at finde afsætning må eksporteres i farm af halvfabrikata 
(firkanter, planker o.lign.) med Storbritannien som hovedaftager. 
Det må konstateres, at denne forholdsvis ringe del af vor bøge
produktio'n, som det kunne ventes, øver afgørende indflydelse 
på de priser, der kan opnås på hjemmemarkedet for bøg, og der
for har det så stor betydning, hvorledes eksportmarkedet stiller 
sig, og om dette marked betjenes tilfredsstillende. 

Hårdttræsmarkedet i Storbritannien har i efteråret 1961 og helt 
frem til årsskiftet været præget af unormalt store lagerbehold
ninger, hvilket naturligvis fik ganske særlig betydning efter den 
drastiske diskon tO'forhøjelse, der gennemførtes i juli. Først og 
fremmest af den grund, men også på grund af usikkerhed med 
hensyn til prisudviklingen for bøg, har de engelske, lagerførende 
importører i denne periode vist betydelig tilbageholdenhed med 
hensyn til at engagere sig i nye køb af bøg. Forbruget har imid
lertid ligget på højde med, hvis ikke over, forbruget i forrige sæ
son, og i første kvartal af 1962 er lagrene blevet nedbragt i 
væsentlig grad. Frankrig, Rumænien og Jugoslavien er sammen 
med Danmark de vigtigste leverandører af savskåret bøg til Stor
britannien. Danmarks andel udgør vel kun mellem 10 og 20 pet. 
af den totale import, men af de specielle varegrupper, eksporten 
fra Danmark til Storbritannien omfatter, en væsentlig større an
del. Prismæssigt har udviklingen formet sig således i inde
værende sæson, at Rumæn ien og Jugoslavien i december foretog 
en mindre sænkning af deres priser og siden har holdt dette 
nye prisniveau, mens der i den senere tid har været nogen ten
dens til prisstramning for fransk bøg, dog er handelen fra dette 
land præget af uensartede salgsfO'rmer. For dansk bøg må nu 
konstateres en mindre, men utilstrækkelig prisstigning, og i den 
senere tid er efterspørgslen påny ved at li ve noget op. 

For så vidt angår det danske hjemmemarked melder flere 
større savværker i den seneste tid om mængdemæssigt ret god 
afsætning og følgelig god beskæftigelse, mens andre endnu er 
i trang herfor. 

Det nævntes ovenfor, at det har stor betydning, hvorledes eks
portmarkedet for dansk bøg betjenes. I forrige årsberetning om
taltes ret udførligt de bestræbelser, der udfoldedes herhjemme 
for at bringe eksporten af VOTt bøgetræ ind i mere ordnede ba
ner. Et første vigtigt resultat af disse bestræbelser, hvori skov
bruget aktivt har medvirket, blev etableringen i sommeren 1961 
af det produoentejede eksportaktieselskab Danish Hardwood A/S 

27 
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med henblik på dette selskabs Dvertagelse af efterhånden hDved
parten af den danske ekspDrt af savskåret bøg, idet man anså 
elimineringen af den skadelige indbyrdes kDnkurrence mellem 
de fDrhDldsvis mange danske ekspDrtører af bøg f Dr aldeles nød
vendig f Dr stabilisering af ekspDrten. Selskabet har, SDm vente
ligt, haft en del startvanskeligheder. Med henblik på at gøre sel
skabet bedre i stand til at løse sin betydningsfulde Dpgave har 
skovbruget gennem Dansk SkDvfDrening dels kautiDneret f Dr en 
kassekredit på ca. 1 mil!. kr. til selskabets dispDsitiDn Dg dels -
fDrøvrigt SDm fDrudsætning fra skDvenes side f Dr kautiDnerin
gen - påtaget sig at deltage i "en udvidelse af selskabets aktie
kapital. 

EkspDrten af savskåret, dansk løvtræ, hDvedsagelig bøg, beløb 
sig i 1961 til 40.770 kubikmeter til en værdi af 20,44 mil!. kl'. 
mDd 41.840 kubikmeter i 1960 til en værdi af 20,65 mill. kr. 

Værdien af den danske møbelinduslris ekspDrt fDrøgedes i 1961 
til ca. 149 mil!. kr. fra ca. 145 mill. kl'. i 1960 Dg biDt 10 mill. kl'. 
fDr 9 år siden, og Danmark el' nu verdens næststørste ekspDrtør 
af møbler samt i høj grad tO'neangivende f Dr så vidt angår mø:bel
stil - en beundringsværdig præstatiDn af VDl' møbelindustri. Teak 
har bevaret sin stilling SDm langt den mest benyttede træart, 
men på mere eller mindre skjulte steder i møbler af teak m.m. 
indgår dDg hyppigt en del bøg. FDrudsat at man når frem til den 
rette Dverfladebehandling af bøg - Dg der er IDvende, fDreløbig 
Drienterende, fDrsøg i gang hermed på TeknDIDgisk Institut, der 
vil blive støttet af Dansk SkDvfDrening - skulle der ifølge sag
kyndiges udtalelser være begrundet håb Dm, at bøgen igen kan 
vinde en mere fremtrædende plads i møbelfabrikatiDnen, især 
stDlefabrikatiDnen. En af VDre største møbelfabrikker Dplyser 
forøvrigt, at den aldrig har brugt så stDre mængder bøg SDm nu 
ved fremstillingen af laminerede stDle. 

PrDduktiDnen af smørdritler på danske stavefabrikker i tids
rummet 1.10.1960-30.9.1961, der er regnskabsåret f Dr stavefabrik
kernes fDrening, skønnedes i fDrrige årsberetning at ville beløbe 
sig til 1,7 mill. stk., men det faktiske tal blev Dmtrent 1,9 mill. 
stk. svarende til en råtræmængde af ca. 63.000 rm. Pr. 1. april 
1962 er der i indeværende regnskabsår prDduceret ca. 660.000 
dritler eller praktisk taget det samme antal SDm ved samme tids
punkt i 1961, men samtidig er lagrene af færdige dritler dalet 
helt ned til ca . 110.000 stk. mDd 172.000 stk pr. 31. marts 1961 
Dg 312.000 stk. pr. marts 1960. Denne reduktiDn af lagerbehDld
ningen er, i erindring Dm fDrsyningskrisen under det pludseligt 
stDre fDrbrug i fDrbindelse med transpDrtstrejken ifjO'r, med-
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virkende til, at man er lidt ængstelig ved at ·forcere nedlægnin
gen af yderligere et an tal stave fabrikker som led i de mangeårige 
rationaliseringsbestræbelser inden for stavefabrikationen. Der er 
således uændret fra ifjor 20 stavefabrikker og 5 bødkermestre 
beskæftiget med smørdrittelproduktionen, mod i 1933 57 virk
somheder. I den forløbne sæson har pakkesmørrets fremgang på 
bekostning af drittelsmørrets været meget beskeden. Pakkesmør
rets andel beløber sig formentlig kun til ca. 30-33 pet., men vil 
dog sikkert, omend langsomt, øges i årene fremover. Det er for 
så vidt forbavsende, at pakkesmørrets fremgang på bekostning 
af drittelsmørret ikke er blevet større. Om forbruget i 1961/6::! 
er det svært at udtale sig. Udbindingen har fundet sent sted i 
foråret 1962, men om græsningen i 1962 kan man naturligvis ikke 
vide noget. Skønsvis vil drittelforbruget blive nogenlunde uæn
dret fra ifjor. Råtræpriserne er uændrede fra 1960/61, og der 
synes ikke at have været vanskeligheder med at skaffe det for
nødne kvantum råtræ til produktionen. 

Det rekoTdstore boligbyggeri i det forløbne år - pr. 1. januar 
1962 var der således ca. 34.000 lejligheder under opførelse i Dan
mark - har øget efterspørgselspresset for så vidt angår parket
gulvbrædder fra A/S Junckers Savværk, ·således at ·der nu des
værre er adskillige måneders leveringsfrist for sådant gulv
materiale, selvom der er foretaget betydelige udvidelser og ratio
nalisering af produktionen. Mangelen på arbejdskraft har været 
særdeles følelig. Lønstigning og især den finanspolitiske udvik
ling gjorde det i eftersommeren 1961 nødvendigt for selskabet 
at foretage en prisforhøjelse på gennemsnitlig 7 pet. på Jun
ckers bøgeparket, den første prisforhøjelse i 6% år. Denne pris
forhøjelse kom skovene tilgode i form af 1-3 kr. stigning på de 
råtræeffekter,selskabet køber. Årsforbruget 1961/62 er steget i 
forhold til forbruget i 1960/61 og er vel nu næppe langt fra 
100.000 m3 . Det har ikke voldt vanskeligheder at få leverings
tilsagn fra skovene i denne sæson for dette kvantum, tværtimod. 
Købsområdet for råtræ er forsøgsvis udvidet med Fyn og Jyl
land. Et forsøg i 1960/61 med opskæring af et mindre parti fagot 
af bøg faldt heldigt ud, og købet af dette effekt udvides noget 
øst for Storebælt. Et nåleøje i produktionen har hidtil været 
tørringen af bøgestavene. Efter afprøvning af et pressetørrings
anlæg (hvori bøgestavene udsættes samtidig for højt tryk og 
varme) udvides dette ret kostbare anlæg så stærkt, at man på
regner allerede næste år at kunne tørre størsteparten af fabrik
kens forbrug af bøgestave efter denne metode, der især inde
bærer den fordel, at tørretiden blive langt kortere, men tillige 

27 * 
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giver mindsket svind og næsten ingen vridning af træet. Det må 
dog erkendes, at dette tørringsanlæg arbejder bedst med friskt 
træ, idet der ved lagring af råtræet i nogen grad sker en lukning 
af karrene ved tylle dannelse i disse, hvorved tørringen efter 
denne metode - hvad man let kan forestille sig - vanskeliggøres. 
Af samme årsag må rødmarvet træ have særskilt behandling. 

Generaldirekloralel for slalsbanerne udbød som sædvanlig i 
efteråret 1961 tegning af bøgesveller og modto'g efter det forelig
gende og trods uændret svellepris fra forrige år og prisstigning 
på 1 kr. for råtræet tilbud på ikke mindre end 280.000 stk. (i 
1961 aftog statsbanerne såvidt vides ca. 250.000 stk., d.v.s. en del 
mere end nødvendigt til dækning af det aktuelle forbrug). Sav
værkernes tilbud var dog utvivlsomt i overkanten af, for fleres 
vedkommende en del over, hvad de faktisk ville kunne effektuere 
på basis af råtrætilgang og skæringskapacitet inden udløbet af 
skæringsterminen. Af det tilbudte kvantum aftager statsbanerne 
175.000 stk. til uændret pris fra 1961 og yderligere et begrænset 
parti (vel ca. 30.000 stk.) til noget nedsat pris med henblik på 
opretholdelse af et stødpudelager. Det bemærkes, at svelleforbru
get i 1962 ligger med ca. halvdelen vest O'g ca. halvdelen øst for 
Storebælt, mens langt det største svelleudbud kommer fra lands
delene øst for Storebælt, hvilket indebærer, at talrige sveller af 
statsbanerne skal fragtes mod vest over Storebælt til forbrugs
stederne. Denne transport er statsbanerne i særlig grad interes
seret i at begrænse, da i forvejen den største godsmængde hos 
jernbanerne befordres i retningen øst-vest (væk fra København), 
og man således har et tabsgivende tomløb af godsvogne fra vest 
mod øst over Storebælt. Statsbanerne ser derfor deres fordel i at 
søge at fremme svelleproduktionen i Jylland i forhold til produk
tionen øst for Storebælt, hvilket i indeværende sæson bl.a. er 
kommet til udtryk deri, at nedslaget i svelleprisen for leverance 
udover et for hvert enkelt savværk nøjere fastsat kvantum er 
væsentlig mindre i Jylland end øst for Storebælt. 

Det kan i denne forbindelse nævnes, at del' i denne sæson 
foreløbig cr sluttet kontrakt om leverance af nogle, ganske vist 
ret begrænsede, partier bøgesveller til Sverige og Vesttyskland. 
Den vesttyske svellepris for tyske sveller ligger ca. 2 kr. pr. stk. 
over den danske. De tyske forbundsbaners og de sv·enske stats
baners svellebehov er større i 1962 end i 1961. Også fra f.eks. 
Sydkorea og Japan foreligger forespørgsler om sveller. 

Efterspørgslen efter eg og i særdeleshed ask og ær har i 
1961/62 været ret tilfredsstillende, dog har interessen for køb af 
skibstræ af eg været kendelig mindre i de fleste egne i medfør 
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af den ringe ordrebestand på fiskekuttere hos træskibsværfterne. 
De ringere ege- og askekævler finder let afsætning til parket
industrien. Egens tilbagekomst som mO'detræart i møbelindu
strien er under måske noget langsom og tøvende, men dog sikker 
udvikling. Grubetræ af eg, 8-15 cm midtdiameter og ca. 1 m 
længde, er ret efterspurgt fra Vesttyskland, men desværre er 
fragtudgiften ret høj. Denne afsætning var ellers kærkommen til 
aflastning af brændeudbuddet af eg. Råtræpriserne for eg er i 
de bedste kvaliteter steget ca. 15 kr., i de øvrige kvalitetsklasser 
uændrede. Priserne på råtræ af ask er uændrede fra 1960/61. 

Efterspørgslen efter el og birk til fremstilling af de træsanda
ler, der påny til sommer må forventes at blive en stor artikel 
herhjemme og i vore nabolande, er betydelig, og behovet kan 
ikke dækkes. Der fremstilles derfor nu en hel del af disse træ
sandaler af bøg. 

For sluttelig kort at omtale brændemarkedet synes et hastigt 
rundspørge at godtgøre, at afsætningen gennemgående er noget 
mere trykket i denne end i forrige sæson, men det gælder dog 
ikke i alle egne; således meldes der fra 0stsjæIland om ret god 
efterspørgsel og beskedne beholdninger nu ved skovnings
sæsonens slutning, altså en lignende situation som ved samme 
tidspunkt Hjor. Imidlertid står man jo nu umiddelbart foran en 
stærkt udvidet industriel udnyttelse af affaldstræet, hvortil 
brænde ja må henregnes. A/S Junckers Trækemi i Køge holdt i 
begyndelsen af december 1961 rejsegilde på den 5000 m2 store 
nye fabrikshal, der er bygget på et ca. 5ha stort areal nord for 
virksomheden, oprindelig åbent vand, men nu opfyldt med ind
pumpet sand. Den nye fabrik skal efter planen forsøgskøres nu 
i foråret og vil foreløbig få en årlig kapacitet på ca. 30.000 tons 
halvkemisk masse af bøg modsvarende et årligt råtræforbrug af 
ca. 150.000 rm. For 1962 har selskabet tilstrækkeligt råtræ i affal
det fra A/S Junckers Savværks produktion, men derefter er 
råtræbehovet tænkt inddækket således, at een trediedel udgøres 
af Junckers Savværks eget træaffald, mens skove ag savværker 
i fællesskab leverer resten, altså ca. 100.000 rm årligt. 

Den 4. juli 1961 afholdtes i Odense konstituerende general
forsamling i Dansk Træcellulose A/S. Dette selskab opfører i 
Assens en fabrik for fremstilling af halv kemisk cellulose af løv
træaffald fra skove og savværker, der samtidig udgør selskabets 
aktionærer. Oprindelig var tænkt på opførelse af en fabrik med 
en daglig produktionskapacitet på 50 tons masse, men der var 
på generalforsamlingen den 4. juli enighed om at vælge et anlæg 
med 100 tons daglig pfO'duktionskapacitet eller maksimalt 27.000 
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tons pr. år modsvarende et årligt råtræ forbrug af godt 100.000 
rm løvtræbrænde, idet rentabiliteten af et 100 tons anlæg må 
forventes at blive væsentlig gunstigere, end tilfældet ville være 
for 50 tons anlægget. Selskabets bestyrelse fik ved generalforsam
lingen bemyndigelse til at søge aktiekapitalen øget fra de oprin
deligt stipulerede 1,5 mil!. kr. til maks. 3 mil!. kr. Da der ved 
denne udvidelse af den projekterede fabrik, som nu er under 
opførelse, blev behov for mere træ, end der sandsynligvis kan 
fremskaffes fra de fynske amter, rettede selskabets bestyrelse 
henvendelse til skovdistrikterne i Dansk Skovforenings syd-, 
midt- og kronjydske skovkredse om tegning af ea. 25.000 rm bøg 
og andet løvtræ til fabrikken, idet man samtidig gjorde opmærk
som på, at tegningen forudsatte 5 års leveringspligt og køb af 
aktier i selskabet i forholdet 1000 kr. pr. 30 rm træ, der tegnes. 
Bemærkelsesværdigt er, at statsskovbruget, efter at landbrugs
ministeren havde indhentet finansudvalgets godkendelse deraf, 
er indtraadt som aktionær i selskabet med en aktiepost på 
267.000 kr. til sikring af afsætningen af årligt ca. 8000 rm 
affaldstræ af bøg m .m. fra jydske statsskove. Jydske savværker 
har gen nem deres forening stillet i udsigt at ville levere ca . 
12.000 rm årligt til selskabet. Produktionsprocessen i den fynske 
fabrik bliver af den såkaldte PANDIA type, der er karakteristisk 
ved en kontinuerlig kogning af det tilførte råtræ i et skråtliggen
de rør. 

Nævnes kan endelig, at der til en norsk cellulosefabrik i den 
forløbne sæson forsøgsvis er afsendt et par skibsladninger uaf
barket bøgeknippel og -fagot til cellulosefremstilling. 

Til allersidst en omtale af julelræ- og pynlegrønlsalgel i den 
forløbne sæson. Nattefrosten den 27.-28. maj, der ramte et om
råde fra lidt syd for Kieler-kana len i Holsten til en linie fra 
Vejle mod nordvest i Jylland, og her var den hårdeste i mands 
minde, skabte en overgang formodning om, at juletræer ville 
blive en mangelvare i 1961, og at der i hvert fald kun vil blive 
meget få træer til eksport, hvilket af hensyn til fastholdelsen af 
det udenlandske marked måske kunne være betænkeligt. Imid
lertid viste det sig, at der dels kunne fremskaffes tilstrækkeligt 
fra de ikke frosthærgede egne og dels, at det meget fugtige som
mer- og efterårsvejr havde formået at rette op på en del af de 
frostskadede træer, således at der dog i de frostramte egne kunne 
plukkes en del træer ud. Gennemgående steg juletræpriserne i 
detail-leddet ca. 1-3 kr. pr. st.k. For så vidt angår eksporten er 
Vesttyskland hovedaftager. Det vesttyske juletræforbrug skønnes 
officielt at ligge på ca. 15 mil!. stk., hvoraf ca. 20 pet. importeres 
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med Danmark som største enkeltleverandør. I 1955 nåede den 
danske eksport op på ca. 2 mill. træer, men siden er den dalet 
af mangel på egnede træer, således at den i 1961 vel kun androg 
ca. 500.000 stk. Det er i udlandet ganske bemærkelsesværdigt, at 
skikken med juletræer breder sig, utvivlsomt støttet af den sti
gende velstand hos befolkningerne i Vesteuropa i disse år. For 
20 år siden sås således kun ganske enkelte juletræer i Paris, nu 
er de ret almindelige på alle pladser. Italien er et andet eksempel 
af denne art. De vestjydske rødgraner er vellidte i Tyskland, 
angiveligt bl.a. fordi de med deres forholdsvis stive grene kan 
bære tung pynt og mange gaver. 

