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Den første artikel om dette emne publiceredes i Stock
holm 19551 ). Ved hjælp af en tidligere publiceret række af 
prisindex for danske landbrugsprodukter som udtryk for 
den almindelige pr1.sbevægelse2

) m. v. er 1.nvesteringsrenten 
og kalkulerenten for skovbrug på langt sigt beregnet til 
omtrentligt at ligge ca. 1 % lavere end obligationsrenten. I 
den anden artikel, København 19573 ), behandledes konse
kvensen heraf, idet som det foreløbige resultat den gen
nemsnitlige obligationsrente 1. ca. 100 år (ca. 4 112 %) er = 
den lavere ,skovrente + ca. 1 % værdistigning 1. forhold til 
penge og andre pålydende værdier + årlig værdistigning 

1) J. Aarestrup-Frederiksen: Renten ved kapitalinvestering i re
produktionss.Jwvbrug. Svens'ka Skogsvårdsforeningens Tidsskrift Nr. 3, 
Stockholm 1955. 

2) J. Aarestrup-Frederiksen: En historisk-økonomisk undersøgelse 
af bevægelsen i udbyttet af et dansk skovdistrikt (Brahetrolleborg) 

gennem 150 å r. Dansk Skovforening, Kbhvn. 1952. 
3) J. Aarestrup-Frederiksen: Overvejelser vedr. rente i skovbrug. 

Dansk Skovforenings TidsSJkrift, Kbhvn. 1957. 
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hidrørende fra de relative træpriser. I nærværende arbejde 
gøres et fOTsøg på en nærmere indkredsning af den ube
kendte kalkulerente (til forskel fra den korltidige afkast
ningsrente ). ArbeJdet var ri hovedsagen færdigt i november 
1957 og danner en foreløbig afslutning på mit arbejde om 
dette emne. 

1. Opstilling af et udtryk for renten (R). 

Princippet for disse og tidligere overvejelser er og har 
været en eventuel købers forkalkulatoriske rentekrav, idet 
køberen antages at ville forlange en kapitalplacering af 
samme godhed, samme realværdi, hvad enten pengene pla
ceres i skov eller obligationer. Der er dog ikke tænkt på 
den varierende effektive obligationsrente, men på den gen
nemsnitlige af de sidste ca. 100 år. Konsekvensen af dette 
synspunkt er, at køberen frit kan vælge mellem kapital
placering i obligationer og skov, når en sådan er til salg, og 
at de 2 placeringsformer under fri konkurrence må tilbyde 
omtrent det samme i realudbytie. 

Idet man går ud fra, at obligationens effekt,ive rente 
repræsenterer »det almindelige renteniveau« bør dog også 
betænkes, at dette niveau i sig selv indeholder den gennem
snitlige inflationsfaktor, som tidligere er beregnet til ca. 
1 %. Trækkes denne ene procent fra obligationsrenten, fås 
det egentlige udgangspunkt for realværdiernes (i modsæt
ning til de pålydende værdiers) renteniveau ved tilnærmel
sesvis risikofri kapitalplacering, når afskrivningspolitiken 
er ført til bunds. Alt efter risikoens -størrelse og art for
deler de enkelte erhvervs renteniveau sig opefter fra dette 
niveau. Da det reproducerende skovbrug ikke er udsat for 
risiko (herunder risiko ved inflation og anden devaluering 
af pengenes værdi), opslidning eller anden devaluering af 
produktionsmidlerne (træet) i nogen nævneværdig grad, er 
det rimeligt at mene, at dets normalrente ikke ligger langt 
fra omtalte niveau. 

Da det her omtalte udgangspunkt for erhvervenes real
rente alligevel må bestemmes ud fra »det almindelige rente-
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niveau« eller obligationsrenten i lang tid, vil det formentlig 
være mere naturligt at gå ud fra den langtidige obligations
rente ved vurdering af skovrenten. Herfra kan så subtra
heres eller adderes de faktorer, der ,indvirker på skovrenten, 
især den langtidige reduktionsfaktor for pengenes gennem
snitlige faldende købeevne. Dette så meget mere, som den 
foreløbige værdiansættelse for reduktionsfaktoren er be
h æ ftet med fejl. 

Idet vi ved investerings- og kalkulerente her forstår den 
rente, til hvilken man er villig til at investere og kalkulere, 
søges normalskovens kalkulerente omtrentligt vurderet 
efter udtrykket: 

r = R + i + P + a (I) 

eller R = r + i + P + a (II) 

h vor R er skovens langtidige kalkulerente, r = den lang
tidige obligationsrente, her obligationernes gennemsniUige 
effektive langtidsrente, i = den langtidige gennemsnitlige 
inflations faktor for engrospfliserne, p = procentvise æn
dringer i kapitalen hidrørende fra ændringer i de relative 
træpriser , idet køberen vil være villig til at opnå en lavere 
begyndelsesrente, hvis han venter stigende udbytte i frem
tiden og omvendt, og a = andre forhold, der kan indvirke 
på renten. Alt under forudsætning af at skovdyrkningen 
indebærer en god økonomisk udnyttelse af jorden og under 
forudsætning af, at ejeren er interesseret i størst mulig 
vedvarende udbytte af skov og jord og f. eks. ikke bruger 
skoven til opmagasinering af kapital af inflationsskræk, 
skattemæssige eller andre grunde, eller omvendt under
kapitaliserer ejendommen. 

Hvis udtrykket skal gælde for kortere perioder, kan in
flationsfaktoren blive en deflationsfaktor , og skovrenten 
bliver større end »det almindelige renteniveau«. 

Vi behandler nu hver faktor for slig, idet vi så godt som 
11lUligt støtter os til gennemsnitstal for lange perioder i 
Danmark. 

40* 
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2. Den langtidige obligationsrente (r) 

udtrykrt ved den langtidige gennemsnitlige effektive obli
gationsrente. Denne lader sig i Danmark med særdeles god 
sikkerhed repræsentere ved Østifternes Kreditforenings 
gennemsnitlige effektive rente af obligationer i åbne serier 
i perioden 1852-1950, hvor den var 4,56 % med største 
variation fra ca. 3,6-ca. 5,8 % og almindelig variation fra 
ca. 4,O-ca. 5,0 %. (Under inflationen i de senere år er den 
effektive rente som bekendt højere). Når et sådant gen
nemsnitstal anvendes, melder sig uvilkårligt tanken om, 
hvorledes det vil arte sig fremover. Spørgsmålet er så spe
oielt, at man må håbe, at en kreditforeningsdirektør vil 
overveje at publicere sine synspunkter. 

3. Inflationsfaktoren (i). 

Den langtidige gennemsnitlige inflationsfaktor for en
grospriserne eller den gennemsniUige inflation, svarende 
til svindet i papirkapitalen. Denne blev i 1955 beregnet af 
de tidligere opstillede prisindex for danske landbrugspro
dukter 1786-1936 på den måde, at den årlige prisstigniing 
fra udprægede højkonjunkturer til tilsvarende konjunk
turer og fra udprægede lavkonjunkturer til tilsvarende 
konjunkturer beregnedes. Resultatet var som omtalt en 
gennemsnit1ig årlig procent på knapt 1 % (0,9 % ), idet pen
genes værdi har været bundet til ædle metaller indtil 1933. 