En krise i eksporten opstod i oktober-november 1961, da der 
viste sig ikke at være fornøden kapacitet inden for de hårdt 
pressede, i forvejen 100 pct. udnyttede 280 koncessioner til last
biltrafik i Vesttyskland, der indehaves af danske vognmænd. En 
udvidelse af disse tilladelser mødte vesttysk afslag, og det så 
derfor ud til, at man ville brænde inde med 5000 tons pyntegrønt 
og juletræer. I sidste øjeblik lykkedes det dog at skaffe udvej på 
den måde, at en væsentlig del af transporten overtoges af tyske 
vognmænd. Juletræeksporten kan nogenlunde let foretages pr. 
jernbane, hvorimod leverancerne af grangrønt til tyske kirke
gårde, gartnerier og parkforvaltninger nemmest og billigst fore
tages pr. lastbil. Til København kom de sædvanlige ca. 200.000 
juletræer, hvoraf halvdelen fra Jylland. Det var i julen 1961 
iøjnefaldende, at det nu er moderne for de mange bilejende 
byboere selv med familien om søndagen at køre ud på landet 
efter juletræet. I NOTdsjælland sås hos de ret talrige »juletræs
landmænd« lange bilkøer, og til imødekommelse af behovet her 
havde i visse tilfælde - vil et pålideligt rygte vide - driftige han
delsmænd importeret jydske juletræer via Nørrebro station. Disse 
træer fik således en lille ekstra køretur frem og tilbage i Nord
sjælland, inden de til højtiden havnede i københavnske hjem, 
men derved blev salget fra visse københavnske juletræsstader 
uventet en skuffelse for de pågældende sælgere. 
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Dansk Skovforenings bestyrelse og faste udvalg 

Bestyrelsen: Bestyrelsen har følgende sammensætning: Kam
merherre, lensgreve Chr. Moltke (formand), direktør for stats
skovbruget H. Frølund (næstformand), direktør, cand. jur. N. 
Arnstedt, skovrider Aa. Bavngaard, skovrider F. Biilmann, oberst
løjtnant H. B. Fabricius, godsejer E. v. Folsach, professor N. K. 
Hermansen, kgl. skovrider A. Hviid, kammerherre I. luel, gård
ejer, fO'lketingsmand E. Kristensen, hofjægermester Chr. Sehe
stedt Juul, skovrider Chr. Smith, afdelingschef B. Steenstrup, kgl. 
skovrider A. Tage-Jensen. 

Landsudvalget har følgende sammensætning: Skovrider Aa. 
Bavllgaard (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) , kgl. skovrider J . Holten (nordsjællandske 
skovkreds) , skovrider S. Larsen (nordjydske skovkreds) , skov
rider J. A. Løvengreen (kronjydske skovkreds) , kgl. skovrider 
J. C. Munkøe (sydjydske skovkreds), skovrider H. Muus (østsjæl
landske skovkreds) , skovrider C. M. Vendelsøe (vestsjællandske 
skovkreds) . 

Frøudvalget: Medlemmer er: 
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), professor, 

H. A. Henriksen, professor N. Kr. Hermansen og 
N. P. Tulstrup. 

dr. agro. 
kontorchef 

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

Studieudvalgel: Medlemmer er: 
Professor N. Kr. Hermansen (formand), direktør, cand. jUl'. N. 

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

Teknisk udvalg: Medlemmer er: 
Hofjægermester Chr. Sehestedt Juul (formand), kgl skovrider 

G. Bergsten, skovrider S. Larsen, skovrider O. Marstrand Jørgen
sen, professor P. Moltesen, skovrider B. H. Petersen, skovrider 
Chr. Smith. 
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Økonomisk-statistisk udvalg: Medlemmer er: 
Skovrider Aa. Bavngaard (foTmand), professor N. Kr. Herman

sen, professor, dr. agro. H. A. Henriksen, skovrider Chr. Smith, 
afdelingschef B. Steenstrup (suppleant skovrider G. West-Niel
sen), kontorchef N. P. Tulstrup. Kg!. skov taksator E. Laumann 
J ørgensen deltager sædvanligvis i udvalgets møder. 

Dansk Skovforenings sekretariat 

Adresse: Vester Voldgade 86, København V. Telf.: Minerva 2166. 

Kontorchef: Skovrider N. P. Tulstrup. 

Økon.-stalistisk afdeling (planlægn.afd.): Skovrider E. Tolstrup. 

Redaktion af tidsskrifterne: Redaktør P. Hauberg. 

Teknisk konsulent: Skovrider Aa. Marcus Pedersen. 

Bogholderi: Frk. W. Pedersen. 

Medlemsantallet 

androg pr. 1. januar 1962 ialt 668, nemlig 415 skovdistrikter med 
et bevokset areal på iall 224.280 ha, d .v.s. omtrent 70 pct. af det 
totale skovbevoksede areal i Danmark, 14 småskovsforeninger, 
hver med et ret betydeligt skovareal, 50 skovdistriktsbestyrere 
og chefer for forstlige institutioner samt 189 andre medlemmer. 

Hovedpunkter af arbejdet i det forløbne år 

Bestyrelse og landsudvalg: 

Blandt de sager, der er -behandlet af bestyrelsen og/eller lands
udvalget i det forløbne år, skal fremhæves: 

Forhandling med landbrugsminister Karl Skytte om skovbrugets 
økonomiske situation efter lønstigningen i foråret 1961 og for
nyet henvendelse til landbrugs-, indenrigs- og finansministeren 
i november om delle spørgsmål. 

Som omtalt på Dansk Skov forenings generalforsamling 1961 
rettede foreningen i april 1961 en længere skriftlig henvendelse 
til statsministeren med nærmere redegørelse (bilagt konkret, 
regnskabsstatistisk materiale) for skovbrugets vanskelige økono
miske situation i lyset af de lønstigninger, der allerede dengang 
kunne forudses at ville blive resultatet af forårets lønoverens
komstforhandlinger. Det vil erindres, at skovforeningen i sin 
henvendelse ikke bad om økonomiske tilskud, men derimod 
anmodede indtrængende om følgende 3 foranstaltninger til let
telse af erhvervets omkostninger: 1) ophævelse eller væsentlig 
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lempelse af ejendomsskatterne, 2) tilladelse til skattefri afskriv
ning på funktionær- og arbejderboliger og 3) forhøjelse af græn
sen for nedslag i formueskat til staten fra de nugældende 3 pet. 
til 5 pet. Tillige anmodede man om frigivelse af eksporten af 
råtræ . I maj, da det trak op til, at skovbruget - i hvert fald de 
særskilt vurderede skove - ikke ville få andel i den lettelse af 
de amtskommunale ejendomsskatter, som skimtedes at ville blive 
et af punkterne i »landbrugsforliget«, rettedes påny henvendelse 
til statsministeren, og henvendelsen fulgtes op af foretræde for 
folketingsudvalget vedr. lovforslaget om afsætning af danske 
landbrugsvarer m.m., idet den evt. bevilling til nedsættelse af de 
amtskommunale ejendomsskatter gorlt maskeret beroede på dette 
lovfoTSlags paragraf 4, 1. stk. 

Efter indbydelse af landbrugsministeren afholrltes den 23. juni 
i landbrugsministeriet et møde mellerp. på den ene side ministe
ren og repræsentanter for landbrugs- og handelsministeriet og 
på den anden side en delegation fra Dansk Skovforening ledet af 
formanden, kammerherre, lensgreve Chr. Moltke. 

Om mødets drøftelser og resultater skal følgende punkt for 
punkt kort refereres: 

ad ophævelse, subsidiært væsentlig lempelse af beskatningen af 
fast ejendom inden for skovbruget. 

Landbrugsministeren oplyste, at det ifølge sagens udvikling jo 
især var de amtskommunale ejendomsskatters bortfald, der var 
blevet aktuel. Under forhandlingerne, der førte til »landbrugs
forliget«, var der af landbrugets forhandlere givet udtryk for, at 
de skove, der ikke er særskilt vurderede, men sammen med til
hørende landbrugsjord, ligesom de rene landbrugsejendomme 
ønskedes fritagne for de amtskommunale ejendomsskatter, hvor
imod man ikke havde i tankerne, at tilsvarende skulle gælde for 
de særskilt vurderede skove og ikke-landbrugsnoterede gartne
rier (af Danmarks privatejede skovareal på iaH ca. 300.000 ha 
er ca. 100.000 ha i,kke særskilt vurderet). Resultatet var blevet, 
at der ikke indenfor den beløbsramme på 250 mil!. kr., der un der 
navn af landbrugets rationaliseringsfond ifølge paragraf 4 i lov 
om afsætning af danske landbrugsvarer m.m. er hensat til økono
miske støtteforanstaltninger til landbruget, og hvoraf ca. 38,5 
mill. kr. regnedes at ville medgå til refusion af de amtskommu
nale ejendomsskatter på landbrugsejendomme, er plads til at yde 
de særskilt vurderede skove refusion af de på disse hvilende 
amtskommunale ejendomsskatter (selvom disse efter det fore
liggende ialt kun andrager 1,5-2 mil!. kr. årligt). 
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Landbrugsministerens oplysning om landbrugsforhandlernes 
ovenfor nævnte stilling kom i høj grad som en overraskelse for 
skovforeningens repræsentanter. Fastslås kunne det imidlertid, 
at de ikke særskilt vurderede skove (der er noteret under land
brug) ligesom landbrugsejendomme ville slippe for amtskommu
nal ejendomsskat allerede i efteråret 1961. 

Skovforeningens repræsentanter måtte på mødet nøjes med at 
tage landbrugsministerens stærkt skuffende redegørelse ad 
notam. 

Landbrugsministeren tændte dog sluttelig et lille håb for de 
særskilt vurderede skave, idet han oplyste, at det er regeringens 
agt at fremsætte lovforslag om de amtskommunale ejendoms
skatters bortfald for samtlige ejendomme, altså også for særskilt 
vurderede skove. Ministeren kunne dog ikke udtale sig om, i 
hvilket tempo disse skatter påtænkes afviklet i det evI. lovforslag. 

I en skriftlig henvendelse til indenrigs- og landbrugsministeren 
i november 1961 har skovforeningen med støtte i regnskabs
statistisk materiale påny fremført ønske om væsen tJig lettelse af 
de faste ejendamsskatter inden for skovbruget, men i april 1962 
modtog foreningen fra indenrigsministeret det svar, at man ikke 
på det foreliggende, grundlag kunne etablere en særordning for 
skovbruget for så vidt angår de faste ejendomsskatter. Under
hånden har man dog i skovforeningen forstået, at der er begrun
det håb om, at regeringen til efteråret vil fremsætte lovforslag 
om generelt bortfald af de amtskommunale ejendorl].sskatter. 

ad skattefri afskrivning på funklionær- og arbejderboliger 
skovbruget. 

Lan dbrugsministeren oplyste på mødet den 23. juni, at spørgs
målet om tilladelse til skattefri afskrivning på funktionær- og 
arbejderboliger også var medtaget fra landbrugets side i de ind
ledende forhandlinger om kompensation til landbruget, men at 
man senere var enedes om ikke at medtage dette spørgsmål som 
led i »landbrugsforliget«. Spørgsmålet er imidlertid dermed 
ingenlunde henlagt fra ministeriets side, ej heller for så vidt 
angår skovbrugets boliger. Ministeren lovede, at det ville blive 
viderebehandlet. Dets konsekvenser krævede imidlertid en nær
mere undersøgelse. 

I en skriftlig henvendelse til finans- og landbrugsministeren 
har Dansk Skov forening inovembet' 1961 påny rejst spørgsmålet, 
idet man gør opmærksom på, at det for bevarelse af den for
nødne stab af dygtige arbejdere i -skovbruget ag for i det hele 
at bringe skovbrugets arbejder- og funktionærboliger i tidsmæs-
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sig stand i disse år er nødvendigt med ret betydelige investerin
ger i sådanne boliger. Det nævntes i henvendelsen, at landbrugs
ministeren jo selv fra bevillingen i august 1961 på 2,6 mill. kr. 
til forbedring af statsskovbrugets arbejderboliger målte have følt 
dette problem. 

Endnu mens delte skrives foreligger der ikke svar fra finans
ministeren til skovforeningen om dette spørgsmål. 

ad forhøjelse af grænsen for nedsættelse af formueskat til slalen. 

Der forelagdes på mødet den 23. juni en foreløbig udtalelse 
fra skattedepartementet om dette spørgsmål, hvoraf fremgik, at 
skattedepartementet ikke kunne anbefale imødekommelse af 
skovbrugets ønske. Landbrugsministeren konkluderede derhen, 
at spørgsmålets afgørelse måtte bero på en politisk beslutning, 
som ikke forelå ved mødet. 

ad fri eksportlicensiering for råtræ fra danske skove. 

Det forholder sig her således, at de bestående eksportrestrik
tioner indenfor »de 7« (EFTA-området) i henhold til EFTA
konventionen skulle ophæves inden udgangen af 1961 for så vidt 
angik de evt. områder, hvor der ikke forinden var opnået tids
begrænset dispensation. Fra savværkernes og Industrirådets side 
havde man ikke noget at erindre mod en eksportfrigivelse (fri 
eksportlicensiering) indenfor »de 7« for råtræ såvel af nåle- som 
løvtræ, men det havde fra regeringens side hidtil været praksis, 
at man ved eksportfrigivelse indenfor EFTA-området samtidig 
liberaliserede den pågældende varegruppe bl.a. til Vesttyskland, 
og herimod advarede man stærkt fra træindustriens side for så 
vidt angik råtræ af nåletræ, idet jo priserne herfor lå højere i 
Vesttyskland end i Danmark, således at man ved evt. eksport
frigivelse frygtede, at de danske skoves nåletræ i betydelig 
mængde ville blive afsat til vesltyske købere til højere priser, 
end de danske savværker mente at kunne betale. 

For så vidt angik råtræ af løvtræ havde man ikke noget imod 
fri eksportlicensiering også til Vesttyskland, idet priserne ikke 
er højere der, men tildels lavere end i Danmark (for bøg). 

For så vidt Danmark tilsluttes fællesmarkedsområdet, bliver 
eksporten til Vesttyskland automatisk fri, og man var derfor fra 
handelsministeriets side tilbøjelig til at udskyde en afgørelse af 
spørgsmålet om fri eksportlicensiering for råtræ af nåletræ 
udenfor EFTA-området, til der er kommet mere klarhed over 
Danmarks evt. tilslutning til fællesmarkedet. 

Skovforeningens repræsentanter kunne ved mødet ikke erklære 
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sig tilfreds med en sådan udskydelse af afgørelsen om råtræ
eksporten, og landbrugsministeren anmode de derfor handels
ministeriet om at træffe skridt til indkaldelse snarest til forhand
ling mellem handelsministeriet, skovforeningen og træindustrien 
om eksportspørgsmålet vedr. råtræ af nåletræ. Der blev fra skov
foreningens side givet udtryk far, at man også i dette spørgsmål 
gerne så enighed med træindustrien. 

Et sådant møde afholdtes den 31. juli, og det resulterede i, at 
handelsministeriet kraftigt henstillede til Træeksportudvalgel 
(hvori foruden Fællesrepræsentationen for danske Savværker og 
Trævarefabriker og Dansk Skovforening også Grosserersocietetet, 
Industrirådet, Træhandlerforeningen og Provinshandelskamme
ret er repræsenteret) om snarest at søge udarbejdet et kompro
misforslag til handelsministeriet vedr. frigivelse af eksporten af 
råtræ. 

Det lykkedes at udarbejde et sådant kompromisforslag, og det 
korte af det lange er, at handelsministeriet under 7. november 
i en skrivelse til Dansk Skovforening med delte, at der kunne 
påregnes fri ekspo'rtbevillingsudstedelse fol' råtræ af nordiske 
træarier med undtagelse af rødgran og sitkagran, for hvilke 2 
træarter kun træ med maksimaldiameter 11 cm i tykkeste ende 
eller træ af mindst 12 m længde og minds t 28 cm midtdiameter 
ville blive henført under den gruppe, for hvilken fri eksport
bevillingsudstedelse praktiseres. Flere års indsats fra skovbrugets 
side på dette felt var endelig kronet med imødekommenhed fra 
myndighederne. 

Rundbordskonference om bøgetræ i møbelfabrikationen. 

Med Dansk Skovforening som arrangør og vært afholdtes den 
2. marts 1962 på Royal Hotel (SAS) i Københav n en rundbords
konference mellem på den ene side fremtræ dende repræsentan
ter for danske møbelfabrikanter, møbelarkitekter og møbelhand
lere, Trærådet og Teknologisk Institut m.fl. og på den anden side 
repræsentanter for Dansk Skovforenings bes tyrelse og lands
udvalg. Konferencens thema var: Er der - uden for skovbrugets 
kreds - interesse for øget benyttelse af bøg som råmateriale i 
møbelindustrien i medfør af bøgetræs særlige vedrnæssige egen
skaber og pris? - Skovforeningens forman d, kammerherre, lens
greve ellI'. Moltke , udtalte i sin velkomst til deltagerne, at skov
foreningens hensigt med konferencen ikke var at øve propagan
da fOT bøgetræ, men man ville dog gerne henlede deltagernes 
opmærksomhed på, at man inden for skovbruget har på for
nemmelsen, at bøgetræet er trængt længere tilbage som råma-

28 
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teriale i møbelfabrikationen, end dets vedmæssige egenskaber 
ved den rette forarbejdning og overfladebehandling af træet 
formentlig retfærdiggør. Specielt er man opmærksom på sådanne 
møbler, der vil blive udsat for stærkt slid, altså f.eks. skolemøbler 
o.lign. »konsummøbler«, men også finere møbler fremstillet af 
bøjede og/ eller laminerede trædele. Professor P. Mollesen gav 
derefter en kort oversigt over bøgetræs tekniske egenskaber sam
menlignet med andre træarters og redegjorde for udbudet og 
afsætningen af forskellige kvaliteter bøgetræ, hvorefter snedker
mester Børge Jensen, Teknologisk Institut, skildrede bøgen set 
fra en møbelsnedkers synspunkt. Træprøver visende instituttets 
igangværende forsøg med forskellige moderne overfladebehand
linger af bøg blev demonstreret. Der udspandt sig på baggrund 
af disse indlæg en livlig diskussion mellem konferencens del
tagere, der til sko'Vforeningens glæde viste en betydelig og 
positiv interesse for det rejste spørgsmål. Helt afgørende for 
bøgens placering fremover som råmateriale i møbelfabrikationen 
synes det at være, at man når frem til den rette overfladebehand
ling af træet. På dette felt er der tidligere syndet groft, eller man 
har ikke haft egnede overfladebehandlingsmidler, hvilket må 
bære hovedskylden for, at bøgen af mange anses for en »billig« 
træart. 