I den såkaldte »liiberale periode« fra ca. 1855-ca. 1913 
- måske den eneste af slagsen, der har været i nyere tid 
- hvor pengenes købeevne hverken synes ensidig faldende 
eller stigende, nåede økonomerne til den opfattelse, at 
denne tilstand var den karakteristiske for det moderne 
industrisamfund. 

Den omstændighed, at pengenes værdi efter den store 
danske depression i begyndelsen af 1930'erne var på vej 
mod niveauet fra før verdenskrig I, bevirkede, at denne 
opfattelse holdt s,ig i Danmark helt op til verdenskrig II. 

Denne opfattelse måtte bl. a. resultere i, at mange mente, 
at renten i skovbruget var i niveau med »det almindelige 
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Fig. 1. Prisindex for landbrugsprodukter i Danmark 1786-1936. 

Index prices of agriCllltll ra l p roduce in Denmark 1i8(;- 1936 . 
('n-enden ;;;;; the trend = tendensen) 

renteniveau«, en opfattelse, der vel først i de senere tider 
er ved at ændre sig.. 

Den »liberale periode« kan dog også ses ud fra en anden 
synsvinkel. Betragter man figur l i første artikel li denne 
serie4 ) -- indsat ovenfor -- får man snarere det indtryk, 
at tendensen i denne periode på længere sigter et led i en 
større sammenhæng, hvoT prisniveauet er i stadig stigen 
fra ca. 1820 til ca. 1875, hvor det kulminerer og falder til 
kort før ca. 1900, hvorefter det atter stiger progressivt til 
verdenskrig I's udbrud og så endnu stærkere til krigens 
slutning. Set på denne måde falder bevægelsen i perioden 
1855-1913 smukt sammen med den stig.ende tendens i hele 
perioden 1786-1936 med bølgetoppe omkring 1800-1810, 
1870-'75 og 1915- '20 og mellemliggende bølgedale. En 
stadig stigende bakke-dal-kurve. For så v,idt en stadig pris
og lønspiral ikke i fremtiden får dalene til :at bortfalde, 
må man vel vente en lignende udvikling fremover. 

Denne betrag'tningsform giver altså ingen basis for an
tagelsen om en rente i skove på højde med »det almindelige 
renteniveau« undtagen for korle perioder, hvor den i de-

4) Se fodnote 1. 
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flationsperioder som omtalt også kan være større end dette 
renteniveau. 

Den langtidige inflationsfaktor, der her med tilnærmelse 
er -beregnet til knapt 1 % for 1786-1936, synes efter den 
danske økonom FALBE-HANsENs5

) materiale ganske groft at 
have været noget lignende (dog en ·smule mindre) i tiden 
ca. 1500-ca. 1800, og efter M. ROSTOWZEFFS6 ) materiale 
også noget lignende fra ca. 150-ca. 250 e. Kr. i det ro
merske kejserrige. 

De her foretagne danske beregninger af den langtidige 
inflationsfaktor er selvsagt ufuldkomne og må ønskes sup
pleret, især med undersøgelser fra andre lande. Forsøger 
man - lidt naivt - at spekulere over denne faktors op
førsel i fremtiden, må det bemærkes, at den gennemsnit
lige vedvarende prisstigning, som synes at have været do
minerende i historisk tid, så vidt man kan skønne er for
årsaget af krige og deres virkninger samt hefolkningsover
skud. For så vidt storkrige i en fremtid iK,ke finder sted, 
og kun lokale krige (og handelskrige) eller oprørshand
linger vil forekomme, formindskes den ene hovedårsag til 
prisstigning, medens den anden - overbefolkning og rå
vareknaphed - vistnok bliver mere udtalt. For så vidt 
kan en »lovmæssig« prisstigning stadig være 'aktuel, omend 
muligvis af en anden størrelsesorden. 

Nu da denne faktor - omend ufuldstændig - er be
regnet fra 1786, har man en basis at bygge på. Med nu
tidens gode engrosprisindex er den let at føre a jour. 

4. Prisfakloren (p). 

Procentvise ændringer i kapitalen hidrørende fra æn
dringer i de relative træpriser . Ved bedømmelse af træ
prisernes udvikling i tidligere perioder finder man en 

5) V. Falbe-Hansen: Hvilke Forandringer er der siden Amerika's 
Opdagelse foregaaet i Prisen paa Danmarks væsentligste Frembrin
gelser m. v. Kbhvn. 1869. 

6) M. Rostowzeff: The Social and Economic History of the Roman 
Empire, Oxford 1926. 
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meget varierende ensidig tendens. S. PETRINI (1916) 7) fin
der ved udjævning en gennemsnitlig årlig prisstigning for 
perioden 1891-1913 på svenske trævareeksportpriser på 
ca. 2 %. Denne stigning gælder de absolutte priser, hvilke 
direkte overføres til skov kapitalen, der da antages at stige 
ca. 2 % årlig. Det almindelige svenske prisniveau (efter 
Åmarks dffre) stiger i samme periode knapt l % årlig. For 
mig at se vil den relative årlige stigning på de svenske 
træeksportpriser da være ca. 1 % årlig i denne periode. 

A. HOWARD GRØN (1931) 8) har for en række hovedeffekter 
i enkelte europæiske lande foretaget en ret omfattende 
undersøgelse ·af prisbevægelsen set i relation til de enkelte 
landes engrosprisrækker fra 1870'erne til tiden før verdens
krig II. Størst interesse knytter sig til britiske og svenske 
priser. De britiske importpriser på savskåret tømmer viser 
en relativ stigning 1876-1913 på lh - l % årlig, idet stig
ningen dog kun falder før ca. 1900. (Statistikken går helt 
tilbage til 1871, men årene 1871- 75 viser i modsætning 
til senere en hrat stigning). 

De svenske priser for savskåret, usorteret trælast viser 
i gennemsnit for Nord- og Sydsverige en ringe stigning 
1876-1910 på ca. 0,2 % årligt. Endelig viser tyske import
priser fra Preussen og Bayern ingen ensidig hevægelse fra 
1885 til 1912. 

Endvidere Vliser undersøgelser på det danske skovdistrikt 
Brahetrolleborg9

), at prisstigningen i relation til de danske 
engrosprisindex 1876- 1936 var ca. lh % årlig for snitgavn 
af bøg, ca. 1h % årlig for lægter og ca. 0,2 % årlig for spær 
af nåletræ. 

Disse og en række ældre og nyere undersøgelser (se hl. a. 
forfatterreferaterne i Petrinis og Grøns arbejder) kan dog 
ikke vise noget afgørende med hensyn til de relative prisers 

7) S. Petrini: Om trava ruprisernas s·tegring. Svenska Skogsvårds

foreningens tidsskrift, Stockholm 1916, pag. 121. 
8) A. Howard Grøn: Bidrag til Skovøkonomiens Teori, pag. 105- 155, 

København 1931. 
9) Se fodnote 2. 

41 



386 

tendens. Kun synes det sandsynligt, at tendensen har be
væget sig mellem O og ca. 1 %. Et meget betydeligt inter
nationalt materiale måtte tilvejebringes for at kunne sige 
noget mere afgørende om træpnisernes tendens i tidligere 
tid. Især ville det have nogen interesse at føre britiske og 
svenske relative priser a jour. Det er dog, som nedenfor 
motiveret, næppe sandsynligt, at et sådant materiale ville 
få større indflydelse på en købers overvejelser idag. 

Ud fra overvejelser vedrørende omkostninger og pris
dannelse i tliden fremover, må det formodes, at en køber 
idag ville fremsætte sit tilbud, ikke mindst fordi forvent
ning om prisændring har afgørende indvirkning på over
vejelserne med hensyn til den rente, man VIiI regne med. 

Omkostningerne ved træproduktionen er i hovedsagen 
bestemt af de 2 hovedfaktorer : arbejdsløn og teknik. Me
dens arbejdslønnen i skoven før ca. 1870'erne - i hvert 
fald i Danmark - i hovedsagen blev bestemt af skovejerne, 
således at omkostningsdannelsen var i ejerens favør, har 
man som bekendt efter 1870'erne det voldsomme kapløb 
mellem stigende realløn og stigende teknik. Medens tek
nikkens fremsknidt synes at komme stødvis, næsten eks
plosionsagtig, frem med hvilepauser - og i skovbruget 
først rigtigt i vore dage - viser reallønnen en mere jævn 
stigen. Men hvad der til enhver tid måtte ligge mere eller 
mindre gunstigt set fra en købers standpunkt, må vist 
siges at unddrage sig enhver bedømmelse. 

Med hensyn til prisdannelse synes der efter verdenskrig 
II at være opstået en helt ny situation, som på afgørende 
måde må gribe ind i alle overvejelser angående træpriser. 
Denne situation er opstået ved, at de teknisk underudvik
lede lande, hovedsagelig i AS1ien, er slået ind på en bety
delig industrialisering. Fremfor alt har det ret træfattige 
Kina med dels henved 600 mill. indbyggere startet en indu
strialisering af et kolossalt format. Ligesom i Sovjetunionen 
må man vel i løbet af nogle 5-årsplaner regne med stigende 
levefod og oplysning med deraf følgende krav om aviser, 
bøger, byggeri og indbo m. v. Med hensyn til byggeri er 



387 

det vist begrænset, i hvilket omfang disse lande kan betale 
tunge fragtvarer som tømmer, og disse lande kan ikke be
tale for russisk tømmer med konsumvarer, ligesom deres 
stigende cementproduktion i så stort omfang som muligt 
vil erstatte tømmer. Men med hensyn til den billigere im
port af træcellulose til papirfremstilling må det antages, at 
denne vare udsættes for en efterspørgsel af en størrel ses
orden, der måske for alvor vil gøre træ til en mangelvare 
med deraf følgende prisstigning især på de mindre effekter. 
Tidligere er i anden del af dettearhejde10 ) udtalt, at der 
er en stor reel fare for, at Sovjetunionen, der nu ved hj æ lp 
af atomisbrydere har en ny søvej nord om Sibirien, i frem
tiden pef1iodevis vil dumpe trælastmarkedet i Vesteuropa 
for at betale for sin import af konsumvarer. Denne dob
belte prisudvikling: måske relativ stagnation eller fald for 
tømmerpriserne, men stor stigning for cellulosetræet -
kan føre til en lavere omdrift, men alt i alt vel nok en 
relativ pf1isstigning på træ, især i de lande, der er ekspor
tører i større stil af træcellulose, medens den relative pris
stigning ,i andre lande vel kun bliver en sekundær virkning 
af den her skønnede udvikling. Så må skovbrugeren håbe 
på, at en syntetisk fremstill:ing ·af cellulose lader vente på 
sig. 

Kvalitetsforbedringenskai blot kort berøres, idet en så
dan i større eller mindre grad finder sted i al reprodu
cerende skov og betinger en prisstigning især for de finere 
effekter, for så vidt disse kan afsættes. For cellulosetræ, 
der her er sat i forgrunden, betyder kvaliteten måske ikke 
så meget, men især for lande, der ikke er storeksportører 
af cellulose, har kvalitetsforbedringen en særlig betydning 
i en fremtid med høj levefod med afsætning til stigende 
produktion af indbo o. 1. 

Om de her skitserede fremtidsmuligheder betinger en 
højere eller lavere relativ pr:isstigning for træprodukter 
end de O till procent, der synes at have fundet sted tid-

10 ) Se fodnote 3. 
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ligere, er det næppe muligt at udtale sig på dette stadium, 
men det er vist mest sandsynligt, at den halve procent, 
der her ganske groft er skønnet til at repræsentere pris
faktoren, er skønnet i underkanten. Ligesom det er omtalt 
under afsnittet om inflationsfaktoren, kan det her siges, 
at nutidens gode engrosprisindex bevirker, at det fremover 
er let at verificere prisfaktoren. 

5. Andre forhold, der kan indvirke på renten (a). 

En række forhold, der ofte li forstlitteraturen er taget til 
indtægt for alment at regne med en lavere rente for skov 
end det »almindelige renteniveau«, er indgående omtalt og 
vurderet af HOWARD GRØN i 1931 11 ), idet dog udelades det 
tidligere omtalte vedrørende inflationsfaktoren og prisfak
toren, hvor jeg har givet udtryk for en anden opfattelse 
end nævnte forfatter. 

De øvrige af Grøn nævnte punkter, som Iifølge denne 
forfatter påvist ikke indicerer en lavere rente, er: den 
lange, uafbrudte investeringstid, den store l:ikviditet, den 
bekvemme formueforvaltning, stor samlet kapitalinveste
ring, arbejdsekstensiv virksomhed, mulighed for driftsfor
bedringer, mulighed for elastisk konjunkturdDift og herlig
hedsværdien. 

Af ovennævnte punkter vil muligvis kun herlighedsvær
dien af mange opfattes som en speciel årsag til en lavere 
skovrente. Det kan da heller ikke bestrides, at i tætbe
folkede, skovfattige lande som England og Danmar k vil 
mange smukke skovdistrikter ganske afgjort opnå en højere 
omsætningsværdi .i åben handel, end disse på normal måde 
kan forrente, netop fordi køberen er villig til at yde et 
ekstrabeløb ud over, hvad hans kølige overvejelser siger, 
at skoven er værd. Dette udelukkende for at opnå den glæde 
at blive ejer af et naturområde. Denne psykologiske faktor 
er en realitet, men den har på den anden side intet med 
rente at gøre, idet her ganske som ved rene lystskove er 

11) Se fodnote 8. 
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tale om en luksuspost, der må bogføres som sådan, ligesom 
her ofte er tale om, at landbrug viar fordelagtigere. 