Lykkes det at nå frem til den rette overfladebehandling - og 
de igangværende forsøg dermed synes ret lovende - skulle bøgen 
have en betydelig fremtid for sig især i stolefabrikationen, hvor 
dens relativt store styrke, evne til at bøjes m.m. rigtigt kommer 
til sin ret. Et evt. propagandafremstød for bøg overfor publikum 
bør imidlertid ikke iværksættes, før spørgsmålet om rette over
fladebehandling, fornøden produktionskapacitet m.m. er klarlagt. 
Der var på konferencen stem ni ng for nedsættelse af et mere 
permanent »bøgemøbelråd« a la »skomoderådet«. Ved konferen
cens slutning var Dansk Skov forening vært ved en lunch for 
deltagerne. Et fyldigt referat af drøftelserne er tilgået alle, der 
var indbudt til konferencen. 

Slølte iii DANISH HARDWOOD A / S. 
Som omtalt ved Dansk Sko'Vforenings generalforsamling 1961 

stiftedes i juni 1961 Danish Hardwood A/S. Selskabets aktio
nærer udgøres af ca. 40 løvtræsavværker med en årlig eksport
produktion af 16-17.000 kubikmeter savskåret bøg, d.v.s. godt 
halvdelen af den gennemsnitlige årlige eksportmængde af bøg 
fra Danmark. Tillige er Danske Skoves Handelskonlor aktionær 
i selskabet (og repræsenteret i dels bestyrelse ved skovri '"ler 
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N. P. Tulstrup), hvis formål er at etablere og fastholde kontinuer
lige og så vidt mulig stabile markeder fOT opskåret dansk løvtræ 
i udlandet. 

Skovforeningen modtog i februar 1962 fra selskabet en henven
delse om kautionsstilleIse for en kassekredit stor 1 millo kr. hos 
Kjøbenhavns Handelsbank AIS til disposition for selskabet, og 
skovforeningens bestyrelse havde i den anledning sammen med 
Danske Skoves Handelsudvalg en nøje drøftelse med selskabets 
bestyrelse om udviklingen på bøgemarkedet såvel herhjemme 
som i udlandet samt selskabets hele stilling, salgs politik og struk
tur. 

Sko'Vforeningens bestyrelse og handelsudvalget nåede herved 
til den overbevisning, at 1) en evt. undladelse af fra skovbrugets 
side nu at øve effektiv støtte til eksporten af dansk bøg i løbet 
af kort tid kan få alvorlige konsekvenser for afsætningen af dan
ske skoves bøgetræ. Det er dog klart, at der sideløbende med 
eksportstøtten også må udfoldes hensigtsmæssige bestræbelser på 
udvidelse af hjemmemarkedet. 2) at eksporten af savskåret dansk 
løvtræ for hovedpartens vedkommende bør søges centraliseret 
i et af skove og savværker ejet driftigt eksportorgan, samt 3) at 
Danish Hardwo'Od A I S, forudsat visse ændringer af selskabets 
vedtægter, vil være egnet til at varetage opgaven som dette cen
trale eksportorgan. 

Skovforeningens bestyrelse vedtog derfor på v isse betingelser, 
der accepteredes af selskabets bestyrelse, at ville anbefale løv
skovdistrikterne i skovforeningen at indtræde i en nærmere 
beskrevet kautionsordning, der ville muliggøre etablering af den 
fornødne kassekredit. 

En detailleret skrivelse herom ledsaget af tegningsblanket 
udsendtes den 3. marts 1962 til private løvskov distrikter i Dansk 
Skovforening, og allerede en halv snes dage senere var der af 
skovdistrikterne tegnet så stO'r en kaution, at Kjøbenhavns Han
delsbank A I S imod den ne kaution indgik på at stille en kasse
kredit på foreløbig 900.000 kr. til rådighed for Danish Hardwood 
A I S efter næ rmere aftale med Dansk Skovforening. For skov
foreningens bestyrelse var dette resultat til stor glæde, ikke alene 
på grund af det tegnede beløbs størrelse, men også fordi den 
spontane tilslutning fra skovdistrikterne viste en enighed og 
handlekraft i skovbruget, som i høj grad er ønskelig i betragtning 
af det hårdere økonomiske klima, skovbruget nu er ude i. 

En af de betingelser, skov foreningens bestyrelse stillede over
for Danish Hardwood A I S's bestyrelse, var, at selskabet eftel' 
fornøden vedtægtsændring (som den 16. marts på en ekstra-

28* 
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ordinær generalforsamling i selskabet vedtoges med samtlige 
aktionærers stemmer) udvider sin aktiekapital med 100.000 kr. 
til 300.000 kr. Af nævnte 100.000 kr. nye aktier, der udbydes til 
pari kurs, tilbydes forlods 78.000 kr. til Danske Skoves Handels
kontor på egne vegne og på vegne skovdistriktssavværker, me
dens 22.000 kr. reserveres til fordeling blandt selskahets hid
tidige aktionærer efter dets bestyrelses disposition. Ved en aktie
kapitaludvidelse efter disse retningslinier vil halvdelen af sel
skabets aktiekapital besiddes af Danske Skoves Handelskontor og 
skovdistriktssavværker, mens resten vil være nogenlunde jævnt 
fordelt på ca. 35 ikke-skovdistriktssavværker og 4 savværks
foreninger. 

Henvendelse til finansministeren om oprettelse af et skovfond 
lil løsning af det varierende årsudbyttes skattemæssige problem. 

I skovlandet Sverige, hvor man ligesom herhjemme bl.a. som 
følge af stormkatastrofer, men O'gså af rent skovdyrkningstekni
ske grunde er kendt med problemet: Varierende hugstudbytte 
fra år til år, har man netop med henblik på mildning af de 
skattemæssige følger af dette varierende hugstudbytte etableret 
den ordning, at skovejerne på visse nærmere betingelser og in
den for visse grænser hos deres private bankforbindelser kan 
indbetale til et såkaldt »skogsfond«. Af beløb, der indsættes i 
et sådant fond, svarer skovejeren først indkomstskat, efterhån
den som beløhet påny udtages af fO'ndet. I skattemæssig hen
seende muliggøres altså herved en udjævning over flere år af 
den ujævne årsindkomst, som skovbrugets særlige natur jo ofte 
indebærer. 

Den i Sverige etablerede ordning forekommer at være en 
for alle berørte parter både formålstjenlig og rimelig løsning 
af det varierende årsudbyttes skattemæssige problem, og Dansk 
Skovforening har derfor i en skriftlig henvendelse af 29. marts 
1962 til finansministeren udtalt ønske om, at en tilsvarende ord
ning - evI. modificeret efter danske forhold - gennemføres i 
Danmark fO'r skovbrugets vedkommende. Det vil formentlig være 
naturligt at knytte en evI. skovfondsordning til den allerede 
eksisterende investeringsfondsordning. Om denne sidstnævnte 
ordning såvel som om de gældende afskrivningsregler, der jo 
for mange erhvervsgrene har stor positiv betydning, må det for 
skovbruget med dets beskedne maskinpark m.m. desværre siges, 
at det ikke har synderlig mulighed for hel'igennem at opnå ind
komstudjævn ing. 

Efter clet for skovforeningen foreliggencle kan den evI. O'pret-
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telse af en skovfondsordning ikke bero på en rent administrativ 
afgørelse, men må forch'e en særlig lovhjemmel. 

Om udfaldet af denne henvendelse er det endnu for tidligt at 
udtale sig. 

Dansk Skovforening repræsenteret i naturfredningskommissionen. 

I november 1961 nedsattes af Ministeriet for kulturelle Anlig
gender en kommission, der skal behandle naturfredningslovens 
hele problemkompleks. Regeringen gav allerede tilsagn om denne 
kommission, da Folketinget i juli 1961 vedtog ændringsforslaget 
til naturfredningsloven. 

Dansk Skovforening har i forståelse med Foreningen af Skov
og Landejendomsbesiddere i Danmark anmodet ministeriet om, 
at foreningen må få en repræsentant i denne kommission, og 
ministeriet har, inden kommissionen trådte i arbejde, imøde
kommet skovforeningens anmodning. Bestyrelsen har udpeget 
kammerherre, lensgreve Chr. Mollke til at repræsentere skov
foreningen i naturfredningskommissionen, hvis arbejde må 
imødeses med betydelig interesse også fra skovbrugets side. 

Frøudvalget: 

Kåring af frøavlsbevoksninger. Udvalget har på et par kårings
rejser i efteråret 1961 henholdsvis på Fyn og i Jylland udvidet 
fortegnelsen over kårede frøavlsbevoksninger i Danmark med 
3 kårede bevoksninger, mens et antal andre bevoksninger, der 
var begæret kårede, ved besigtigelsen ikke skønnedes egnede til 
optagelse i kåringsfO'rtegnelsen. 

I 1963 skal en revideret udgave af 1958-fortegnelsen over kå
rede bevoksninger i Danmark udgives af frøudvalget i henhold 
til udvalgets vedtægter, og udvalget har med henblik herpå ved
taget at lade eet medlem af udvalget foretage en hastig besig
tigelse af samtlige adskillige hundrede kårede bevoksninger for 
at få tilvejebragt et samlet, ensartet overblik over bevoksninger
ne. De bevoksninger, der ved denne nu påbegyndte gennemgang 
måtte give anledning dertil, vil dernæst blive besøgt af yder
ligere medlemmer af udvalget. 

Frøavlermødet 1961 afholdtes ved frøudvalgets formidling den 
6. september i Fredericia. På mødet drøftedes høsludsigter for 
skovfrø, vejledende priser for frø fra kårede danske frøavls
bevoksninger, import o'g eksport af skov frø, og der blev sluttelig 
givet en kort orientering om 1. virkeår i Herkomstkontrollen med 
skov frø og -planter. Frøsætningen i Danmark på de vigtigere 
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skovtræarter var i 1961 ringe eller udeblev for adskillige arters 
vedkommende helt, dog bortset fra østrigsk fyr, bjergfyr og con
tortafyr, der havde middelgod frøsætning, og skovfyr samt i 
visse egne af Jylland ædelgran , der havde ringe til middelgod 
frøsætning. Et detailleret referat af mødet er ligesom i tidligere 
år tilsendt samtlige skovdistrikter, på hvilke del' el' kårede be
voksninger. 

Herkomstkontrollen med skovfrø og -planter, der jo har sæde 
hos Statens forstlige Forsøgsvæsen i Springforbi, oplyser i sin 
1. årsberetning, at der pr. 1. marts 1962 er kontroloverenskomst 
med ialt 9 skovfrøhandlere (heriblandt Danske Skoves Handels
kontor) og 40 salgsplanteskoler. 

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

Dansk Skovforenings Tidsskrift, der udkommer i et månedligt 
oplag af 1780 eks., har haft nogenlunde god tilgang af stof i årets 
løb, og man kan vist sige, at der har været særdeles lødige ar
tikler i tidsskriftet. Blandt de interessante artikler, der i årets 
løb har været optaget i tidsskriftet, kan nævnes: Forstinspektør 
Th. Jagd: »Fra Bregentveds egeskove. Kultur og racer«, hvor 
læseren får en meget grundig og gennemillustreret, historisk gen
nemgang af egens dyrkningsforhold på Bregentved. - Skovrider 
Aa. Marcus Pedersen giver aktuelle oplysninger om »Rationali
seringsbestræbelser i dansk og udenlan dsk skovbrug«. - Forst
kandidat A. Yde-Andersen giver i en artikel: »Stødfladebehand
ling som bekæmpelsesmiddel mod Fomes annosus-angreb« værdi
fulde oplysninger til praksis vedr. bekæmpelse af Trametes. -
Skovrider E. Løfting giver en interessant rejseberetning fra Kau
kasus i Rusland om »Abies Nordrnanniana i Kaukasus«, og forst
kandidat J. Neckelmann bringer en meget aktuel rapport om 
»Kemisk ukrudtsbekæmpelse i skovkulturer«. Af de i 1962 trykte 
større artikler kan nævnes skovrider Aage Bavngaard: »Rødgra
nens produktion« og forststuderende P . O. Olesen: »Thuja pli
cata«. 

Underskuddet ved udgivelsen af tidsskriftet (efter modtagel
sen af legat støtte på 12.500 kr.) var 2.133 kr. mindre end for
rige år, hvilket skyldes stigninger iannoneeindtægter. 

Forstlig Budstikke, der som vanligt er udkommet med 2 numre 
pr. måned, omfalter stof indenfor alle skovbrugets fagområder, 
og så vidt muligt af et aktuelt, oplysende indhold. Der er i årets 
løb tilgået Budstikken adskilligt stof udefra: Fra den skovbrugs
faglige forskning, skovdistrikterne og fra myndighederne. For 
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dette tilsendte stof vil vi gerne sige tak; stoffet har været meget 
velkomment. løvrigt indeholder Forstlig Budstikke regelmæssigt 
oplysninger om Dansk Skovforenings arbejde, samt om handels
mæssige forhold, teknisk nyt m.m. 

Underskuddet ved udgivelsen af Forstlig Budstikke var i 1961 
2.071 kr. mindre end året før. Det mindre underskud skyldes 
stigende abonnements- og annO'nceindtægter. 

De bonilelsuise Tilvæksloversigler. 
Professor Carl Mar: Møller's bonitetsvise tilvækstoversigter har 

i omtrent 2 år været udsolgt, og da der har været rettet et be
tydeligt antal henvendelser til Dansk Skovforening om erhver
velse af eksemplarer, er et nyt oplag på 400 eksemplarer trykt. -
Tilvækstoversigterne (16 sider) koster 6.- kr. og kan fås ved 
henven delse til Dansk Skovforening. 

Studieudvalget: 

Afholdelse af forstlige symposier (rundbordskonferencer) . 

Dansk Skovforenings bestyrelse vedtog - som meddelt ved for
rige generalforsamling - i 1961 forsøgsvis at afholde et sympo
sium, i det man som emne valgte skovforvaliningens rationalise
ring. Det vedtoges tillige, at symposiet skulle søges afholdt i 
samarbejde med Danske Forstkandidaters Forening således at 
man i fællesskab skulle løse de økonomiske problemer; opgaven 
blev iøvrigt henlagt under studieudvalgets arbejdsområde. Udval
get nedsatte en arrangementskomite bestående af professor N. K. 
Hermansen (formand), direktør, cand. jur. N. Arnsledl, skovrider 
Sv. Bang (i sin egenskab af formand for forstkandidatforenin
gen) og skovrider N. P. Tulsirup, der skulle varetage den detail
lerede tilrettelæggelse og gennemførelse af symposiet, hvis af
holdelse averteredes i Forstlig Budstikke for den 5. oktober 1961. 
Til domicil for symposiet valgtes den smukt beliggende O'g vel
indrettede ejendom »Rolighed« på Strandvejen mellem Skods
borg og Vedbæk, hvor deltagerne også overnattede. 

Del 1. forstlige symposium fandt sted mandag-tirsdag den 13.-
14. november. Der viste sig at være så stor interesse blandt med
lemmerne for deltagelse i dette forsøgssymposium, at deltager
antallet af arrangementskomiteen udvidedes fra de oprindeligt 
stipulerede 20 til 30, hvilket dels af rent indkvarteringsmæssige 
grunde, men også fardi et større deltagerantal kunne være til 
gene for diskussionernes frie udfoldelse, måtte anses for maksi
mum. 
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Den første dag indledtes med et kort foredrag (eller snarere 
causeri) af lektor T. Agersnap fra Handelshøjskolen om virk
somheders interne organisationsproblemer og deres løsning i al
mindelighed, hvorefter pro'fessor N. K. Hermansen kort trak for
bindelsen til skovbrugets interne organisationsproblemer op. Ef
ter frokost inddeltes deltagerne i 3 grupper, der hver for sig i et 
par timer ud fra utraditionelle synspunkter drøftede skovbru
gets administrationsforhold. Sluttelig samledes man i plenum, 
hvor en ordfører for hver gruppe gjorde rede for, hvad man i 
hans gruppe var nået til i diskussionen. Om aftenen var der 
forevisning af en smuk, svensk skovbrugs film i farver »Sekler
nas såningsman«. Næste dag indledte lektor Agersnap med et 
causeri over synspunkter ved vurdering af forskellige organ i
sationsproblemer, og dernæst fik deltagerne uddelt en beskrivelse 
af et tænkt dansk skovdistrikt med forskellige problemer af ad
ministrativart. Denne beskrivelse eller »opgave« dannede grund
lag for en diskussion resten af formiddagen i samme 3 grupper 
som den forrige dag. Om eftermiddagen var der plenum med re
ferat fra gruppeordførerne om hver gruppes »løsning« af op
gaven, hvO'refler der var almindelig diskussion, indtil man efter 
en thepause kJ. 16 sluttede af, og hver tog hjem til sit. 

Det kunne konstateres, at det første forsøgs-symposium var 
faldet heldigt ud, og tilskyndet af de gode erfaringer vedtog skov
foreningens bestyrelse efter studieudvalgets indstilling at lade 
afholde et nyt forstligt symposium allerede i marts 1962 og der
efter fremdeles een gang årligt i marts måned. Arrangements
komiteen var uændret fra 1. symposium. 

Del 2. forstlige symposium fandt sted mandag- tirsdag den 26.-
27. marts på ejendommen »RO'lighed «, hvor også 1. symposium 
havde haft til huse. Symposiet var ved anmeldelsesfristens udløb 
en del overtegnet (maksimale deltagerantal var ansat til 30 plus 
arrangementskomiteens medlemmer). Som indledning til drøftel
serne af symposiets emne: Årsplanlægning i skO'vbrugel, holdtes 
den 26. marts om formiddagen 3 korte foredrag henholdsvis af 
lektor Torben Agersnap fra Handelshøjskolen om generelle syns
punkter ved virksomheders planlægning, af direktør Ove Jeppe
sen fra C. Schous Fabrikker A/S om korttidsplanlægning i en 
større industri- og handelsvirksomhed og endelig af professor 
N. K. Hermansen om årsplan lægning i skovbruget. Navnlig på 
symposiets 2. dag var der såvel i gruppemøderne som i plenum 
livlige diskussioner og erfaringsudvekslinger om symposiets em
ne, og fra flere sider fremsattes ved sympO'siets slutning overfor 
arrangementskomiteens medlemmer ønske om, at der allerede i 
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efteråret 1962 foranstaltes et 3. symp<Ysium. Tanken var jo el
lers, at der først til foråret 1963 og fremdeles 1 gang årligt skulle 
afholdes symposium. 

Tilskud til diverse undersøgelser m.m. 

Til brug i 1962 søgte Dansk Sl<ovforening i efteråret 1961 le
gatstøtte till) udgivelse af Dansk Skov forenings Tidsskrift, 2) 
orienterende undersøgelser over mulighederne for at iværksætte 
en effektiv, oplysende propaganda for øget anvendelse af dansk 
bøg til sådanne formål, hvoT bøgen enten er bedre eller mindst 
lige så egnet som andre træarter, 3) afslutning af de foreløbige 
undersøgelser over råd dannelse i gran og 4) gen nemførelse af 
sammenlignende forsøg med kemisk bekæmpelse af lus på nord
mannsgran og ædelgran. 

Efter at der var modtaget meddelelse om udfaldet af legat
ansøgn'ingerne (se n æ rm ere om legattilskuddene pag. 308), ved·· 
tog bestyrelsen at afsætte iaH 41.974 kr. til formål sorterende 
under studieudvalget i henhold til følgende specifikation (i pa
rentes er for hver post angivet, hvor stor en del af beløbet, der 
inddækkes af legattilskud) : 

1. Dansk Skovforenings Tidsskrift .... 
2. Afslutning af de foreløbige under

søgelser over rådangreb i gran .... 
3. Undersøgelser over mulighederne for 

oplysende propaganda for øget an-
vendelse af bøg .. . ....... ... ... . . 

4. Gennemførelse af sammenlignende 
forsøg med kemisk bekæmpelse af 
lus på nordmannsgran og ædelgran 

5. 2. forstlige symposium ...... .. . . 
6. Disponible til andre undersøgelser 

11.500 kr. 

15.000 kr. 

4.474 kr. 

3.000 kr. 
2.000 kr. 

o.lign. efter bestyrelsens godkendelse 6.000 kr. 

(11.500 kr.) 

(5.000 kr.) 

(4.4 74 kr.) 

(1.000 kr.) 

---------------------------
lait . ... 41.974 kr. 

7. Overført af forrig e års bevilling til 
udførelse i 1962 : 
Unclersøgelse af skovtræplanters føl-
somhed for oversvømmelser 2.000 kr. 

(21.974 kr. ) 

ad 1) Beløbet medgår til delvis dæ kning af det direkte under
skud ved udgivelsen af Dansk Skovforenings Tidsskrift, 
der i 1961 efter modtagelsen af legattilskud 12.500 kr. an
drog 4.668,05 kr. 
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ad 2) Den statistiske bearbejdning af det fra de jyske plan
tager indsamlede, i tidligere årsberetninger nærmere om
talte, materiale vil være tilendebragt inden 1 år. De øvrige 
løbende undersøgelser er i god gang, jfr. nedenfor, og der 
synes nu at være gode udsigter til, at undersøgelserne 
over råddannelse i gran efterhånden vil kunne overtages 
af Statens forstlige Forsøgsvæsen på mere permanent ba
sis. Der er nu i en årrække - delvis for økonomiske mid
ler fra legatstiftelser og Dansk Skovforening - ydet et 
betydeligt arbejde med disse for vort skovbrug så vigtige 
undersøgelser, hvorved der er opnået en væsentlig bedre 
indsigt i råddannelsesproblemerne. Forhåbentlig vil de 
bevilgende myndigheder på dette solide grundlag stille 
sig imødekommende fremover med de fornødne økono
ske midler til dybtgående fortsættelse af undersøgelserne. 

Siden forrige årsberetningsredegørelse for undersøgel
serne er del' blandt andet udført følgende arbejder: 
1) Undersøgelser over den årstidsbetingede variation i 
hyppigheden af stødfladeinfektioner med luftbårne Fomes
annosus-sporer hos rødgran. (Publiceret i Dansk Skov
forenings Tidsskrift 1961). 
Undersøgelsen, der blev foretaget i en ca. 20-årig rød
gran bevoksning på Løvenholm, viste: 

a) at der forekommer stødfladeinfektioner hos rødgran, 
b) at faren for stødfladeinfektioner er størst ved hug
ster, der foretages i eftersommeren og om efteråret, men 
kun lille ved hugster, der udføres om vinteren, 
c) at der synes at være en vis sammenhæng mellem 
klimaet i en periode før hugst og stødfladeinfektions
procen ten i hugsten. 

Det tilrådes enten at lade hugsterne i nåletræbevoksninger 
ndføre om vinteren, eller, hvis dette ikke kan lade sig 
gøre, at behandle stødfladerne med stenkultjæreolie. 
Til yderligere belysnin.g af spørgsmålet er der anlagt for
søg på Jægerspris distrikt, Matrup distrikt og Hedeselska
bets 5. distrikt. 
2) I fortsættelse af undersøgelser over lærkeammetræernes 
indflydelse på F. annosus-angrebets udbredelse i rødgran
bevoksninger, er der foretaget undersøgelser over bjerg
fyrindblandingers betydning for sygdommen. 
Denne undersøgelse har vist, at der findes omtrent dobbelt 
så mange angrebne rødgraner i bevoksninger, der er frem
bragt med bjergfyr som hjælpetræ, og hvor disse er hug
get bort på et tidligt tidspunkt i bevoksningens liv, som 
i bevoksninger, hvor man enten ikke har anvendt bjerg
fyr eller, hvor man har anvendt bjergfyr, men ikke har 
hugget dem bort. 
Det er følgelig tilrådeligt at undlade hugst af bjergfyr, 
hvor dette er muligt, og hvor hugst er påkrævet, da enten 
at behandle stødfladerne med stenkultjæreolie eller fore
tage hugsten om vinteren. Undersøgelsen vil blive publi
ceret i Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark. 
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3) I Dansk Skovforenings Tidsskrift 1961 er der givet an
visning på, hvilke stoffer der bør anvendes ved stødflade
behandling, og på hvilken måde disse bør anvendes. Da 
der er en betragtelig prisforskel på de forskellige fabrika
ter fra ca. kr. 0,50 til kr. 2,50 kr. pr. kg, fO'retages der 
i øjeblikket en afprøvning af de forskellige fabrikater for 
at finde frem til det billigste og bedst egnede middel. 
4) I Dansk Skovforenings Tidsskrift for 1961 er der i en 
artikel om »Trametes på stribe« redegjort for, hvorledes 
Pinus contoria rækker i rødgran kan virke som indfalds
vej for rådangreb. 

ad 3) Et første skridt i denne undersøgelse blev foretaget i form 
af den under afsnittet om bestyrelsen og landsudvalget i 
nærværende årsberetning omtalte rundbordskonference 
den 2. marts 1962 mellem repræsentanter for fremtræ
den de danske møbelfabrikanter, møbelarkitekter, møbel
handlere, Trærådet, Teknologisk Institut samt medlemmer 
af Dansk Skov forenings bestyrelse og landsudvalg. U dfal
det af denne konference må tilskynde til intensivering 
af undersøgelserne over den mest hensigtsmæssige over
fladebehandling af bog, og når disse pro'blemer er klaret, 
må der, evt. ved en ny rundbordskonference med inter
esserede parter, tages stilling til, hvorledes et oplysende 
propagan dafremstød bedst iværksættes. 

ad 4) I Dansk Skovforeni ngs Tidsskrift for marts 1962, pag. 118, 
er der af amanuensis, forstkand. B. Beier PeteT'sen, der 
leder undersøgelserne, givet en nærmere redegørelse for 
første led af disse, nemlig 'afprøvning af formentlig egnede 
insecticider. Undersøgelserne vil strække sig over 2-3 år. 
Af pladshensyn henvises her til nævn te artikel. 

ad 5) Symposiet er omtalt ovenfor i studieudvalgets afsnit af 
nærværende årsberetning. 

ad 7) Ved undersøgelser, der udføres af fO'rstkanclidat, dr. agro . 
H. Holstener-Jørgensen, skal 2-3 årige planter af vore ho
ved træarter udsættes for underjordisk oversvømmelse af 
forskellig varighed og intensitet i løbet af vækstperioden 
1962. Undersøgelsen gennemføres på Statens forstlige For
søgsvæsens karforsøgsanlæg. 
Undersøgelser af forskellige træarters trivsel på lerjord 
med højtstående grundvand har vist, at i sluttede bevoks
ninger er rækkefølgen med hensyn til at tåle højtstående 
grundvand følgende (fra mest tolerant til mindst tolerant) : 

eg, ask, rødgran, bøg, sitkagran. 

Disse undersøgelser er foretaget ved forskellige, mere eller 
mindre naturlige afvandingstilstande i skoven. Det er der
for ønskeligt, at resultaterne afprøves eksperimen telt. 
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Teknisk Udvalg: 

I maj måned 1961 overtog hofjægermester Chr. Sehestedt Juul 
hvervet som formand for Teknisk Udvalg efter skovrider Chr. 
Smi/h. 

Pr. 1. juli 1961 tiltrådte forstkandidat Aage Marcus Pedersen 
stillingen som konsulent for Dansk Skovforenings medlemmer i 
driftstekniske spørgsmål. Afdelingen sorterer under Teknisk Ud
valg. 

Møder: I perioden 1961/62 har der været afholdt 3 møder i 
Teknisk Udvalg og 1 møde i Redskabsudvalget. 

Rejser: G. Bergsten og Aa. M. Pedersen har i september 1961 
i Wien deltaget i Jufro-kongressens sektian 32 (arbejdslære/ar
bejdsforskning) . 

Aa. M. Pedersen har i november 1961 i Stockholm deltaget i 
NSR's (Nordiska Skogarbetsstudiernas Råd) ordinære møde. G. 
Bergsten og Aa. M. Pedersen har i november efter invitation del
taget i Bolinder-Munktells skov dag i Eskilstuna (redskabsde
monstration ). 

NSB. (Nordiska Sko[Jsarbetss/l1diern'1.~ R åd ) . S Ol'" orrli nære med
lemmer af de far tiden nedsatte komiteer under NSR. er af Tek
nisk Udvalg udpeget : 

Organisationskomiteen : G. Bergsten 
Nomenklaturkomiteen : G. Bergsten 
Maskinomkostningskomiteen: Aa. M. Pedersen. 

Konsulen/virksomhed. Som indledning til arbejdet for Teknisk 
Udvalg har Aa. M. Pedersen i julinummeret af Dansk Skovfor
enings Tidsskrift 1961 offentliggjort en redegørelse under titlen: 
»Rationaliseringsbestræbelser i dansk og udenlandsk skovbrug«. 
Afhandlingen gør i store træk rede for, hvo'rledes man tænker 
sig arbejdet udført i den nærmeste tid, og hvilke opgaver der 
synes mest aktuelle. 

I perioden er der udført konsulentarbejde for skovdistrikter 
dels fra kontoret dels ved besøg. Arbejdet har omfattet emnerne: 
Skovning, transport, kultur, flisfyring, redskabs- og maskinvalg, 
kemisk ukrudtsbekæmpelse m.m. 

Afdelingen har modtaget mange henvendelser fra maskinfabri
kanter .og forhandlere om vejledning vedrørende skovbrugets 
krav til emnerne ag konstruktioner. Der er for tiden samarbejde 
med konstruktører om udvikling af hensigtsmæssigt udslæb
nings- og læssemateriel, herunder traktorspil. 
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Undersøge ls er m.m.: 

Transport: I skovningssæsonen 1961/62 har udvalget udført 
enkle forsøg på Langesø skovdistrikt med sortering, aflægning, 
transport og læsning af brændeeffekter aflagt på to meters 
længde og herunder. Forsøgene har taget sigte på en forenkling 
af hele skovnings- og transportleddet i forbindelse med AIS 
Dansk Træcelluloses prajektering af cellulosefabrikken i Assens. 
Professor P. Moltesens videnskabelige assistent, forstkandidat 
Carl Rasmussen, har i samme forbindelse udført fastmasse- og 
vægtbestemmelser på de skovede enheder. 

Der er udarbejdet to upublicerede rapporter om forsøgene, og 
en kort redegørelse tænkes offentliggjort. 

Afbarkning af papirtræ : Efter anmodning fra AIS De Forenede 
Papirfabrikker er udvalget gået med i et samarbejde for at finde 
frem til et egnet afbarkningsanlæg til brug på en påtænkt afbark
ningscentral i Næstved til hel eller delvis afløsning -af skovenes 
afbarkning af slibetræet. Der er foretaget en studierejse til for
skellige danske afbarkningsanlæg, og udvalget har formidlet, at 
der i maj måned d.a. foretages en studierejse til Det Norske Skog
forsøksvesens driftscentral i Hurdal (professor I. Samset) for 
nøjere studium af den finskbyggede afbarkningsmaskine V.K.16, 
der tænkes at være af speciel interesse. I august-september måne
der d.å. udføres herefter, ligeledes i Norge, et afbarkningsforsøg 
med c. 100 rm gran, der leveres til forsøgsslibning i Næstved. 
Afbarkningen vil blive baseret på to-tre meter sektioner. 

Flisfyring: Teknisk Udvalg har fundet det nyttigt, om der 
kunne fremkomme en redegørelse for flisfyring omhandlende 
allerede etablerede anlæg her i landet. En sådan redegørelse er 
under udarbejdelse og snart færdig. Materialet er indsamlet ved 
besøg og udsendelse af spørgeskemata. Arbejdet har til formål 
at give en praktisk beskrivelse af godt en halv snes anlæg. 

Kemisk Ukrudtsbekæmpelse: Der er etableret samarbejde mel
lem statsskovbruget, skovbrugsafdelingen ved Den Kg!. Vet.- og 
Landbohøjskole, Teknisk Udvalg og Stat,ens Ukrudtsforsøg i 
Skovlunde om igangsætning af forsøg med kemisk bekæmpelse 
af ukrudt. Under forudsætning af, at det viser sig muligt at til
vejebringe tilstrækkelige midler og medhjælp, har Statens 
Ukrudtsforsøg erklæret sig villig til at lede forsøg til belysning 
af de enkelte midlers virkning. 

Teknisk Udvalg vil i samarbejde med ovennævnte institutioner 
og Statens Redskabsprøver, Bygholm, samt et sprøjtefirma søge 
at skabe klarhed over udbringningens teknik i skovbruget. 
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Afprøvning af redskaber m.m. 

Under Redskabsudvalget er der foretaget afprøvninger af 
håndværktøj til supplement af den i Forstlig Lommehåndbog 
værende fortegnelse over godkendte redskaber. 

I den afsluttede skovningssæson har endvidere fire motorsave 
, været til afprøvning. 

Demonstrationer: Der har i det fO'rløbne år ved udvalgets 
medvirken været afholdt firmademonstrationer på danske skov
distrikter m .m. 

Udvalget forbereder for tiden afholdelsen af en samlet red
skabsdemonstration for Skovforeningens medlemmer i september 
måned 1962. 

Teknisk Udvalg har på sit fremtidige program en sammen
stilling af kulturmetoder (teknisk belyst) samt en redegørelse for 
arbejdet i NSR's maskinomkostningskO'mite omhandlende om
kostningskalkyler. 

Økonomisk-statistisk udvalg: 

Økonomisk-statistisk afdelings beretning om arbejdet i 1961/62. 

Afdelingen har i august 1961 udsendt beretning nr. 14 »Regn
skabsoversigter for dansk privatskovbrug 1959/ 60«, der omfat
tede 86 skovdistrikter og 22 hedeplantager med et samlet bevok
set areal på 70.013 ha. 

Sammen med beretningen blev der udarbejdet en duplikeret 
beretning med supplerende oplysninger omfattende: 

a . Sammendrag af regnskabstal til landsdele samt i grupper 
efter hugstens størrelse, rødgranbonitet og distrikternes be
voksede areal. 

b. Supplementsskemaer med oplysning O'm pyntegrønt, bivirk
somheder, aktiv er, administrationsudgifter, hugstens fordeling 
til træarter samt træartsvise gavntræprocenter og middel
priser. 

c. Oversigt over kulturarealets procentfordeling og kulturudgif
ten for 1 ha. 

Denne supplerende beretning er kun blevet udsendt til de 
skovdistrikter, der deltager i regnskabsstatistikken. 

Dansk Skovforenings økonomisk-statistiske udvalg har tiltrådt 
visse ændringer i afdelingens »Standardforslag til en revision af 
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driftsplan« med de deri angivne plan typer A-, B-, C- og D-planen. 
Særlig har der været drøftet: 

Den nedre grænse for aflægning af litra (0,2 ha) og for ud
skillelse af indblandede træarter (mindst 10 % (5 %), dog ikke 
under 10 m3 ) . 

FDrmtallene, hVDr der nu benyttes de nyere formtal, der er 
publiceret i FDrstlig LDmmehåndbog, afsnit 14, side 25 ff., idet 
fDrmtallene i De bonitetsvise Tilvækstoversigter for bøg og rød
gran er behæftet med fejl. Dette betyder også, at der findes en 
betydelig fejlmulighed, hvis man sammenligner massetal med de 
kurver, der findes i disse bonitetsvise tilvækstDversigter. 

Tilvækstansættelsen for rødgran ansættes efter nogle af prDfes
sor, dr. agro. H. A. Henriksen udarbejdede korrektionstal, der 
dels betyder en reduktiDn af De bDnitetsvise Tilvækstoversigters 
samlede produktion på 15 % og dels en fDrskydning af ti!vækst
massen fra før det ca. 20. år til mellem det 20. og 40. år. 

Hugstansættelsen fastsættes normalt efter den vedrnassekurve, 
der tilstræbes, idet de i De ·bonitetsvise Tilvækstoversigter an
givne hugsttal ikke svarer ti! de ændrede vedmasse- (formtals) 
fOThDld Dg tilvæksttal. 

Endelig ansættes t.il vækst- Dg hugstkalkulen nDrmalt med en 
vis sikkerhedsmargin (5 %), men denne anvendes ikke, hvor der 
benyttes ti!vækstregnskaber, på grund af den dermed følgende 
risiko f Dr en senere efterbeskatning. 

Planlægningsafdelingen har i 1961 afsluttet planen fO'r 6 di
strikter med et samlet areal på 3.010 ha, hVDraf bevokset 2.618 
ha, og hat' ved årets slutning planarbejder i gang på 5 distrikter 
med 2.758 ha, hVDraf 2.427 ha bevDkset. På 4 af disse distrikter 
foretages målebDgsføringen af distriktets skovfDgeder eller aspi
ranter i målebøger, der er lagt tilrette af afdelingen. 