I modsætning til det her nævnte er der dog endnu nogle 
forhold, der kan indvirke på renten. I denne forbindelse 
bør omtales,at reproducerende skovbrug undertiden kan 
være en skattemæssig god kapitalplacering med hensyn til 
formueskatter i lande, hvor formueopgørelse vedrørende 
skovejendom baseres på kapitalisering af udbyttet ved en 
ret høj rente. 

Hertil bør vist føjes, at kvalitetsforbedringer i skovbruget 
ofte købes meget billigt, hvilket forhold i realiteten virker 
som en relativ prisstigning. 

Endelig skal ganske kort omtales nogle bevoksnings
former, der tjener et andet formål end det rent forrent
ningsmæssige derved, at deres hovedsagelige opgave er at 
stabilisere helheden. Sådanne bevoksninger er .i hovedsagen 
de, der beskytter den øvrige skov mod vindskade o. 1., eller 
på anden måde er til gavn for skoven som helhed. For 
eksempel er det almindeligt i Danmark at op til 1/ 3 af 
arealet må tilplantes med løvtræ, der bl. a. på grund af 
stor kulturudgift her giver lav rente af skov og jord, for 
at forhindre at hele skoven skal falde i storm. Hvorvidt 
dette spørgsmål har større international interesse er uvist. 

6. Konklusion vedrørende normal kalkulerente (forsøg på 
at udtrykke renten i tal). 

Vender vi atter tilbage til udtrykkene for kalkulerenten : 

r = R + i + p + a (I) og 
R = r --7- i --7- P + a (II) 

og indsætter de tildels foreløbige værdier, vi har ræson
neret os til i udtrykket for kalkulerenten (II), fås følgende 
omtrentl:ige værdi: R = ca. 4% % --7- ca. 1 % --7- ca. 1f2 % --7- en 
lille størrelse, hidrørende fra skattemæssig god placering. 
(Fra resultatet skal muligvis fradrages en lille størrelse 
hidrørende fra arealer, der af hensyn til skovens gode drift 
må være bevokset med træarter, der forrenter jorden lavere 
end i øvrigt). 
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Antages de to sidstnævnte størrelser at have en ringe 
værdi i sammenligning med de øvrige, fås en foreløbig 
værdi for kalkulerenten, der maksimalt er ca. 31h % (hvis 
pr.isfaktoren er = O), men mere sandsynligt må antages at 
ligge omkring 3 %, forudsat anvendelse af træarter, der 
giver g'Od økonomisk jordanvendeise (i Norden den skov
type hvor nåletræ dominerer), og forudsat at den nødven
dige kulturudgift ikke er uforholdsmæssig stor i forhold 
til udbyttet (de svageste boniteter). Kalkulerenten svarer 
til den til enhver tid a jourførte kapital, skovens salgs
værdi (kursværdi). Resultatet svarer også til en tilstand, 
hvor gælden ikke er særlig stor, eller hvor ejeren er for
holdsvis godt økonomisk stillet (sml. s. 15). 

Dette kan naturligvis også, i overensstemmdse med ud
trykket for den langtidige obligationsrente, siges således, 
at den langtidige obligationsrente = skovens kalkulerente 
+ ca. 1 % % opsparing i forhold til penge og andre på
lydende værdier. De ca. 11h % opsparing sker automatisk 
ved almindelig jævn drift med uforandret forråd af nor
malskoven. Udbetalingen sker på den måde, at skoven og 
dens udbyUe gennemsnitlig årl:ig stiger ca. 11h % i værdi i 
relation til pengenes faldende købeevne, men ikke i forhold 
til realværdier, undtagen for den stigning, der hidrører fra 
træprisernes relative stigning. Da kapitalen og dens udbytte 
stiger procentvis lige meget, bliver renten uforandret. Den 
særlige høje omsætningsværdi ved åben handel med skov
ejendomme skyldes præmien, der ydes for at opnå det 
værdifaste udbytte (forudbetalt rente, om man vil) og na
turliebhaver:i. 

Betragtes udbyttet derimod i relation til en bestemt tids
fæstet erlagt købesum eller vurdering, bliver ren ten nom!i
nelt stadig stigende. På denne måde nærmer man sig den 
højt prioriterede ejers situation, idet det nominelt genne'm
snitligt stadig stigende årsudbytte af 100 % af ejendommen 
i stigende grad vil bidrage til udbetaling af en prioritet 
på måske 60 % af en tidligere vurdering. 

Denne rent foreløb.ige talstørrelse for kalkulerenten må 
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til enhver tid korrigeres ud fra den enkelte købeTs situation 
og opfattelse af de enkelte faktorers betydning for ham, 
især hans opfattelse af mulighederne for skovprodukriernes 
priser i fremtiden. Endvidere må siges, at tal-størrelserne 
må tilpasses til hvert enkelt lands forhold. 

Her må udtrykkes håbet om, at de store skovlande, der 
også har større resourcer til deres rådighed, vil udføre til
svarende eller bedre undersøgelser på basis af et meget 
stort materiale. I Sverige er der allerede til brug for den 
store skogsvårdslag af 21.5.1948 udført meget store under
søgelser vedrørende kalkulerenten, omend efter andre frem
gangsmåder end de oven for nævnte ræsonnementer, idet 
renten i hovedsagen her er beregnet sekundært, svarende 
til et skovdyrkning'smæssigt rimeligt resultat, hvilke under
søgelsersynes at give resultater i nogenlunde overensstem
melse med de her fremsatte, sml. HARALD DICKSON'S (1956) 
bog om dette emne. 12

) 

7. Andre renteformer. 

I det foregående er talt om kalkule- og investeringsrenten 
ud fra det synspunkt, at den til enhver tid rådende salgs
eller købsværdi af bruget danner grundlaget for kapitalen. 
Den hertil svarende aktuelle, nutidsbetonede kalkulerente 
er i hovedsagen den, ejeren må bygge på ved sine dis
positioner for fremtiden. Den mere »historisk« prægede 
»rente« i forhold til den kapital, der i sin tid blev anvendt 
til køb eller investering i bruget, har selvsagt også den 
største interesse for ejeTen, idet den bl. a. viser, hvad disse 
penge har kastet af sig (og giver tilsvarende erfaring) samt 
still:ingen over for lånte midler. Men inkluderet i denne 
form for udbytteberegning er andre fakrlorer end egentlig 
rentabilitet, idet den bl. a. giver udtryk for konjunkturbe
vægeIsen og pengenes gennemsnitlige faldende købeevne, 

12) Harald Dickson: Ekonomiska principer bakom svensk skogs
vårdslagstiftning. Svens'ka Skogsvårdsforeningens Forlag. Stockholm 

1956. 