Afdelingen har i de 12 år, den har fungeret, udarbejdet 69 
planer f Dr 26.527 ha bevokset areal på 62 distrikter, idet der for 
7 distrikter med 2.079 ha er foretaget revision af planer, afdelin
gen har udarbejdet tidligere . I 1961 er der foretaget 3 plan
revisioner, h\'Dr afdelingen tidligere har udarbejdet en plan. 

Afdelingen har i 1961 udarbejdet »Lønstatistikken for SkDV
arbejdere 1960/61« for Skovbrugets ArbejdsgivedO'reninger, Dg 
har derudDver udarbejdet en undersøgelse over »Fortjeneste ved 
skDvning med mDtorsav 1959/60«, der gav nogle meget interes
sante resultater, samt deltaget i udvalget vedrørende »Skæv for
deling af akkDrdtillægget til 1958-overenskomsten på 8 %«. 

Endelig har afdelingen SDm i de tidligere år udført regnskabs
føring, afslutning af regnskaber Dg ydet vejledning ved anlæg og 
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føring af skovregnskaber, tilrettelægning af planlægning m.m. 
Afdelingen har beskæftiget 5 forstkandidater i ialt 18 måneder, 
en halvdags kontordame samt et varierende antal studerende. 

Regnskabsskemaerne. 

Salget har været næsten uændret fra 1960 (ca. 12.319 kr.). 

Tilskud fra legatstiftelser 

Som nævnt fOTan under afsnittet om studieudvalgets virksom
hed har Dansk Skovforening påny i 1961 haft den glæde efter 
ansøgning at modtage betydelige legatmidler til løsning af kon
krete opgaver indenfor skovforeningens virkeområde. 

Carlsen Lange' s Legalslifleise har bevilget foreningen iall 
19.474 kr. til støtte for udgivelsen af Dansk Skovforenings Tids
skrift, til orienterende undersøgelser over mulighederne for 
iværksættelse af en effektiv, oplysende propaganda for øget 
anvendelse af dansk bøg til sådanne formål, hvO'r bøgen enten er 
bedre eller mindst lige så egnet som andre træarter, og endelig 
til afslutning af de foreløbige undersøgelser over råddannelse i 
rødgran. 

Julius Skrikes Stiftelse har bevilget skovforeningen 1.500 kr. 
til støtte for udgivelsen af Dansk Skovforenings Tidsskrift samt 
1.000 kr. til støtte for gennemførelse af sammenlignende forsøg 
med kemisk bekæmpelse af lus på nordmannsgran og ædelgran. 

Om undersøgelserne, hvortillegatmidlerne er bevilget, er der 
gjort nøjere rede foran i afsnittet om studieudvalgets virksom
hed. 

Nordisk Skov-Union 

NO'rdisk Skov-Union's 6-mands ekskursion fandt i 1961 sted 
i Sverige den 19.-21. september i egnen nær Vaxjo. Ekskursionen 
var fra dansk side fuldtegnet med 6 deltagere, og disse kunne ved 
hjemkomsten berette om, at den havde været særdeles vellykket, 
lærerig og fornøjelig. 

X Nordiske Skovkongres afholdes i dagene 2.-6. juli 1962 i Nor
ge . Der forventes 1000 deltagere i kongressen fra Nordens lande. 
Fra Danmark har der ved tilmeldingsfristens udløb tegnet sig ca . 
75 deltagere. Dansk Skovforenings sekretariat har som unionens 
danske sekretariat varetaget tilmelding m.m. fra de danske del
tagere i kongressen. 
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Anden virksomhed 

Skovkredsmøder med særligt program. Midtjydske skovkreds 
afholdt den 1. marts 1962 et sorteringsmøde på Matrup skov
distrikt. 

Kredsene øst for Storebælt afholdt fredag den 9. marts 1962 
fællesmøde i Næstved, hvor landsudvalgets formand, skovrider 
ila. Bavngaard, indledte en diskussion om »Afsætningspolitik 
fremover for vort bøgetræ«. Til mødet var kommet henimod 150 
deltagere. 

Endvidere afholdt kredsene øst for StoTebælt den 13. april 
1962 et velbesøgt fællesmøde i Næstved, hvor professor P. Molte
sen om formiddagen holdt foredrag om »Bøg som råstof«, og 
professor N. K. Hermansen om eftermiddagen fortsatte med fore
drag om »Produktion af og handel med bøg i Europa«. De inter
essante foredrag efterfulgtes hver for sig af diskussioner. 

Friluftsrådet, der er fællesrepræsentationen for friluftslivets 
organisationer i Danmark, søger gennem sit turistkulturudvalg at 
bedre publikums adfærd i naturen b!.a. gennem den velkendte 
»skovsvinekampagne«, som nu efterlignes i mange andre lande. 

Dansk Skovforenings repræsentant i dette udvalg, kg!. skov
rider F. Lorenzen, trak sig i efteråret 1961 tilbage fra dette 
hverv, som han i adskillige år på bedste vis og med stor inter
esse havde bestridt. Som hans efterfølger i udvalget udpegede 
skovforeningens bestyrelse direktør, cand . jur. N. Arnsfedt, der 
velvilligt påto'g sig hvervet. 

Dansk Skov forenings bestyrelse har vedtaget påny i 1962 at 
yde turistkulturudvalget 3.000 kr. til støtte for dets virknings
fulde, sagligt oplysende propaganda i skoler og ungdomsorgani
salioner for mere hensynsfuld færden i naturen. Opretholdelse 
af denne propaganda, som udvalgets formand, lektor Frede 
Lauritzen, er en energisk foregangsmand for, synes aldeles nød
vendig, hvis den tilbagegang i »skovsvineriet«, der i hvert fald 
på baggrund af det stigende publikumsbesøg kan konstateres, 
skal fortsættes. 

Nærmere redegørelse for Friluftsrådets virksomhed gives i 
rådets årsberetning, hvortil særligt interesserede henvises. Fri
luftsrådets adresse m.m. er: Malmøgade 7, København 0, teIf. 
0bro 1595. Friluftsrådet er, ligesom skovforeningen, interesse
ret i at få indberettet konkrete tilfælde af »skovsvineri« og de 
bøder o.lign., der af myndighederne idømmes for sådanne for
seelser, idet man med henblik på evt. at søge domspraksis i 
sådanne sager skærpet gerne vil kunne følge med i, om der 

29 
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idømmes straffe for »skovsvineri«, der står i rimeligt forhold til 
forseelsen og kan have præventiv virkning. 

Trærådet, hvis formand er professor P. Mollesen, har i 1961 
fra Dansk Skovforening modtaget det andet af 3 tidligere bevil
gede årlige tilskud fra skovforeningen på 5.000 kr. 

I tidsskriftet Træindustrien for marts 1962 er givet en udførlig 
beretning om rådets virksomhed i det forløbne år, hvortil inter
esserede her af pladshensyn henvises. Beretningen lader ikke 
læseren i tvivl om, at det er en særdeles nyttig og alsidig virk
somhed, Trærådet udøver, og at rådets arbejde, omend indirekte, 
også kommer skovbruget tilgode. 

Danske Skoves Handelsudvalg 
og Danske Skoves Handelskontor 

a) Handelsudvalget 1961/62 

F O r m a n d e n s b e r e t n i n g. 

Eftersom året indebar ændring i vor bøgesortering, og gran
priserne nu gælder ved fast vej, kan man ikke umiddelbart af de 
vejledende pris.er aflæse ændringerne fra sidste år. 

Bortset fra noget strammere krav om rødmarv kan man dog i 
store træk om bøgesorteringen sige, at klasse A svarer til det, 
man før kaldte Finerkævler, klasse B til tidligere Planke I-kævler 
og klasse C til Planke II-kævler, og de vejledende priser er og 
var: 

Bøg: 

Pris pr. m 3 Pris pr. m 3 

1961-62 1960-61 
kr. kr. 

Klasse A (Finerkævler) 50 cm og op 180 } 190 40-90 cm 160 
30-39 » 135 155 

Klasse B (Planke-I) 50 cm og op 135 } 140 40-49 cm 120 
30-39 » 105 110 

Klasse C (Planke-II) 50 cm og op 105 } 100 40-49 cm 95 
30-39 » 75 70 

Desuden blev de tidligere procentvise længdetillæg ændret 
til kvalitetstillæg på 10 kr. pr. m3 for kævler af mindst 6 m 
længde. 

Eg viste følgende ændringer : 
Klasse I ... ... . .... .. . . 60 cm og op 345 330 

50-59 cm 285 270 
40-49» 215 205 
30-39» 160 150 
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og skibsplankekævler klassificeres efter kvalitetsbestemmel
serne og er ikke som før fødte klasse I-kævler. 

Gran har haft stigende priser. Tilgodeser man tillægget for ud
slæbning til fast vej, har den reelle stigning efter stigende 
dimension for uafkortel træ været 7-10 kr. pr. m3 og for 
pæle og mas ler ca. 10 kr. pr. m3 . Prisopgangen foregik i to 
tempi, 16. juni og 5. december. 

Medens granskoven således har opnået dækning for omkost
ningsstigningen, tegner billedet sig meget mørkt for løvskoven 
og især for vor bøge drift med dens voldsomme prisfald, der mest 
tyngende ramte de bedste kævlekvaliteter. Vel var vi af træ
industriens klagesuk forberedt på vanskeligheder, men selvom 
vi derfor ikke ventede i højere priser at kunne få dækning for 
omkostningsstigninger, havde ingen dog forud forestillet sig et 
prisfald af så katastrofal karakter. 

Optakten kom fra den side, hvor vi mindst havde ventet det, 
fra finerindustrien, som begærede forhandling om sorterings
bestemmelser forud for den store, almindelige fællesforhandling. 
Ikke nok fremkom man der med krav om skarpere rødmarvs
bestemmelser, men man antydede også det ønskede prisleje, et 
forslag, der blev gentaget på det senere fællesmøde, hvor ønsker 
om plankekævlepriser var indstyret derefter, og hvor man frem
lagde et helt nyt sorteringsforslag. 

På grund af handelsudvalgets forfærdelse og modstand gik for
handlingerne meget trælst, men sent nåedes der endelig til enig
hed om såvel sortering SO'ffi priser. Sorteringen var det nu kendte, 
men dog med den væsensforskel, at diametrene var midt- og ikke 
topdiametre. Priserne var omtrent som de senere udsendte, dog 
for enkelte grupper lidt højere. 

Det var med stor betænkelighed, at handelsudvalget havde 
strakt sig så vidt, og vi accepterede kun, fordi vi havde opfattelse 
af, at man ude i salgskredsene meget gerne så fælles vejledende 
priser, men nu, da alle troede forhandlingerne endt og enighed 
opnået, fremsatte træindustrien helt uventet og uden fortilfælde 
krav om, at deres tilsagn ikke måtte opfattes som bindende, før 
end de havde opnået accept hos deres medlemmer ude O'ffikring 
i landet. 

Forhåbentlig vil noget sådant ikke ske mere, forhåbentlig vil 
enhver forstå, at man ikke kan påtage sig at forhandle uden at 
være i besiddelse af mandat til at træffe endelig aftale om vej
ledende priser. 

29* 
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Selvfølgelig var det umuligt at opnå den ønskede enstemmige 
accept fra alle savværker, og nu fulgte en række dage med møder 
og glødende telefon tråd og endelig det kendte slutresultat med 
topdiameter som norm. 

I januar måned fik skov foreningen tilsendt et eksemplar af en 
af Fællesrepræsentationen til sine medlemmer omdelt sorterings
fortolkning, hvori der var taget bestemmelse om, hvad man skal 
forstå ved mindre og større krumning og ved betydende knast. 
Desuden gives regler for vanris, barkskader, sund rødkerne, 
enderevner, snoninger o.s.v. Handelsudvalget har ikke accepteret 
denne fortolkning eller forud set noget forslag dertil!! 

I 1959 stillede Fællesrepræsen tationen forslag om ændret nåle
træsortering med prisansættelse for klasser, der foruden efter 

form og finknastethed også baseredes på forholdet ~ . Et af 

handelsudvalget nedsat underudvalg undersøgte, om ønsket 
kunne imødekommes, men fandt forslagets virkning af så uover
skuelig rækkevidde, at dets anvendelse måtte kræve meget store 
forundersøgelser før klassernes prisansættelse. Den 28. marts d.å. 
tilsendte fællesrepræsentationen os en af Trærådet (M. V. Knud
sen / Th. Thomassen) udarbejdet undersøgelse over stammefor
mens betydning for udbytte af tømmer, hvis konklusion lyder: 
»Det er sandsynliggjart, at der ved handelsopmåling af afkortede 
stammer registreres et kubikmeterindhold, som gennemsnitlig er 
for stort, formen tlig ca. 5 0/0, men med relativt store variationer 
for den enkelte stamme. Det er endvidere konstateret, at stam
mens afsmalning (D/L-forhold) øges, jo mere stammen afkortes. 
Endelig er det vist, at øget afsmalning reducerer det økonomiske 
bruttoudbytte ved skæring af tømmer væsentligt, under de givne 
forudsætninger. Disse forhold indicerer, at der skabes en pris
differentiering mellem jævnføre stammer og stammer med stor 
afsmalning«. 

Samtidigt blev - omend noget ændret - det i 1959 tilsendte 
forslag påny lagt frem som et ønske, og det er nu blevet aftalt, at 
parternes sorteringsudvalg skal mødes på en skovningsplads for 
at få de virkeligt bestemmende forhold frem. Det hele er ikke 
så lige til. En tømmerstok giver jo mere end tømmer. Vel er det 
sandsynligt, at det slanke træ giver højeste skæringsudbytte, og 
at der derfor er noget rigtigt i at betragte D/L-forholdet med 
interesse, men det kan vist næppe tages så råt som i savvær
kernes forslag. Sagen er jo den, at diameteren med alderen 
er stigende, medens højdekurven affladiges. Efter soterings-



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 Mnvendes 

5-10 liter præparat pr. 100 m'. 

Efter fremspiring tå!er kulturer 

som skovfyr, sitks, tsuga og rød

gran stadigvæk sprøjtn·ng med 

Shell Weedkiller W-s· mme 

ku·turer tåler også sprøjtning i 

priklebedene. Sprøjtnin

gen skal udføres in

den frøhætten af

kastes, e:oer når 

skuddene er forved

det. Ved sprøjtning efter 

fremspiring bruges 

1-2 liter. pro 100 m'. 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 disposition. 

(Forlang brochure) 

• 
A /S Dansk Shel: 
Kemikalieafd. 
Kampmannsg. 2 
København V. 
Tel!. MI 5340 

WeedkillerW 
Aldrln, Dieldrln, Endrin, Phosdrin. D-D og Nemagon er Shell kemikalier 

Eneforhandler af SHELL kemikalier til lorstplanteskoler og skovbrug: 

Dansk Skovkontor vi skovrider C. F. Ingvorsen ,Postbox 1 - Næstved - Tell. Nyland 110 



Forstplanteskolen~ Faabor=~ 

I Planteskolen staar under Herkomstkontrolleu med Skovfrø og -planier 

Alle Slags Skovplanter tilbydes i prima Varer 

Forlang Prisliste 

Indehaver: J. ll. van Tol Telefon Faaborg 195 

SIDEN 1896 

HJORTSØS PLANTESKOLE 
SVEB0LLE 
Telf. Viskinge 20 * 

Planteskolen er tilslutlet Herkomstkontrollen 

med Skovfrø og -planter. 

P. KRUSES PLANTESKOLE 

HESTEKÆRGAARD PR. AARHUS TLF. TILST 7. KALDE NR. 904ll 

Skovplanter i bedste Provo tilbydes. Skovfrøet leveres af Statsskovenes 
Planteavlsstation og Planteskolen er underkastet Herkomstkontrollen. 

Kævler og Snitgavn 
i dansk Løvtræ købes - kontant Afregning 

RYDE SAVVÆRK 
T/f. Vej/ehy 21 pr. Ryde Station 
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fDrslaget må D/L-fDrholdet maximalt være 1,10 i kJ. A, 1,30 i 
kJ. B Dg 1,60 i kJ. C, men enhver kan af bDnitetsDversigterne se, 
at så at sige ethvert yngre træ har et D/L-fDrhDld, SDm placerer 
det i kJ. A, medens selv .det fineste gamle træ med fDrøget dia
meter (tæller) Dg fDrmindset længde (nævner), næppe bliver 
placeret højere end i kl. C, således at der i de højere aldre yder
ligere må kræves D,E Dg måske F-klasser, for at alle træfDrmer 
kan rummes. FDr at hele denne Dpdeling kan tages i anvendelse, 
kræves der et vidtløftigt arbejde far at få priser til at passe til 
klasser. Hidtil har vi til prisansættelse Dpdelt træet i diameter
klasser : 11-14 cm, 15-17 cm D.S.V., men f Dr at få D/L-fDrhDldet 
frem skal målelistens D Dg L-kDlDnner sammenlægges f Dr hver 
diameterklasse, Dg det er et så stort Dg uvant arbejde, at knuden 
fDrmentlig i de fleste tilfælde vil blive løst på den måde, at der 
handles til en gennemsnitspris f Dr hele distriktets granhugst, 
især på de mindre Dg mindste distrikter, Dg så er man bIDt kDm
met fra asken Dg i ilden. 

Det var et tilbageblik. Blev året f Dr bøgetræets vedkDmmende 
et WaterlDD? Har vi affundet DS med, at bøgen ikke mere skal 
trække sin del af vDrt overskud hjem? Den igangsatte prisudvik
ling kan VDre løvtræskDve i hvert tilfælde ikke tåle videreført, f Dr 

selv Dm man sDm fremtidsløsen peger på Dvergang til nåletræ, 
står der stadig vedforråd af bøg i VDre skove i sådanne mængder, 
at selv den hedeste kærlighed til rødgran ikke kan klare paragraf
ferne. Dertil kDmmer, at vi i virkeligheden slet ikke kan undvære 
bøgen som skDvtræ på de frugtbare jDrder. SkDvlDven ønsker des
uden dens bevarelse, Dg skDvens æstetiske betydning får større Dg 
større vægt, så hvis vi ikke frivilligt bevarer bøg SDm skDvtræ, 
får vi nDk at vide hVDrdan Dg hVDrledes. Sandsynligvis bedøm
mer vi Dgså i dag fDrhDldene fDrkert i VDr sammenligning 
med gran. Dels står gran mangfDldige steder med mindre til
vækst, end vi hidtil har regnet med - på de bedste jDrder næppe 
stDrt mere end den gDdt anlagte bøgeskDv - dels tager vi fejl i 
VDr påstand om de begrænsede skader, SDm man kan regne med 
fDrvDldes under storm katastroferne, f Dr vore erfaringstal stam
mer fra eksisterende granskDv, SDm i hovedsagen vDkser på let 
jDrd. Denne vinters stDrm viste med stDr tydelighed, at det ikke 
bIDt var blæsten, SDm fældede granerne, men at det i måske 
højere grad var den syndflDd af vand, SDm omdannede lerjor
derne til vælling, der fDrårsagede den helt store katastrDfe. 

Hvis lerjorderne havde båret gran i samme udstrækning SDm 

rle lette jorders plantager, ville uvejrscentret på sin vej have 
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forvoldt distriktsudslettelser. Selv stærkt løvtræbeskyttede gran
holme kUrine end ikke stå . 

. Vi må regne med, at vi har bøg, og at vi på de lerede jorder 
skal vedblive at have bøg, samt at bøgeøkonomien skal O'g må 
rettes op. 

Landets årlige bøgekævlehugst fordeler sig således til anven
delsesområder: 

Til exportfirkanter (England) .. . ...... . 
» export-blokvarer (Skandinavien) . ... . 
» finer (deraf betydelig export) 
» junekerkævler .. . ... . .......... . ... . 
» sveller ... ..... . . ............ ...... . 
» øvrige hjemmeforbrug (stole m.m.) 

Årlig bøgekævleskæring . . 

50.000 m 3 

10 .000 » 
40.000 » 

100.000 » 
40.000 » 

110.000 » 

350.000 m 3 

Medens vi forhen og lige til sidste krigs afslutning så nogen
lunde havde et hjemmeforbrug, som svarede til skovenes udbud, 
har erstatningsstoffer nu overflødiggjort et betydeligt kvantum 
træ. Drittelproduktionen er i tilbagegang, anvendelse til skohæle, 
vogntræ, bøjler, klemmer o.m.a. er helt eller delvis ophørt, og 
oversøiske træarter anvendes i stort omfang til stole. Vi må frem
over indstille os på varig export. 

For 30 år siden var stavefabrikationen vO'r nøgleindustri, i dag 
er exporten vor nøgleafsætning. For denne kan vi kun opnå ver
densmarkedsprisen, men vi må drage omsorg for, at denne også 
nås, og at varerne er af ensartet prima kvalitet, så markedet kan 
fastholdes . På dette har det skortet. Statistikken viser, at vi fort
sat har haft prisfald på savværkseksporten samtidig med, at 
"konkurrerende lande har kunnet notere prisstigning. Man har 
ment, at det formentlig unødige fald skyldes, at vore mange 
eksportører underbød hinanden ikke alene til gene fOT os, men 
ved voksende prisforlangende også for importlandets import
agenter. Da man ikke kunne formå eksportørerne til at oprette 
større stabilitet, tog vore savværker initiativet til oprettelse af 
»Danish Hardwood A/S«, men det kneb med at få tilstrækkelig 
tilslutning, for, som mange savværker sagde: »Hvad hjælper 
større indtægter? Skovene forfølger os O'g hapser hele fortjene
sten«. Handelsudvalget måtte tilsige moderationsvilje for at sagen 
kunne fremmes, og skovejerne har stillet garantier i bemærkel
sesværdigt omfang, og nu håbes der på rolige og fornuftige salgs
forhold på exporlmarkedet. 
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Det står ikke helt klart, hvorledes finermiseren er opstået, men 
det havde været mest betryggende, om et enkelt af skovene ejet 
finerværk alene havde kunnet varetage pro'duktionen og expDrten 
af vor bøgefiner. 

Der er rimelighed i blokvaresalget, og Junckers Savværk har 
været ene Dm at ville yde nDgen kompensation f Dr vDre omkost
ningsstigninger, dette så meget mere anerkendelsesværdigt, SDm 
det drejer sig om vDrt ringeste gavntræ, der uden savværket 
måtte ende i den betræ ngte bræ ndestak. Tak f Dr det! 

På baggrund af statsbanernes svellepolitik må vi Dgså takke 
syelleskærerierne f Dr fDrståelse, idet de trods vanskeligere afsæt
ningsforhDld dog har oprethDldt forrige års kævlepriser. I be
tragtning af, at vi i de vanskelige år, hVDr der var så stort behDv 
for VDre sveller, Dg hVDr vi ikke måtte Dg ikke ville ex portere til 
store priser, er det lidt vanskeligt at juble Dver den prisubevæge
lighed, SDm statsbanerne håndhæver, ikke mindst da de jO' nDk 
selv ved, hVDrledes man tager dækning f Dr øgede udgifter . Det 
synes også at være noget af et paradox, at lovgivningen påbyder 
bøgedrift, Dg at staten på denne måde yder sit bidrag til at 
hemme lDvefterrettelighed. 

Sidst på Dversigten står det almindelige hjemmemarkeds
forbrug. Ikke overvældende stDrt, men dDg af betydelig økDnD
misk betydning f Dr såvel skove SDm savværker! Men Dgså her er 
der unødigt slagsmål. En prisstigning, SDm den fremadskridende 
inflation har fremkaldt på andre varer, ville synes rimelig til 
fordeling mellem de tO' parter til omkDstningsdækning. Når pris
krigen er så hård, skyldes det formentlig i væsentlig grad for
armede savværkers pengenød og deres akutte krav til likvide 
midler. Den ovenfDr Dmtalte opfattelse, at skovene hapser enhver 
forbedring af udsalgspriserne, bidrager måske også sit til at fast
holde elendigheden. 

Således tegner vDre fremtidsudsigter sig. Et er vi enige om: 
At den lektie, savværksomkostningerne har været stigende, så 
råtræet må falde, ikke mere er vor yndlingsunderholdning. VDre 
løvtræskove kan end ikke tåle det, som allerede er sket. Vi må 
selv sørge for at afstive vort hus. Men hvorledes? SammenhDld, 
bliver der sagt til os, sammenhold! Ja, kunne vi regne med den, 
var da nDget vundet. Det kan vi konstatere ved blot at betragte 
statsskovenes resultater, som fuldt kan måle sig med vore, Dg 
som tilsyneladende straks gDdtages af træindustrien, naturligvis 
fDrdi den bestandig udøves med mDderatiDn og fDrnuft. Havde 
statsskovene ikke haft DS Dg vDrt for ringe indbyrdes sammen-
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hold at trækkes med, ville deres bøgetræ næppe være endt, hvor 
vi bragte det hen. Bestandig står vi der, at vi kun kan henstille, 
at sortering og deslige ,bliver overholdt. Vi kan intet love, for 
der findes bestandig separatister, der uden hensyn til almindelig 
svækkelse ønsker at få en skilling mere end naboen. Kun den 
hårdeste nød, som i 1933, 'kan ruske op og vise, at alle uden 
skade for nogen ved enighed kan opnå rimelighed og eksi
stensmulighed. I den værste krise fandt skovene sammen. Det 
samme gjorde stavefabrikanterne med deres fælleskontor, og et 
stabilt samarbejde i venskabets ånd har lige til i dag præget dette 
fornuftægteskab. Nu er opløsningen desværre at øjne, idet ejeren 
af to store jyske stavefabrikker har udmeldt disse, som følge af 
uenighed om leveringsret. Sålænge der er nok tilbage i forenin
gen til at bevare rO' og orden, er der økonomisk gevinst at hente 
for den, der står udenfor, dels spares kontingent, dels spares 
den 5-øresafgift pr. drittel til den reduktion aJf'stavproducentantal
let, monopoltilsynet kræver, for at produktionsprisen af den sta
dig formindskede drittelmængde ikke skal fOTøges på grund af 
for ringe udnyttelse af værkernes skæringskapacitet. Den uden
forstående er med samme fortjenstmulighed som medlemmerne i 
stand til at betale mere for råtræ eller sælge billigere dritler eller 
begge dele. To fabrikkers afgang fra en efterhånden så reduceret 
og nu så fåtallig skare er en tung belastning, som frister til yder
ligere frafald. 

Med stor bekymring har handelsudvalget iagttaget splittelsen 
vel vidende, at det i sidste ende bliver skovene, som kommer til 
at bløde i en priskrig, og derfor har udvalgsformanden tilbudt 
sig som mægler og opfordret parterne til at få striden bilagt på 
et mæglingsmøde. Dette forslag har foreningen straks tiltrådt, 
men fabrikanten afvist. 

Aldrig har visheden om manglende sammenhold virket så lam
mende sam i denne for handelsudvalget så magtesløse situation, 
for vi tør ikke regne med en enig rygdækning fra skovene til 
fremskaffelse af forsoning, selvom vi ved, at der kan komme 
følger, der skal betales med vort eget blod. Hvilken skov kan 
modstå let salg, eventuelt en tokrone mere. Det er ingenlunde for 
at ågre eller opretholde åger, at vi har ønsket forlig, åger er der 
nu slet ikke tale om, eftersom stav-ringens prisforhald bestandig 
har fået og fremover vil kræve monopolrådets godkendelse. Det, 
vi ønsker at undgå, er tredivernes meningsløse krig og kaos . 

Vort bøgemarked skal plejes fremover, ja, det skal rettes op, 
men vor gamle forestilling om et fællessalgs almagt er forældet 
ag forpasset, for det vil ikke afhjælpe savværksforarmelsen. 
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Der findes een farbar vej til stabilisering, men vist også kun 
en eneste: Vor interesse må følge træet, også efter at del er solgt 
og betalt, følge det i det mindste til det som savskåret vare køres 
ud af savværkets pari. 

Det må erkendes, at vi hidtil har følt os tilfredsstillet, når 
blot træet er solgt og betalt. Er blot det opnået, har det ikke 
generet os at se uafhentede, overgemte, halvrådne kævler hen
ligge i skovens vejgrøfter, vi har ikke bekymret os over, at der 
blev indmuret nyskovede, saftfulde bjælker, selvom chancen 
for renommeødelæggende råd med senere underbetaling for 
dansk træ kunne blive følgen. Vi må se således på det, at det 
er os, det er skovene, som i clen sidste ende kommer til at betale 
for slet behandlet træ. 

Vore omkostninger slutter ikke med de tal, som står i sko\'
regnskabet, m en alle udgifter på savværket til opskæring, tørring, 
lagring og driftslederløn hører også med. Forarbejdningen kan 
foregå på et privatejet savværk eller på et distriktssavværk, men 
det for os egentlige salg foregår fra savværket, og salgspriserne 
har loft, der for eksportvaren er verdensmarkedets og for nåle
træet trælastimportpriserne. Er disse prisgrænser nået, er op
skæringen rationaliseret til det yderste, er omkostningerne holdt 
nede på det rimelige, hvortil må medregnes en rundelig betaling 
for ledelse og initiativ, og lønningerne så yderligere stiger, ja, 
så har savværkerne ingen andre steder at få dem dækket end 
i fald på råtræprisen. 

Af savværkerne fremstilles det for os som en lov, og uforbe
redte måtte vi i år antage kravet som en lov . 

Der har været gode tider for skovbruget, og det har fået os 
til at sove for længe, men nu, da grimen begynder at slide hul 
på næsen, så det gør ondt, kommer ønsket om at få tøjrslaget 
forlænget som en naturlig reaktion, og så siger vi, at når vi 
må bøje os for denne lov, så må vi også forlange at få et vist 
indseende med, at træet nu også får den rette behandling på 
rationel måde, at savværksomkostningerne er holdt indenfor 
rimelighedens grænse, og at ikke for meget træ klattes væk til 
piratpriser. 

Vi har erfaret, at eksportfirkanterne til England samles fra 
mange savværker, og at kvaliteten på sine steder er fOT ringe 
med stabler, der skjult indeholder kassabelt træ, så dyrt kontrol
eftersyn er nødvendigt. Det er jo forfærdeligt, at nogen tør for
søge at bringe vort træ i miskredit på det marked, hvor rede
lig betjening er en selvfølgelig forudsætning for den helt gode 
pris. Lykkes det at få det kassable træ med i skibsladningen, 
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kan den letsindige aldrig findes, men hans kup bliver dyrt for 
helheden. Noget sådant ville aldrig kunne ske, hvis det var et 
storværk, der ene varetog eksportskæringen, og var denne blot 
mere koncentreret, ville det ejheller ske, og nogen skovejerga
rantikapital ville være overflødig, da den er nødvendiggjort for 
at holde styr på de mange. 

Og nu priserne. Ja, garantikapitalen er jo først og fremmest 
stillet fOT at præstere tidlig betaling til nødstedte, eksportskæ
rende savværker, der ellers i likviditetsnød måtte undersælge 
for opnåelse af kontanter. En billig træstol koster 40 kr., men 
stiger stolefabrikkens arbejdsudgifter, hæves prisen til måske 
42 kr. Det savskårne træ til stolen 2,80 kr., og efter lønstigning 
forlanger savværket 2,95 kr., men bliver stadig budt 2,80 kr., 
»da træet ellers kan fås på et andet værk«. Sligt kan man ikke 
bebrejde stolefabrikken, men derimod det sløsede savværk, som 
ender med årsunderskud og jammer. Råtræet skulle koste 3,00 
kr., for så var der dækning såvel for savværk som for skov. Som 
nu må skovene både renoncere på sin egen femøre og på sav
værkernes femten. 

Når vi er kommet ind under »lovens« tvang, er vi nået dertil, 
at vi må kræve indseende med, hvad der foregår på savværkerne, 
når disse hverken kan eller vil give os andel i den almindelige 
velstandsstigning, end ikke i bevarelse af status quo. 

Det er meget muligt, at savværkerne straks vil stejle overfor 
et sådan t forlangende, men det kan blive nødvendigt for deres 
eksistens, for ellers må skovene gribe den udvej selv at etablere 
andelssavværker af fuldt moderne og stort format. Det er jo stor
drift, ikke mindst i et kommende, hårdt konkurrerende fælles
marked, der bedst kan løse problemerne, det er stordrift, man i 
mejeribrug og i næsten alt andet må ty til for at sanere, ratio
nalisere og forbedre. Trods al dygtighed og godt initiativ ville 
Junckers Savværk ikke have kunnet klare de nu løste problemer 
med vort dårlige træ, hvis produktionen havde været opdelt på 
mange hænder. Båret i fællesskab er selvet storsavværk en ret 
beskeden investering for en større skovejerkreds, hvis låne
muligheder er meget store. 

Det er selvopholdelsesdrift og ikke ondskab mod eksisterende 
savværker, der leder frem til sådanne tanker, det er årets pris
forhandlingskrav og -måde, der trækker afgørelse om ændring 
frem, men bortset fra eventuel mangel på sjællandsk savværk, 
burde der væ,re god grund til at regne med, at eksisterende sav
værker fortsat vil kunne løse skæringsopgaven, også til skovenes 
tilfredsstillelse; men vi kan ikke mere blankt godtage ukontrol
lable påstande som prisgrundlag. 
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Skovene bør kun, enigt og samlet, levere træ til savværker, som 
vil underkaste sig syns og skønsforretninger af et Kontl'oll'åd, 
hvori skovene skal være repræsenteret, selvom sagkyndige sav
værksfolk gerne må være i flertal, og disse savværker skal end
videre tilslutte sig den all erede eksisterende regnskabskreds, hvis 
oversigter bør være tilgængelige og være vejledende for ansæt
telse af vejledende priser. Nu er det således, at de til fællesfor
handlingerne fremmødte savværksrepræsentanter på formøde har 
gjort sig bekendt med, hvad medlemmerne finder rimeligt som 
råtræpriser, og m an tager næppe meget fejl i at antage, at de 
ringest kørende og deres muligheder bliver tungtvejende. N år det 
nu går så vidt, at fæ llesaftalerne skal ud til almindelig godken
delse, kan man vist med sikkerhed regne med, at det endelige 
prissæt indeholder eksistensmulighed for selv de svagest kørende. 

J eg kender et savværk, der det ene år havde et kneben t ud
bytte, men det efterfølgende et godt og rimeligt trods konstant 
udsalgspris og forhøjede lønomkostninger. Forklaringen var den 
simple, at værket det sidste år havde været heldig med at for
øge sit indkøb med 1000 m3, og derved kunne udnytte sin skæ
ringskapacitet noget bedre med større parti at fordele general
omkostningerne på. 

Der er m eget at opnå ad den vej, og man forstår så udmærket 
det krav om at nedlægge fabrikker, som monopolrådet har for
langt af stavefabrikkerne, for at holde fremstillingsprisen nede 
på det rimelige, og selv har stavfabrikanterne angivet en glim
rende vej til at få kravet opfyldt ved at pålægge medlemmerne 
en mindre drittelafgift til det fond, hvoTfra man får penge til 
opkøb af fabrikker, som nedlægges. Også under den almindelige 
savværksmisere vil man nødig volde ulykke og fortræd på den 
enkelte, men stavefabrikkerne har lært os, at det er overkomme
ligt på nogenlunde smertefri måde, at koncentrere uden at rui
nere den, der må vige, og det kunne jo være en vej til efter
følgelse. 

Kan sagen ikke løses over det bestående, el' der kun andels
savværkerne at ty til. 

b} Handelskontoret 

Gennem Danske Skoves Handelskontor solgtes i 1961 træ og 
skovfrø for ialt ca. 1,54 millo kro'ner. 

Formidlingen af tl'æsalgene foretoges efter samme retnings
linier som hidtil og omfattede på det danske marked bl.a. 
leverancen fra de private skove af slibetræ til A/S De forenede 
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Papirfabrikker samt piloteringspæle til nogle større bro- og hav
nebyggerier, mens der til eksport solgtes en del grubekæ af nåle
træ og eg til vesttyske kulminer samt misfarvet nåletræ til en 
cellulosefabrik. I medfør af frigivelsen af råtræeksporten i efter
året 1961 averterede handelskontoret bl.a. i Forstlig Budstikke, 
at det påtog sig formidling af sådan eksport. Kontoret fik i den 
anledning fra en række lolland-falsterske og enkelte sjællandske 
skovdistrikter overdraget at afsætte nogle tusinde kubikmeter 
grantømmer, hovedsagelig i svære dimensioner, på eksportmar
kedet, og det lykkedes at opnå tilfredsstillende kontrakter herfor 
i Vesttyskland og Holland. Leverancen af dette træ, der foretages 
pr. skib, er nu i foråret 1962 i fuld gang. 

Handelskontorets frøsalgsuirksomhed har i det forløbne år 
praktisk taget udelukkende omfattet import af agern fl'a Holland 
og frø af Abies Nordrnanniana fra Kaukasus i Rusland. Desværre 
var frøsætningen i Holland i efteråret 1961 i de udvalgte bevoks
ninger beskeden i forhold til det danske behov, således at efter
spørgslen fra danske skove slet ikke kunne dækkes. Det lykkedes 
dog at indsamle ialt 10 tons agern, som ankom pr. lastbil til 
Danmark allerede i slutningen af november, hvorved de distrik
ter, der praktiserer efterårssåning af olden, kunne nå dette. Fra 
skovdistriktet Ambrolaura i russisk Kaukasus, som i efteråret 
1960 besøgtes af frøudvalgets 2 repræsentanter, afdelingsleder 
E. Løfting o'g godsejer E. TiIlisch, indkøbtes i efteråret 1961 et 
større parti frø af Abies No'rdmanniana, der ankom til Køben
havn i slutningen af januar 1962. Frøet er udsolgt bortset fra 
nogle få kilo, som man på forhånd havde besluttet sig for at 
lagre på kølelager til efteråret. 