42 
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da den oprindelige kapital gennemsnitlig svinder ca. 1 % 

om året i værdi. Som følge heraf fås da også ved denne 
beregningsform under lang ejendomsbesiddelse mærkelige, 
høje procenttal, der ikke har nogen almen interesse. 

Denne korttidige (variable) afkastningsrente (der også er 
forskellig for de forskellige træarter - der ligger i sandhed 
et stort arbejde iat få undersøgt disse forhold) kan i særlige 
tilfælde vise stor divergens fra den langtidige kalkulerente 
efter aktuel salgsværdi. FOT eksempel når et aktieselskab 
fra et teknisk fremstående land får koncession på udnyt
telse af naturskove i et teknisk tilbagestående land. Det 
store udbytte her skyldes dels kapitalrealisationenaf na
turforrådet, dels pludselig overgang fra middelalderlige 
forhold til moderne teknik og ledelse, medens arbejdslønnen 
stadig er lav. Når urskoven er opbrugt 'og reproduktions
skov tilvejebragt, fremkommer en normal rente, hvad den 
så bliver i det land. 

Ved planteanlæg i gunstige egne med gunstige træarter 
opnås undertiden forbavsende udbytter (som på New Zea
land, hvor Montarey Pine i 24 års alder skal opnå en højde 
af 24 m). Når en køber senere melder 'sig til sådanne plan
tager, må han betale ud fra plantagernes udbyUeevne. 

Tilsvarende, men i langt ,svagere grad, gælder for ud
byttet i forhold til offentl:ige vurderinger. Hvorledes disse 
nu er foretaget, er de kun aktuelle i vurderingsåret. For 
så vidt offentlige vurderinger er baseret på kapitalisering 
af et »normaludbyHe«, kan det næppe have større inter
esse at sætte det årlige overskud li relation til vurderings
summen. 

For den enkelte ejendom og ejer taler man om den indi
viduelle rente eller rentefod, der giver udtryk for ejerens 
økonomiske likviditet, samt for ejerens større eller mindre 
interes,se i at investere mere eller mindre i skovbruget i 
forhold t,il hans ø'vrige interesseområder. Ved ' mange kal
kuler må man utvivlsomt tage udstrakt hensyn til denne 
stærkt nutidsprægede situation og i højere grad, jo læn
gere man venter, at denne situation vil vedvare i de lO~ år 
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eller mere, som kalkulen er baseret på. Det siger sig selv, 
at det er meget vanskeligt at skønne eller profetere en 
kalkulerente, der varie-rer mellem den normale kalkule
rente og ejerens forhold. Skal ejeren afdrage et større lån 
i skovejendommen, må den individuelle kalkulerente af
vejes efter mange forhold, såsom normal kalkulerente, 
lånerenten (der kun repræsenterer den del af kapitalen, 
der til enhver tid er belånt), restlånets størrelse, vurde
ringsmåden, svindet i papirkapitalen - og den dertil sva
rende indtægt ved realgældens fald - som ovenfor, ejerens 
situation, når det nuværende lån er blevet af mindre be
tydning, næste låns data m. v. ud i en ret fjern fremtid. 
Den højere renteudgift svarende til et større lån betyder 
bl. a., at ejeren ofte må arbejde m.ed en meget lav omdrift. 
Interessen for den individuelle rentefod begrænser sig ifølge 
sagens natur til det enkelte tilfælde. 

Til særlige skov- eller plantageanlæg stilles ingen større 
krav om rentabilitet, såsom anlæg på øde jord, anlæg til 
beskyttelse af landbrug mod vindskade, erosion, sandflugt 
0.1. 

En ganske ejendommelig renteform opstår i skovejen
domme, hvor ejeren er interesseret i at fremskaffe reserver 
i form af bevoksninger af særlig høj værdi og omdrift, 
selvom disse ikke forrenter jorden særlig godt. Disse 
reserver kan da have den funktion at hjælpe ejeren under 
kriser - ofte for det tilstødende landbrug - og at udrede 
arveafgifter. Renten er ofte lav, da det i mange tilfælde 
drejer sig Dm træarter, der udnytter jorden økonomisk dår
ligt, men kan reserverne redde ejendommen for ejeren, har 
de betalt sig godt. 

8. Reproduktionsskovbrug og værdifaste obligationer. 
Dette må blot ses som et supplement. En dyberegående 

behandling af dette emne kan ikke komme i betragtning 
her. 

Som .investeringsobj ekt synes reproducerende skovbrug 
efter det foregående at være af en type, der varierer mel-
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lem en værdifast obligation - der er mere værd end en 
almindelig obligation - og en aktie med en kurs, der viser 
en svagt stigende bevægelse i forhold til prisniveauet. 
(Dette bekræftes til en vis grad også af det tidligere om
talte arbejde vedrørende Brahetrolleborg skovdistrikp3), 
hvor værdien af nettooverskudet 1813-1936 i relation til 
de opstillede prisindex for de danske landbrugsprodukter 
er forløbet ret konstant, og hvor aldersklasseforhold og 
træartsforhold heller ikke indicerer større afvigelser fra 
denne linie; samt at overskudet 1876- 1936 i forhold til 
de danske engrosprisindex viser det samme). 

Den danske økonom KJELD PHILIP (1957)14) har i en af
handling givet en oversigt over de forslag til etablering 
af værdifaste obl:igationer, der har været drøftet i Dan
mark, ligesom han diskuterer enkelte udenlandske. For
fatteren kommer til den opfattelse, at man bedst kunne 
tænke sig obligationer, hvor renten og tilbagebetalingsbe
løbet altid skulle ganges med et udtryk for det danske leve
omkostningsindex (»detail pristallet«) . 

Den svenske økonom TORD PALANDER (1957)15) har nylig 
i et større arbejde på alsidig måde belyst spørgsmålet om 
indexlån ; herunder indexobligationer og samtidig givet en 
historisk fremstilling af de former for indexobligationer, 
der har været prøvet eller diskuteret rundt i verden siden 
krigen. Palander foretager også en omfattende økonomisk 
undersøgelse af virkningen af indexobligationer på mar
kedet og kommer i lighed med Philip til opfattelsen af, 
at disse ikke vil bringe større forstyrrelser. Fælles for 
Philip og Palander er en underforstået opfattelse af, at 
de foreliggende leveomkostningsindex er brugelige som ud
gangspunkt. Spørgsmålet diskuteres dog ikke af de nævnte 
forfattere. 

13) Se fodnote 2. 
14) Kjeld Philip: Inflation og Gpsparing. Nationaløkonomisk Tids

skrift bd. 95. København 1957. 
15) Tord Palander: Vardebestandighet. Livsforsakringsbolagens Sam

hnll sekonomiska Namnd. Stockholm 1957. 
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Da det kan være usikkert, om leveomkostningsindex er 
en god basis ved kontrakter på det langsigtede lånemarked 
(se nedenfor), kan man her i forhindeise med det ovenfor 
udviklede om renten i det reproducerende skovbrug tænke 
sig muligheden af udstedelse af statsobligationer baseret på 
skovens udbytte i vedkomm·ende land, idet denne basis efter 
det foregående på langt sigt ville bevæge sig et sted mellem 
værdifasthed og svag relativ værdistigning. 

De værdifaste statsobligationer kunne lyde på skovens 
rente og på det årlige udbytte pr. ha16 ) af de udvalgte stats
skove og løbetid af samme længde som skovens omdrift. 
Disse skove måtte være de fuldt producerende, reprodu
cerende distrikter hvis aldersklassefo'fhold - i hvert fal,d 
tilsammen - ikke var alUor uregelmæssigt. En udjævning 
af udbyttet under ekstreme træpriskonjunkturer kunne rent 
foreløbig skitseres således, at statsskovene rådede over et 
fond af traditionelle statsobligationer til dette brug. Efter 
undersøgelsen (fodnote 2) af udbyttet af et dansk skov
distrikt gennem 150 år, udgjorde de udprægede høj- og lav
konjunkturer for træprodukter kun ca. 1/4 af ,det samlede 
tidsrum, medens resten var mere jævne perioder. Opnåelse 
af en fra år til år Hge stor købekraft af skovdistrikternes 
udbytte kunne ikke ventes, før man fandt frem til en mere 
elastisk ordning, men bevarelse af nogenlunde samme købe
kraft over længere tid. 

Skulle privatdishikter deltage i en lignende ordning, 
måtte det normalt forudsættes, at disse opkøbte værdipa
pirer under højkonjunktur for skovprodukter og solgte 
dem under lavkonjunktur, hvilket vist kun sjældent vil ske. 

En emmission af sådanne skovobligationer ville utvivl
somt ske ved en kurs over 100, som ved fri handel med 
disse papirersikkerit i gennemsnit ville være stigende. 

Den skitserede fremgangsmåde forudsætter således an
vendelse af traditionelle obligationer til hjælp til tilveje-

16) Hvis det er muligt at bogføre tilvækstens værdi, er det bedre at 
bruge tilvækst end hugst ,som udtryk for udbyttet. 
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bringeise af et index for værdifaste obligationer, omend i 
begrænset, varierende omfang og kun i visse perioder. 

Overfor dette vil altid kunne fremhæves, at prisen på 
landbrugsprodukter eller nettoudbyttet pr. ha for land
bruget var en mere naturlig basis. Muligvis, men meget 
vanskelig at udjævne og altfor nært knyttet til en sam
fundsgruppes forhold og politik. Og hvorledes skulle der 
tages hensyn til varierende statsstøtte? 

Leveomkostningsindexet i det enkelte land vil utvivlsomt 
altid først af alt blive bragt i forslag, når det gælder et 
spørgsmål som dette. Og det må selvsagt medgives, at et 
af økonomerne beregnet prisindex må accepteres som det 
bedste udtryk for levefod o. s. v. Men hvorledes går det 
over for meget lange perioder? Hvorledes kan kæderne af 
stadig nye haser for budgetterne lænkes sammen? Og hvad 
skal med i en arbejders budget idag og om 20 år (-auto
mobil, fjernsyn, rejse til Italien)? Erfaringen har vist, at 
basis for et leveomkos'tningsindex . i nutiden hurtigt for
ældes, idet der kan være tale om nye varer og ydelser, hvis 
priser bevæger sig på helt anden måde end priserne i det 
gamle index. Det skal kort berøres, at enkelte varers og ydel
sers (skatters) optagelse i leveomkostningsindex er genstand 
for politisk debat i Danmark. Hertil kan føjes, at ved fO'r
brugsbegrænsende foranstaltninger får visse varer en ny 
vægt. Dette i forbindel'se m.ed den psykologiske faktor, at 
leveom,kostningsindex er upopulære, medens den grønne 
skover populær, kan bevirke, at mange hellere vil have 
»skovobligationer« . 

Penge er en dårlig værdimåler, reproducerende skovbrug 
er en af de bedste, man har. 

9. Resume. 

Arbejdet danner en foreløbig afslutning på en artikel
serie om dette emne. Princippet for disse overvejelser er, 
at kapitalplaceringen ved skovkøb skal være af samme 
realværdi som ved køb af obligationer. Herudfra kan 
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dannes et omtrentligt udtryk for kalkulerenten (R). Idet 
r = R + i + p + a bliver R = r -7- i -7- P + a, hvor R, r, i, p, 
a er henholdsvis kalkulerenten, den langtidige obligations
rente, inflations faktoren (den gennemsnitlige inflation), 
prisfaktoren (procent af kapitalen hidrørende fra stigning 
i træpriser ) og andre forhold, der indvirker på renten, alt 
under forudsætning af god økonomisk jordudnyttelse. Den 
langtidige obligationsrente er den gennemsnitlige effektive 
rente for de sidste ca. 100 år. Inflationsfaktoren er her, i 
overensstemmelse med tidligere arbejder, beregnet til ca. 
1 % i Danmark, prisfaktoren kan efter den foreliggende 
litteratur anslås til 0-1 % i tiden f.ør verdenskrig II. På 
grund af den vældige industrialisering af de teknisk under
udviklede asiatiske .lande, fremfor alt Kina, og den deraf 
følgende stigende o'Plysning,må man regne med en vældig 
efterspørgsel efter papir og cellulose og følgelig derfor en 
fremtidi~ relativ prisstigning på mindre ·dimensioner. ·men 
muligvis relativ stagnation eller nedgang for tømmer. De 
0-1 % bliver muligvis for lidt i fremtiden. Af andre for
hold, der indvirker på renten, er i mindre grad tale om skat
temæssige fordele ved kapitalplacering i skov og rentetab 
ved de læstriber, der ofie er nødvendige i skoven, selvom 
disse to ting kun tæller lidt. Indsættes de beregnede og skøn
nede værdier i ovennævnte udtryk for kalkulerenten, fås en 
foreløbig værdi for denne på ca. 3% (ca. 3% % hvis man 
ikke regner med relativ prisstigning for træ). 

I modsætning ·til kalkulerenten er renten i forhold til 
købesummen eller overtagelsessummen af et skovdistrikt 
i stadig stigen fra år til år på grund af købesummens ind
skrumpning med pengenes faldende købeevne og varierer 
desuden med konjunkturer o. s. v. Som investeringsobjekt 
synes skovejendommen at variere mellem en værdifast obli
gation og en aktie med svagt stigende kurs. I bestræbelserne 
for at finde en basis for værdifaste obligationer kunne man 
måske tænke sig at benytte det årlige udbytte pr. ha af de 
fuldt producerende statsskove med tilsluttet udligningsfond 
i de enkelte .lande. Sådanne obligationer ville i fri handel 

43 * 



398 

formodentlig holde en kurs over 100 og opnå betydelig til
lid i befolkningen. 

10. English summary. 

Interest rate in sustained yield fOl'estry. 