Handelskontoret har af sine indtægter som i tidligere år be
kostet trykning og udsendelse af Danske Skoves Handelsudvalgs 
vejledende priser, hver gang i et oplag af 5000 eksemplarer, hvor
af ca. halvdelen er uddelt vederlagsfrit til salgskredsenes med
lemmer, mens resten sælges til interesserede. 

Endvidere har handelskontoret bekostet handelsudvalgets mø
der og rejser samt ydet Dansk Skovforenings sekretariat refusion 
af kontorholdsudgifter. 

Handelskontoret er indtrådt som største enkelt-aktionær i Da
nish Hardwood A/S med en aktiepost stor 20.000 kr., og vil i 
1962 overtage yderligere en aktiepost i selskabet, jfr. omtalen 
heraf i Dansk Skovforenings årsberetning for 1961/62 (besty
relsens afsnit). 
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Diskussion 

Dirigenten: Der er nu lejlighed til at debattere beretningen og 
samtidig også Handelskontorets beretning. 

Professor A. HOWARD GRØN: Det ville være mærkeligt, om vi 
»menige« deltagere i generalforsamlingen forblev stille. Vi vil 
gerne relte en tak til bestyrelsen og til Handelskon toret for det 
store arbejde. Også på politisk plan er der i det forløbne år ud
ført et stort arbejde for at bedre skovbrugets forhold. J eg har i 
tidligere år henstillet, at foreningen øgede sin indsats på dette 
område, og denne henstilling er nu tilfulde imødekommet. Jeg 
vil også gerne takke for de afholdte symposier; jeg var med til 
det første af disse , og det var ganske udmærket. - Det vil være 
overmåde værdifuldt for skovbruget at få oprettet den omtalte 
reguleringsfond ; Jeg håber, at der vil blive arbejdet intensivt 
med den sag for at få den virkeliggjort. - Landbruget var skyld i, 
at skovbruget fik lønningerne hævet den 1. april i stedet for den 
1. maj. Skovbrugets arbejdsgiverforeninger havde skyld for det 
uheldige resultat. Skovbruget kommer til at optræde selvstændigt 
i denne sag. - Ejendomsskatterne bliver sikkert strøget for land
brugets vedkommende, men mon også de selvstændigt vurderede 
skove får samme lempelse? - Den nye naturfredningslov er af 
anden karakter end den tidligere lov, idet loven nu søger at 
skaffe befolkningen adgang til fredede arealer. - Det viser sig jo 
også i udlandet, at man mere og mere lægger vægt på skovenes 
rekreative benyttelse; i U.S.A. har det været sådan længe, og i 
Tyskland er man også ved at komme med. Der må passes på, at 
der ikke kommer for stærke indgreb. - Der var et par spørgsmål, 
som burde løses: 1) Vedr. arbejdsgiverbidrag til arbejdsløsheds
forsikringen. Det er urimeligt, at der nu i henhold til lov om 
arbejdsgiveres bidrag til arbejdsløshedsfonden opkræves årligt 
ganske vist kun 45 kr. for skovridere, skovfogeder og andre ved 
skovbrug fast ansatte funktionærer, uanset at disse ikke har 
nogen praktisk mulighed for at blive medlemmer af en arbejds
løshedskasse. Skovforeningen har foretaget en nøje undersøgelse 
af s.agen. 2) Der er uensartede fremgangsmåder rundt omkring i 
kommunerne vedr. skovarbejderes lønmodtagerfradrag: i nogle 
kommuner nedsættes lønmodtagerfradraget, hvis skovarbejderne 
ønsker afskrivning på motorsave, i andre ikke. 

Dirigenten efterlyste yderligere i ndlæg under dette punkt på 
dagsordenen. Da ingen bad om ordet, konstaterede dirigenten, 
at årsberetningen var godkendt. 

30 
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3. AFLÆGGELSE AF REGNSKAB FOR 1961. 

(Det reviderede regnskab er sendt til medlemmerne inden 
general forsamli ngen) . 

Kontorchef N. P. TULSTJ1UP aflagde i korthed regnskabet. 
Dirigenten forespurgte, om nogen havde bemærkninger til 

regnskabet, og da delte ikke var tilfældet, konstaterede dirigen
ten regnskabet for godkendt. 

4. KONTINGENT FOR 1963. 

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne uændret kontin
gentsats for 1963 (kr. 1.10 pr. 1000 kr.'s ejendomsværdi) . 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tiltrådte be
styrelsens forslag om kontingent for 1963. 

5. VALG AF MEDLEMMER TIL BESTYRELSEN 

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

Resultatet af afstemningen blev: 
For Jylland genvalgtes skovejer, oberstløjtnant H. B. FABRICIUS 

o'g kgl. skovrider A. HVIID. - For de fynske amter genvalgtes skov
rider AA. BAVNGAAHD. - For landsdelene øst for Storebælt gen
valgtes godsejer, direktør N . ARNSTEDT. 

6. VALG AF REVISORER. 

Statsautoriseret revisor ehr. Tauson og statsautoriseret revisor 
Johs . Strobel genvalgtes. 

7. EVENTUELT. 

Direktør D. SØGAARD gaven del anvisninger på, hvorledes det 
fældede bøgetræ burde behandles og nævnte herunder, at kævler 
højst burde ligge 2 måneder i skoven, og at træet derpå burde 
opskæres, så snart det kom til savværket. - Bøg skal være skåret 
inden Scl. Hans. - Har man med firkanter at gøre, bør disse 
efter opskæringen først stå frit og derpå tørres under tag. Lager
svindet på savværker er ca . 25% pr. år - bestående af ukurante 
varer og varer, der må sælges billigere - . For bøg er procenten 
endnu større. - Direktør Søgaard nævnte Danish Hardwood, 
hvis stiftelse han så med velvilje på og håbede på et godt forhold 
til. - Hyllinge Træindustri har fået 467.- kr. for eksportfirkan
ter, hvoraf er solgt over 1.000 m3 . For hver måned forsendelsen 
af eksportfirkanter forsinkes, tabes 10.- kr. pr. m3 . 
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Skovrider H. THORLACJUS-USSING: Et stort antal dis-trikter har 
gennem en lang årrække haft prøveflader for Statens forstlige 
Forsøgsvæsen. - For mange distrikter er det en ret bekostelig 
affære a t have disse prøveflacler liggende (f.eks. for Brahetrolle
borg distrikt egeprøvefladen af 1793). Det ville være rimeligt, om 
distrikterne fik en godtgørelse under en eller anden form for 
rl.isse flader. 

Skovrider P. E. G()TZSCHE: Kommer der ikke snart et tillæg til 
Forstlig Lommehåndbog. Der er f.eks. afsnit vedr. bekæmpelse 
af lus, som er forældede. - Det er uheldigt, at der ved ejendoms
vurdering foretages en særbeskatning af pyntegrønt. 

Formanden : Der plejer at komme et tillæg til Forstlig Lomme
håndbog ea. hv er t andet år. 

Redaktør P. HAUBERG: Der er et tillæg færdigt, som lige skal 
til at trykkes og udsendes. - I tillægget er der blandt andet en 
ajourføring af afsnittet om bekæmpelse af skadeinsekter. Afsnit
t.et er skrevet af amanuensis B. Beier Petersen . 

Hofjægermester, greve A. AHLEFELDT-LAURVIG LEHN : Vi vil gern e 
bevare vore gamle eksportforbindelser til trods far Danish Hard
wood's virksomhed. Der burde være mulighed for tilknytning 
begge steder. 2 pet. afgift kunne m åske ændres til 1 pet. for 
all eksporteret træ. 

Dirigenten: Vi kan vanskeligt, bl.a. fordi direktøren for Danish 
Hardwood ikke er tilstede, komme nærmere ind på direktør Sø
gaards udtalelser, som vel også i høj grad er rettet til savvær
kerne. 

Skovrider AAGE BAVNGAARD: J eg kan helt tiltræde direktør Sø
gårds udtalelser, også for så vidt angår skovenes pligt til at vise 
træet omhu. - Jeg vil gerne spørge, om skovrider Gøtzche ikke vil 
tro, at en fornuftig køb er i sit overslag over, hvad der kan betales 
for skovejendommen, også vil tage indkomstmuligheder fr a pynte
grøntskæring med . Vel er disse noget mere tidsbegræns-e de end 
indkomsterne fra :træsalg, men den brugte kapitaliseringsfaktor 
er da også kun halv så stor. - Greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn erin
drer sikkert, at bestemmelsen om den 2 %-afgift kun gælder for 
indeværende år. Fastsættelsen skete så sent, at betydelige par-tier 
allerede var solgt til eksport, og af disse skal eler ikke betales 
afgift. Det er ikke meningen, at Danish Hardwooc] skal tjene penge 
på a:f,gHten, men kun have dækning for de med kontrol forbundne 
omkostninger. Procenfafgiften skal årligt fastlægges -efter dette 
sigte, og der er al mulig grund til at tro, at den bliver lavere, 
måske den ene procent, som greven finder mere rimelig. 

30' 
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Ekskursion til Viborg statsskovdistrikt 

d. 26. maj 1962. 

Ca. 140 af Dansk Skovforenings medlemmer deltog lørdag den 
26. m aj i ek,skursionen til Kompedal og Sten dal plantager. Bus
serne startede k!. 8.30 ·fra Herning, Viborg og Silkeborg i fint 
ekskursjollsveJr. 

Almindelige oplysninger.!) 

Oprindelsen til Viborg skovdistrikt kan henføres til de op
dyrkningsforsøg, som den danske regering omkring 1760 100d 
påbegynde på Alheden ved hjælp af indkaldte tyske kolonister. 
- De første plantningsforsøg med rødgran og s,kovfyr var tot-alt 
mislykkede, idet alle planter døde i løbet af få år. 

I 1787 anmodede regeringen den tyske forstmand G. W. BRuEL 
om at berejse de jydske heder og efter et af ham udarbejdet 
forslag blev i 1789 arbejdet med tilplan tning af hederne påbe
gyndt ved »Stendalgård«. 

I 1790 blev - efter forslag fra BrUel - den hannoveranske 
forstmand J . C. F . HEUSER ansat som skovrider på Alheden med 
bO'lig i »Stendalgård«. - Senere er distriktet forøget ved køb af 
yderligere heder og af gammel -skov og er formindsket ved fra
skilleIse af arealer, der nu administreres af Feldborg statsskov
distrikt. 

Jordbund og klima. 

Distriktet er beliggende i Viborg amt på begge sider af isrands
linien; størstedelen af arealet ligger vest for israndslinien på 
Karup hedeslette. Lige omkring israndslinien veksler jord
bunden stærkt fra frugtbar, lerholdig moræne til magert, groft 
grus, men så snart man kO'mmer ud på selve hedesletten, består 
undergrunden overalt af groft sand med ringe næringsindhold 
og med meget ringe vandholdende evne. Grundvandstanden lig
ger overalt så dybt, at trævegetationen alene er henvist til 
nedbøren. 

Den årlige nedbør er ca. 625 mm. Pentanedbøren (1/5 til 30/9) 
er 250-275 mm. Klimaet i ·det indre Jylland er iøvrigt karakteri
seret ved stor ustabilitet. Nogle år er klimaet mildt og atlantisk 
præget, medens det andre år er udpræget kontinentalt. Dette 
stærkt svingende klima vanskeliggør i allerhøjeste grad valget af 
de rette provenienser, især for de eksotis,ke træarter. 

1) En meget stor del af de i referatet givne oplysninger stammer fra 

den udmærkede »fører«. 
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Forårs- og sommer-nattefrosten er en svøbe for di·striktet, idet 
sådan frost kan forekomme i alle årets måne·der. 

Alt i alt medfører jordbund og klima s,tore skovdyrkningsmæs
sige vanskeligheder, og distriktets hovedtræart - rødgran - be
finder sig på et g·rænseområde, hvor vækst og sundhedstilstand 
ofte er utiJf.redsstillende. 

Arealer og vedmasses m.v. 

Maj 1962 omfatter distriktet et areal på ca. 4.437 ha fordelt 
således: 

Bevokset areal . ... . . . ......... . ....... 3.982 ha 
Private veje . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ha 
Brandlinier ..... . ....... . . . 58 ·ha 
Planteskoler .......... . ... . 7 ha 
Skydebane, Kompedallejr . ... 10 ha 
Tjenestejorder m. v. 49 ha 165 ha 
Heder, klitter, sø og mose ...... ... ... 290 ha 

lait 4.437 ha 

Det bevoksede areal fordeler sig således til træarter og alder: 

Aldersklassefordeling forår 1962 ef/er plantning. 

Træart 
Alle 

Alders- I Andet I Rødgran I Lærk I Skovfyr træ-
klasse Bøg Eg løvtræ Æ~\~~.an Dougl. Bj . fyr 

arter 
ha. ha . ha. ha. ha. ha. 

1- 10 25 127 50 787 57 123 1169 ha . 
11- 20 26 53 28 827 35 114 1083 )} 

21- 30 5 9 1 463 6 11 495 )} 

31- 40 2 17 2 302 3 4 330 )} 

41- 50 2 4 135 23 164 )} 

51- 60 " 7 1 149 19 181 )} 

61- 70 46 2 1 174 1 224 )} 

71- 80 22 1 4 27 2 56 )} 

81- 90 14 17 1 32 )} 

91-100 1 25 26 )} 

101-110 7 19 26 )} 

111-120 1 1 2 » 
121-130 10 6 16 » 
131-140 5 1 6 )} 

141-150 3 3 )} 

av. 150 41 122 6 169 )} 

214 350 87 2932 101 298 3982 ha. 

Bøge- og ege-aldersklasserne over 120 år omfactler i hovedsagen 
fredede løbtræbevoksninger (Hald Egeskov og Inderø Bøgeskov). 
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Af et bevokset areal på ca. 4.000 ha findes ca. 2.200 ha i 
aldersklas-sen 1-20 år. Dette unormale alclersklasseforhold 
medfører en række skovdyrlmingsmæssige, økonomiske og af
sætningsmæssige problemer. 

For plan perioden 1953-1968 er hugsten ansat til ca. 12.000 m3 

(ca. 3 m3/ha), medens tilvæksten er beregnet til ca. 15.300 m 3 

(ca . 3l;!! m3/ha). Endnu i planperioden 1968/1983 vil hugsten 
blive af beskeden størrelse, men derefter vil den efter alt at 
dømme stige til ca. 25.000 m 3/årlig. I dag ligger veclforrådet så 
lavt som 55 m3 pr. ha bevokset areal. 

1) Kompedal plan/age (Areal ca. 2.700 ha) . 

Det er tvivlsomt om der har været skov på dette areal - del af 
Grathe hede - i historisk tid. Da Sven d og Valdemar i 1157 ud
kæmpede deres slag på »Grathe hede«, har der i hvert fald næp
pe været skov. Senere har dele af sletten været dyrket, men 
under pesten i 1350 og de tyske troppers indfald i Jylland i 1629 
har lyngen alter erobret store dele af Grathe hede. 

Tid efter anden har der raset voldsomme hedebrande efter
fulgt af lige så voldsomme sandstorme. Særlig efter en hede
brand i 1783, der r asede i 3 uger, fremkom der udstrakte fJyve
sandsområder. 

I 1804 blev arealet erhvervet af staten med tilplantning for 
øje. 1837 var der tilkultiveret ca. 362 tdr. land, væksten beskri
ves som overvejende dårlig. Mellem ca. 1840 og 1895 nøjedes 
man med at efter bedre de allerede anlagte, -stærkt hullede kul
turer. I 1939 var der tilkultiveret ca. 1.300 ha (god t 600 ha rød
gran og knap 700 ha bjergfyr), medens 1400 ha endnu henlå i 
lyng. Der findes endnu rester af de i begyndelsen af forrige 
århundrede anlagte rødgranbevoksninger; på gunstige lokaliteter 
- sammenblæste sandkytler - forekommer højder på op mod 
27 m. 

Under krigen 1940-45 blev plantagen anvendt af den tyske 
værnemagt til artilleriskydn'inger, og efter krigen blev store 
mængder efterladt tysk ammunution bortsprængt. Resultatet var, 
at der rundt i plantagen lå ueksploderede granater m.v., herunder 
fosforsporprojektiler. I clen tørre sommer 1947 forekom selv
antændelser i denne ammunition, og [len 1. juni 1947 lagde en 
storbrand godt 1.300 ha ørle (ca. 556 ha plantage og ca. 773 11:1 
hede samt et skovløberstecl. 

Ekskursionen om formiddagen viste tilkultiveringen af de i 
1947 afbrændte arealer. 



327 

Ved punkt 1 - hvor distriktet havde opført en talerstol - in d
ledte skovdirektør H. FR0LUND med at byde Dansk Skovforenings 
medlemmer velkommen til statens skov·e. 

Skovrider F. BIILMANN påtog sig dirigenthvervet ved dagens 
ekskursion. 

Kgl. skovrider A. HVllD tilsluttede sig skovdirektørens velkom
men til Dansk Skovforenings medlemmer,og gaven redegørelse 
for distriktets skovdyrkningsforhold, klima etc. 

Punkt 1 b estod af flere sammenstødende bevoksninger: 
a) Ædelgran (fra 1894) plantet 1898 efter reolpløjning. Højde 

17.5 m. Bonitet ca . 4. Løb. årlig tilvækst ca. 18 m3 • 

b) Eg. Såning fra 1898. 
c) Rødgran (fra 1905) plantet 1909 efter reolpløjning. 
d) Rødgran (fra 1942) plantet i 1946 efter reolpløjning. 

Fig. 1. Pkt. 2. Reolpløjning med dieseltraktor 
og omb:ygget forhenværende prærieplov . 
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e) Eg (fra 1947) plantet 1949 under skærm af hvidgran . -
Provo Hørbylunde. Tilført ca. 3.000 kg råkalk/ha samt 5 X 100 kg 
Hoechst blandingsgødning. 

Kgl. skovrider A. HVIID gav et overblik over rødgranens vækst 
i den sydlige del af Kompedal plantage: Rødgranen har en let 
og sikker start i kulturen efter reolpløjning og har fortsat god 
vækst i de første 15-20 år. - Derefter er væksten stærkt afhæn
gig af nedbøren , således at tørkeår kan give nedsat vækst i flere 
år. For den samme bevoksning kan aktuel bonitet svinge mellem 
4 og 7 .. - Efter tørkeår 'synes angreb af kerneråd at stige. 40-60 
årige bevoksninger står i dag med aktuelle boniteter mellem 4 
og dårligere end 10, og med årlige løbende tilvækster på hen
holdsvis 10 m3 og ca.1m3 (hvoraf ofte 1/3 er rådden). - I mod
sætning til rødgran synes ædelgran at klare tørkeårene langt 
bedre, idet den har et dybtgående rodsystem. - Som følge af 
foranstående er distriktet ved nykulturanlæggået over til blan
dingskulturer, d .v.s. rækkevise blandinger af rødgran- og ædel
gran arter eller dougla,sgran iblandet forskellige ammetræer, 
kvælstof.samlere eller bunddækkere. I disse blandingskulturer 
findes som oftest 50 % rødgran, der stadigvæk betragtes som 
distriktets hovedtræart. 