This work concludes for the time being a series of articles Oll 

the above subject. The principle underlying these reflections is 
that investing capital in the purehase of forest shall have the 
same real value as investing i t in the purchase of securities. This 
leads to an approximate expression of the calculated interest rate 
(R), the formula r = R + i + p + a becoming R = r --;- i --;- p + 
a. R, r, i, p, a being respectively the calculated interest rate, 
the long-term interest rate on securities, the inflation factor (the 
average inflation), the price factor (percentage of capital attri
butable to a rise in timber prices), and other factors influencing 
the rate of interest, all assuming sound economic use of land. 
The long-term investment rate on securities is the average effec
tive rate af interest over the last century or so. The inflation 
factor, in line with previous considerations of the subject, has 
been calculated to be ab out 1 % in Denmark. The price factor 
appears from available literature to have been 0- 1 % during the 
time before the second world war. The tremendous industria
lisation of under-developed countries, above all China, and the 
consequent increasing enlightenment must lead to a great 
demand for paper and cellulose, and consequently a future re
lative price increase for smaller dimensions, but possibly rela
tive stagnation or decrease in the price Gf timber. The figure of 
0-1 % may become too low in the ·future. Other factors af
fecting the rate of interest include, to a small extent, taxation 
advantages from investing capital in forests, and loss of interest 
from the shelter strips which are often essential in the forest, 
though these two factors do not amount to much. Tf the cal
culated and estimated values are inserted in the above formula 
for calculated rate of interest, a provisionalfigure of about 3 % 
is obtained (about 31h % if a relative price increase is not 
expected) . 

In contrast to the calculated rate of interest, the actual rate of 
interest in relation to the purchase price or valuation of a forest 
area increases regularly from year to year, because of the falling 
purchasing power of money, and also varies with varying econo
mic conditions, etc. Regarded as an investment, the forest ap-
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pears to vary between a security of fixed value and a share tend
ing to rise slightly. In the effort to find a basis for a security of 
fixed value, it might be possible to use the annual yield per hec
tare of the fully productive State forests, in conjunction with an 
equalisation fund in each country. Such securities would pre
sumably maintain avalue above par in the open market, and 
would gain the confidence of the population. 



LIDT OM BØGEDYRKNINGENS 
FREMTIDSMULIGHEDER BEDØMT PÅ 

GRUNDLAG AF UDVIKLINGEN I RUDE SKOV 

Af forstkandidat H. HOLSTENER-JØRGENSEN* 

I 1924 holdt WEIS et foredrag i »Det kgl. dans,ke Land
husholdningsselskab« med titlen: »Vore Bøgeskove og Hede
plantager« (WEIS 1924a). Foredragets indhold kan kort 
resumeres ved følgende citat fra et andet af WEIS'S avbejder 
(1924b) : 

»Ganske bortset fra, hvad der m,aatte være den primære 
Aarsag til Bøgeskovens Tilbagegang paa m,ange Siteder i 
vort Land, og om man mulig,~is skulde kunne standse denne 
ved Bearbejdning eller Kalkning 'af Jordbunden - ved 
hvilke Foranstaltninger Omkostninge'rne ikke bør overses 
- er jeg komm'en til den Opfattelse, at man i Fremtiden 
saa vidt muligt skulde undgaa at anlægge helt rene Bøge
bevoksninger, og at man bør værne om de andre Træarter, 
navnlig Lystræer, der allerede nu er ,indblandede i flere af 
vore bedste Bøgeskove.« 

';VEIS stod ikke alene med sine synspunkter. P. E. MUL
LER var således tilstede ved foredraget og synes i et og alt 
at have bifaldet dette. 

Synspunkterne er groet langsomt frem. De er baseret på 
MULLERS (1879) kl,assiske arbejder om bøgemuld og bøge
mor, på ULRICHS kulturarbejder i skovene nord for Køben
havn (BoJESEN 1905) og på WEIS'S egne undersøgelser (se 
VVEIS 1924b). De lever videre ri eftertiden (se f. eks. BORNE
BUSCH 1925 og OKSBJERG 1957), og der er grund til at an-

.) Manuskriptet indsendt d. 21. maj 1958. Artiklen behandler de 
samme problemer som artiklen af kgl. skovrider, dr. agro. A. S. Sabroe 

si'de 248-257. 
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tage, at et meget stort lantal praktiserende forstmænd stadig 
er påv,irket af disse tanker. 

I forbindelse med en del ekskursioner med interesserede 
udlændinge har jeg haft lejlighed til gentagne gange at 
komme på de ,arealer i Rude skov, hvor ULRICH har lavet 
sine meget intensive bøgekulturer. Det er i det samme skov
område MULLER har gjort nogle af sine iagUagelser ved
rørende muld og mor, og området må være et af de steder, 
som dækkes af ovennævnte Isortsyn på bøgens fremtids
muliigheder. 

Op til århundredeskif,tet har store dele af skoven haft 
svære mordanneiser. I dag kan man nok finde bøgemor, 
men den er gennemgående tynd og askerig og forekommer 
oft,est på isolerede lokaliteter, hvor bunden er noget for
blæst. Der er altså i højere gr,ad tale om forblæst bund end 
om egentlig bøgemor. 

Til belysning laf udviklingen gennemgås i det følgende 
et par af de Ulrichske bøgekulturer. 

I den nordliige ende af skoven ligger gamle afd. 24 a og 
gamle afd. 25 b (figur 1). Jordbundsforholdene er nogen
lunde ensartede i disse to afdelinger, når man ser bort fra 
det østlige parti af afd. 24 a, som hedder Langebakken. Her 
omtales derfor kun den del af afdelingen, som ligger mellem 
vejen i vest og sporet midt i afdelingen. 

Denne del af afd. 24 a blev i efteråret 1881 bearbejdet 
med rulleharve og regulatorharve. Hvor mange gange vides 
,ikke. Efter bearbejdningen bredsåedes 4,4 hl olden pr. ha. 
Kulturen lykkedes godt. Der hlev dog foretaget en del efter
bedring i de følgende år. 

Afd. 25 b har det voldt betydelige vanskeligheder at til
kultivere, »men med utrættelig Energi gennemførte ULRICH 
den ornsider« (citat efter BOJESEN 1905). 

I efteråret 1883 og foråret 1884 bearbejdedes arealet med 
rulleharve (4 træk) og regulatorharve (1 træk). I efteråret 
1884 harvedes yderligere 4 træk i tilslutning til oldenfaldet. 
Oldenfaldet blev suppl'eret ved stiksåning i foråret 1885. 
Kulturen mislykkedes i det store og hele, antagelig fordi 
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harverne ikke trængte igennem moren. I efteråret 1885 blev 
der påny stiksået bog på 2/ 3 af arealet. I efteråret 1886 
blev der på godt og vel halvdelen af ar:ealet bredsået bog 
på st:r:iber, som i forvejen var renset for løv. Der blev 
dækket med jord fra huller, som blev gravet med visse 
mellemrum, og derefter spredtes løvet påny. Kimplanterne 
kom godt nok, men døde i løbet af ,sommeren 1887. 