Ved punkt 2 forevistes reolpløjning, der blev foretaget af 2 
ældre dieseltraktorer samt en ombygget forhenværende prærie
plov. 

Fig. 2. Pkt. 3. Løvtræbælte med bærmispel yderst mod hovedlinien. 
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Præstationen pr. dag var Ih til 1 ha og udgiften pr. ha androg, 
alt inklusive, ca. 225.- kr. - Efter reolpløjningen knivharves 
arealet, som oftest i 2 træk. Udgiften herfor er ca. 40.- kr. pr. ha. 

Plantningen foregår ved maskinplanlning, idet hver traktor 
trækker 2 plantemaskiner, der fabrikeres lokalt til ca. 500.- kr. 
stk. Dagspræstationen pr. traktor med 2 plantemaskiner er 
20-25.000 stk. Ved maskinplantningen er 4 mand nødvendigt: 1 
traktorfører, 1 plantefordeler og 2 maskinplantere, og dags
præstationen bliver således 5- 6.000 planter pr. mand. Plante
afstanden er 1.5 X 1.3 m, d.v.s. ca. 5.500 planter pr. ha. Da skov
parten råder over 2 traktorer og 4 plantemaskiner, kan der 
daglig maskinplantes 40- 50.000 planter, d.v .s ca. 8 ha. 

Kulturudgifl pr. ha: 

Reolpløjning ...... . ....... . 
Harvning .. . ... . .... .. . .. . . 
Maskinplantning . .. . . . . . .. . 
+ plt. akkord 15 kr./l000 pIt. 
Planter . .. ... . ... . . .. .... . 
+ evt. kapper ..... . . . .... . 
Efterbed ri ng .. . .. .... . .. .. . 
Rensning ............. . ... . 
Diverse .. . .... . ..... . .... . 

225 
40 
55 
85 

400 
50 
80 

100 
65 

kq ca. 5 øre/ 
kr. /plante }ca. 7 Ih øre! 
kr.lca. 2lh øre! plante 
kr./plante 
kr. (produktionspris) 
kr. 
kr. (500 stk. a 16 øre) 
kr. (4 gange a 25 kr.) 
kr. 

laH 1100 kr. pr. ha 

(Ajour-ført gennemsnitstal for over 1500 ha). 

Imidlertid dækker løvtræ-bælter ca. 10 % af -arealet. Disse 
bælter har kun delvis kunnet maskinplantes, ligesom de delvis 
har måttet hegnes. Der er endvidere tilført kunstgødning m.v. 
til disse. Kulturudgiften har i gennemsnit andraget ca. 5000 kr.!ha. 

Den gennemsnitlige kulturudgift for hele arealet, inclusivc 
løvtræbælter, har derfor andraget: 

90 % af kr. 1100 . . ............. ca. kr. 1000/ha 
1 O % af kr. 5000 ........ . ..... . ca. kr. 500/ha 

Gennemsnitlig nykulturudgift ........ kr. 1500/ha 

Maskinplantning må anses for fuldt tilfredsstillende. For de 
første maskinplantede ca. 500 ha, hvor fornøden efterbedring 
nu er afsluttet, har den gennemsnitlige efterbedringsprocen t 
været 8.5 fordelt således »årg·angs-vis« : 

Blo,k I (plantet 1952) efterbedringsprocent: 9.3 
Blok II (plantet 1953) efterbedringsprocent: 10.3 
Blok III (plantet 1954) efterbedringsprocent : 5.9 
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Under diskussionen ved punkt 2 oplyste kg!. skovrider A. 
HVIID, at terrænet var blevet noget bølget efter brande og efter
følgende sandflugt. - På distriktet er man gået helt bort fra 
skrælpløjning, og all organisk materiale bliver pløjet ned i furen 
-- også lyngen. Gavnligt er natUI"ligvisogså nedpløjning af 
lupiner. 

Fig. 3. Pkt. 3. Japansk lærk vokser fortrinligt 
på den fattige hedebund. 

Punkt 3. Ekskursionen fortsatte til løvtræbælter plantet i 1952 
og 1958. De førstplantede har lidt skade under tørkesomrene 
1955 og 1959. Som hoved træarter i bælterne anvendes eg og bøg; 
iblandet i disse er buske og hjælpetræarter. - Bælterne får føl
gende standarclbehandling: Årlige rensninger i 4-5 år. - 1 a 2 år 
efter plantning tilføres 3.000 kg rå kalk/ha. 10.000 kg halm er 
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(oftest rughalm - udlægges i h\'eranden række) samt 100 kg 
Hoechst blandingsgødning. I de følgende 4 år tilføres 100 kg 
Hoechstjha. Denne behandling har medføl,t god væ~st og for
trinlig jordbundstilstan d (regnorme). 

Endvidere så ekskursionen rødgran fra 1948 plantet i 1952 
under bjergfyr fra 1899. 

Yderligere vistes rødgran m.v. fra 1948 maskinplantet i 1952 
(rødgran proveniens: Ulvedal 172 og Linå Vesterskov. Douglas
proveniens : Darrington. Jap. Lærk-proveniens: Sostrup ). 

Kg!. skovrider A. HVIlD O'plyste, at den overalt i løvtræbæl
terne plantede bærmispel (Amelanchier spieata) var indsat i 
bælterne efter forslag af dr. C. Syrach Larsen. Bærmispelen, der 
kun blomstrer ca. 1 uge om året, blomstrede netop nu. Den er 
opformeret på distriktet og koster 20 til 25 kr. pr. 1.000 stk. Den 
er hårdfør overfor frost og tørke, omend knap så modstandsdygsig 
som Prunus serotina. - Der er forsøgt 50-75 forskellig'e buske og 
15-20 af disse trives godt. - Skovrider Hviid rettede en tak til 
skovrider Løfting, som havde givet ideen tilløvtræbælternes 
sa.mensætning. Langs de ca. 25 m hrede hovedveje er anla.;t et 
30 m bredt løvtræbælte til hver side; d.v,s. at der er 85 m fra 
nålebevoksning til nålebevoksning. Der er på distriktet foretaget 
en undersøgelse af dyrelivets udvikling, og det har vist sig, at 
der f.eks er fremkommet mange regnorme i løvtræbælterne. -
Løvtræbælterne omfatter ca. 10 % af arealet. - Da distriktet er 
usikker m.h.l. træartsvalg blandes træarterne altid i træbæJterne, 
med eg og bøg som hovedtræarter. 

Skovrider A. H VIlD: Der er i mi n tid tilplan tet ca. 2.000 ha O'g 
en 200 ha's blok er en driftsenhed, idet hver blok er omgivet af 
beskyttende løvtræbælter. - Af nåletræ benytter vi rødgran , 
Abies grandis, douglas og ædelgran. Sidstnævnte kan blive 
100 år. - Ved blanding anvendes ofte: 3 rækker rødgran, 1 
række jap. lærk, 1 række indblandingstræart og 1 række lærk. 
- Vi har efterhånden fået tillid til douglas, eler klarer sig på 
grund af sit dybtgående rodsystem. 

Punkt 4 bestod af forskellige nykulturer: løvtræbælter plantet 
henholdsvis 1952 og 1953. - Rødgran fra 1948 plantet i 1952 
under skærm af bjergfyr fra 1903. Endvidere maskinplantninger 
fra 1953 og 1954. 

Kg!. skovrider A. HVIID: Tidligere mente man, at reolpløjning 
gav mere råd i nåletræet end andre bearbejdningsmåder ! Men 
man ved i realiteten kun lid t. 
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Fig. 4. Pkt. 4. Diskussionsstop med dirigenten, skovrider F. Biil
mann p å talerstolen. Ekskursionslederen, kgl. skovrider A. Hviid 

skimtes i billedets venstre side. 

Kg!. skovrider L. THOMSEN: Der er en påfaldende frodighed 
hos lærk i forhoId til birk. Vil man ikke i .stigende grad gå over 
til lærk. Der er en mængde blandingstræarter. Vil -de t ikke være 
vanskeligt at få disse afsat _ Der er meget lidt nattefrost at se på 
distriktet! 

Kg!. skovrider A. HVUD: Vedr. birk contra lærk: Birk anven
des altid kun som ammer og hugges væk. Jo, lærk trives vældig 
godt og har en stor produktion. Afsætningen a,f effekterne fra 
de blan dede bevoksninger vil muligvis blive et problem. - En 
ti dlig hugst i læ!rk kan medføre risiko for kernerårl. 

Godsejer FL. JUNCKER: Jeg vil gerne sige skovrider Hviid tak 
for det interessante og ufortrødne arbejde, der er udført her. 
Betingelserne for at plante er dog uden tvivl bedre nu end for 
150 år siden, fordi mængden af næringsstoffer er øget siden da 
ved forvitring og tilførsel fra luften. Det er mopsomt at 'se afde
linger på 200 ha størrelse. Det er interessant og værdifuldt at 
pleje jordbundens organiske materiale. Den svenske proofessor 
Mattson har fundet ud af, at god muldjord normalt vil have ca. 
5 % kvælstof i det organiske materiale. Her er der kun 1-2 % 
kvælstof i skjolden s organiske materiale. Forholdet mellem kul 
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og kvælstof skal være 1 :10. Her må De forøge kvælstofmængden. 
Man må her kunne bruge flydende ammoniak, hvorved lyngen 
forsvinder, og græs kommer i stedet. Dette kan gives på de store 
kulturflader og er langt billigere end anden kvælstofgødning. 
Fosfor og kvælstof er mangelvare her. Jeg mener, at Thomasmel 
som fosforkilde også er bedre og billigere end Hoechst. Hvorfor 
ikke mere ahorn og især bøg i blandingerne - til at give frø ved 
fremtidige fOl'yngelser. Der er nok stoTe mængder kvælstof i 
jordskjolden her, men det er delvist utilgængeligt for planterne 
indtil kulstof/kvælstof-forholdet normaliseres. 

Kgl. skovrider A. HVIID: Vi sørger for altid at dyrke rødelog 
perennerende lupin som kvælstofsamlere. - Med Thomasfosfat 
kan vi få lupiner til at vokse godt. - Pl'O'fessol' Steenbel'g ved 
Landbohøjskolen har hjulpet os med at anlægge gødningsforsøg. 
Efter erfaringer fra »Les Landes« i Frankrig kan man få nega
tivt udslag a·f at anvende nitratkvælstof og ammon;iakkvælstof; 
det virker ødelæggende på fyrrenes mykorrhizer. 

Skovtaksator LAUMANN-JØRGENSEN: Det glæder mig, at man ik~~e 
mere blander i rækkerne. Ved systematiske indblandinger kan 
man få bevoksningen afbalanceret og kan behandle ædelgran, så 
den får en god opvækst. Her er udført et gO'dt stykke håndværk 
med systematisk opbygning af træsamfundet ; til dette hører de 
gode løvtræbælter. Vi tvinges til at anvende simplere metoder; 
de·t hele er i støbeskeen. 

Skovrider F. BIILMANN: Der er udført en temmelig indgående 
behandling af løvtræ bælterne - og det er gjort meget billigt. 

Kg!. skovrider A. HVIlD: Det kan gøres meget billigt, fordi der 
er tale om store arealer, der kan gives en ensartet behandling. 

Ekskursionsdeltagerne kørtes derefter til Lilledalen, hvor der 
med tilgang gennem en betagende -smuk lyng.flade var rejst et 
telt, hvor frokosten var arrangeret. 

Efter frokosten forlodes Kompedal plantage oog over Knud
strup og Skræ kørtes til Alhedens plantager (ca. 740 ha.). Plan
tageanlæggene, der er -de ældste i Danmark, blev påbegyndt i 
1789. I 1820 var hele arealet tilplantet, men efterbedringsarbej
derne blev fortsat helt til omkring 1850. 

Ek,skunsionens punkt 6 var ædelgmn fra 1894 (alder ca. 68 år, 
højde ca. 24 m, bon ca. 3, stamtal ca. 365/ha, grundfalde ca. 
29 m 2/ha, masse 340 m 3 /ha, årlig lb. tilv. ca. 20 m3 /ha). I 1908 
beskrev daværende skov taksator Fr. Krarup bevoksningen så
ledes: »På størstedelen af arealet er ædelgranerne enten helt i 
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stampe, vegeterende i den høje græsvækst, og kun med enkelte 
individer oppe over denne. Medtaget af græs, frost og vildtbid, 
mange udgåede«. Et par år senere har skovrider W øldike til
føjet: »Burde egentlig opgives - men det er en god råvildtsåt«. 

Kgl. skovrider A. HVIID: Del- er en lav grundflade i disse ædel
gran, men tilvæksten holder ·sig. Ædelgran er her en elastisk 
træart, ikke mindst fordi rødderne går et par meter ned i jor
den. Bevoksningen har lidt under tørkesomrene 1947, 1955 og 
1959, men er kommet sig væsen tligt i det sidste år. - Der kom
mer en fin selvforyngelse under ædelgranerne. - På dstr. har vi 
ca. 200 ha høj produktiv ædelgran. Ved at tage pyntegrønt i ædel
gran får vi 5-10 kr. ekstra pr. m3 • - Det er lidt vanskeligt at 
sælge æ delgran i Lcsmå dimensioner. - Vi har på distriktet ædel
gran, der er 20- 30 år ældre end d'isse og står med god vækst 
endnu. 

Punkt 6 b) v-ar kulisse foryngelse fra 1956 og udvidet i 1961. 
Hovedtræart : Douglasie (proveniens Louella og Silkeborg F. 

30) med indblandet bøg, chamaecyparis, bøg og Abies nobilis. 
Endvidere findes selvsåede ædeI<>ran og rødgran. 

Foryngelsesstriberne er fllldbearbejdedc med en svær taller
kenplov. Der er endvidere tilført Thomasfosfat og udsået peren
nerende lupin. 

Ajour-ført gennemsnitstal for ca. 50 ha nykultur, anlagt efter til-
svarende teknik , viser flg. gennemsnitlige kulturudgift pr. ha: 

Sætning af særlig lave stød . .... .. ...... . kr. 150,00 
Flytning af kvas .............. . . . ....... kr. 300,00 
Pløjning og harvning .............. . . . ... kr. 400,00 
500 kg Thomasfosfat, udstrøet ...... . . ... . kr. 150 ,00 
Plantning af 5500 planter å 0,11 kr ....... kr. 600,00 
Værdi af egne planter (produktionspris) .. kr. 450,00 
Efterbedring .. .. ... . . ................... kr. 150,00 
Såning af 5 kg lupiner + værdi af frø . ... kr. 125,00 
3 gange klllturrensning med harve ........ kr. 100,00 
U drensning i ammetræer ................ kr. 100,00 
Diverse (tjæring mod råvildt m .v .) kr. 175,00 

lait ca. kr. 2700,00/ ha 

Efter kraftig klipning af .pyntegrønt tænkes sllltbevoksningen 
at blive douglasgran med indblandet ædelgran samt med lidt 
bøg og chamaecyparis (delvis som underlage) . 
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Der køres over den nu tilplantede, tidligere tjenestejord til 
»Stendalgård« skovridergård til ekskursionens sidste punkt 
(punkt 7), som var 2den-generations-bevoksninger af ædelgran 
i aldre fra ca. 75 til ca. 100 år iblandet rødgran. 

Efter stormfald i 1952 og 1953 er fremkommet selvforyngelse 
af ædelgran og rødgran, der langs udkanter er suppleret med 
plantning af hog, andre steder suppleret med douglas, bøg, Tsuga 
m.v. 

Det ser ud, som om ret store arealer på Alhedens skovpart vil 
kunne selvforynges med ædelgran og rødgran på tilfredsstillende 
måde. 

I »Papsø-stykket«, som ekskursionen besigliger, har foryng el
sen kunnet gennemføres for flg. udgifter pr. ha: 

Supplerende plantning ............. ...... . kr . 250 
4 X tjæring imod råvildt .................. kr. 200 
2 X udrensning ....... . ... . ..... ......... kr. 200 
Besværlig skovning af overslandere ........ kr . 300 
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kr. 50 

laIt kr. 1000/ ha 

Samtidig har overstanderne gennemsnitlig i perioden 1952-
1962 vokset ca. 10 m3/ha/år. 

Hovedtræerne af ædelgran i Papsø-stykket er 30 m høje. 

Kg!. skovrider HvnD 'supplerede ovenstående oplysninger fra 
»føreren « med meddelelse om, at de indblandede rødgran er 
begyndt at blive rådne. 

Skovrider E. C. LØFTING konkluderede, at ædelgran står godt 
på dette sted. Det er jo klimaet mere end jordbunden, der be
tinger ædelgrans vækst. - Længere mod vest ved Thy står ædel
gran lige så godt som her. Ædelgran får mere luftfugtighed og 
nedbør i Ves 1- end i Østjylland. Dette her er en god ædelgran
type. I sit hjemland er ædelgran altid blandet med gran og bøg. 
Måske man i skovbruget på Øerne burde have ædelgran indblan
det i bøgeskoven. - I udkanten af en træarts vokserum klarer 
træarten sig bedst i blanding. 

Kgl. skovrider L. THOMSEN : J eg tror, at rodgran burde blandes 
ind i huller og ikke bøg. 

Kgl. skovrider A. HVIlD: I ædelgranselvforyngelserne kommer 
der en del rødgran, som vi bevarer, men herudover vil vi gerne 
have lidt bøg med op i blandingen. 
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Ved ekskursionens slutning bad Dansk Skovforenings for
mand, kammerherre CHR. MOLTKE om ordet og takkede skov
direktoratet og skovrider Hviid for den udbytterige og interes
sante ekskursion. Det er en pionergerning, der er udført her, og 
som det er udtalt før i dag, er det »fremtvingelse« mere end 
»frembringels e« af skov. Formanden udtalte håbet om, at pioner
ånden må bevares fremad hos skovrider Hviid og fortsat føre 
til de smukke resultater, vi har set i dag, s,om har været inspire
rende for os alle sammen. 
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NYHED 
DEMONTERBAR KRAN 
specielt konstrueret for rationelt og krævende 
skovarbe jde. Kan nu også leveres således, at 
den med et håndgreb kan afmon-
teres fra chassiet. Nyttelasten 
øges he rved tilsvarende og vægt
afgiften kan u nder visse 
omstændigheder bortfalde. 