»Da konstruerede Skovfoged GODSKESEN på ULRICHS For
anledning i 1887 sin Skovplov« (BOJESEN 1905), og så da
gedes det endelig. Hele 'afdelingen blev pløjet fra efteråret 
1887 til sommeren 1888. I efteråret 1888 tilførtes 1450 kg 
melk,alk (= tørlæsket CaO) pr. ha, og arealet harvedes 
2 træk med foldharve og 2 træk med trekantsharve. Et 
rigeligt oldenfald samme efterår blev suppleret med yder
ligere 40 hl bog (foryngel'sesareal = 8 ha), og der blev 
dækket ved 1 foldharvning. Til yderligere sikring 'af kul
turresultatet blev der sået 50 kg hirkefrø, 50 kg ædelgran
frø og 1,25 kg skovfyrfrø. Kulturen lykkedes endelig, og 
det kan noteres, at den nødvendige efterhedring har været 
mindre end i afd. 24 a. 

Beskrivelsen af kulturarbejderne viser vist med al tyde
lighed, at det må være en af landets dyreste kulturer. 

~Huld 

~ f10r 

J o r cL e.. ro 

N 

l 
Figur 1. Skitse af de nordlig~te afdelinger i Rude skov. 

Humustilstanden i 1957 er indkrokeret. 
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Og hvad er result'a,tet så blevet? 
Jordbundsudviklingen kanskitJseres på følgende måde: 
Afd. 24 a: BOJESEN (1905) meddeler, at der før foryngelsen 

næsten overalt var et stærkt udviklet morlag. I 1902 havde 
af 10 prøveflader : 7 begyndende mordanneise, 1 svag muld
dannelse og 2 god muld. 

Efter BORNEBUSCH (1925) var der i 1925 »Mor pa'a hele 
Afdelingen undtag.en i en beskyttet Lavning. Mod Syd var 
Moren bevokset m'ed spredte Anemoner, som jeg antager 
er Relikter fra en bedre Jordbundstilstand før Kulturtids
punktet end den nuværende.« 

Tilstanden i dag er indkrokeret på figur 1. Det fremgår, 
at muldtilstanden har en betydelig udbredelse og morsig
naturen dækker over en t.ilst'and, sO'm er forblæst bund med 
en tyndaskerig mor og ikke ,en tyk mordanneise som i den 
forudgående bevoksning. 

Afd. 25 b: BOJESEN (1905) meddeler, at der før foryngel
sen næsten overalt var et morlag af en betydelig mægtighed. 
I 1902 havde af 12 prøvefl.ader: 9 muld og 3 begyndende 
mordanneise. 

I 1925 an@iver BORNEBUSCH, ,at der nu atter er mor over 
det meste af arealet. Mod .syd fandt han en del anemoner 
på mor og iøvrigt en del skovsyre over hele arealet. Han 
antager, at det skyldes »gunstige Eftervirkninger af den 
langvarige Bearbejdning og Kalkningen«. 

Skraveringen på figur 1 viser, hvorledes humustilstanden 
er i dag. Muldt,ilstanden er fremherskende, og der er kun 
et mindre parti med forblæst bund og en deraf følgende 
tynd askerig mor. 

BORNEBUSCH så meget pessim,isHsk på fremtidsmulighe
derne på blandt andet disse to arealer. Han konkluderer, 
at tilstanden i 1925 er lige så dårlig som fø-r foryngelsen 
trods bearbejdning og kalkning (moren er selvfølgelig tyn
dere). En vanig bedring kan kun nås gennem et skifte til 
træarter, som ikke danner mor. 

I dag er billedet lysere. Mulden har bredt sig, og omend 
den ikke er tip-top, vil det dog sikkert være muligt at be-
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viare den, blot man f. eks. ikk'e fremover øger mulighederne 
for, at den forblæste bund breder sig. 

I ·denne forbindel'se er det interessant, at kalkning ikke 
synes at have haft en mere gavnlig vir,kn~ng end bearbejd
ning alene (jfr. BORNEBUSCH 1925). Foranlediget af forst
meister HASSENKAMP blev der i efteråret 1956 indsamlet løv 
til bladanalyse i disse to afdel,inger. Analyserne blev udført 
i Hann.-Munden (prof. WITTICH). Det vi1ste ·sig, at kalk
indholdet (eaO) ,nar 1,31 % i afd. 24 a (.ikke kalket) og 
1,23% i afd. 25 b (kalket). Det er altså ikke muligt at spore 
den relativt store kalkmængde, som er tilført i afd. 25 b. 
De fundne k'alkindhold er iøvr:igt så lave, at man i Tysk
land uden videre ville tilføre store kalkmængder. 

For praksis er det imidlertid ulige mere interess'ant,at 
også produktionen er bedret betydeligt. 

Om afd. 24 a meddeler BOJESEN, at middelhøjden i den 
forudgående 120-årige bøgebevok'sning var 20 m (64 fod). 
Ved planrevisionen i 1947 blev middelhøjden målt til 20,8 m 
i den del, som udgør den nuværende afd. 420 og 23,2 m i 
den nuværende afd. 421. Alderen opgives i 1947 til 63 år. 
For afd. 24 a viser det sig altså, 'at højden ved 63 år 
(middel 22 m) er større end i den forudgående bevoksning 
ved 120 år . 
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Figur 2. Figuren viser aldersklassemiddelhøjden efter driftsplanen 
i 1947 og bevoksningsmiddelhøj der i 1880. 
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For afd. 25 b opgiver BOJESEN middelhøjden 18 m i den 
forudgående 120 årig.e bevoksning. Driftsplanen af 1947 
angiver middelhøjder på 19,7 m (ny afd. 418) og 20,0 (ny 
afd. 422) ved aldre på 55 år (afd. 418) og 58 år (afd. 422). 
Her er der altså en tilsvarende stigning i højdeboniteten. 

Den betydelige bonitetsstigning er ikke noget enestående 
for disse to 'afdelinger. I figur 2 er aldersk'lassemiddel
højden for bøgehevoksninger i Rude skov lagt op over 
alderen. Talmater,ialet er trukket ud af driftsplanen fra 
1947. Punkterne er udjævnet grafisk. Med en anden sig
natur er middelhøjderne for enkeltbevoksninger af bøg i 
Rude skov i 1880 indlagt. Det fremgår, at der er en umis
kendelig 'bonitetsstigning. I 1880 havde 100-årige bøge høj
der på omkring 21 m, i 1947 var højden ii 100-årige bøge
bevok'sninger omkring 28 m. 

Kort resumeret ser det altså ud til, at der i Rude skov 
gennemgående er sket en ændring af humustilstanden fra 
mor tril muld i de s.idste 70- 80 år. Sideløbende med denne 
ændring er der sket en betydelig forbedring af væksten. 
Det er vel rimeligt at antage, at bonitetsstigningen i et vist 
omfang skyldes ændringer af humustypen. 

Disse kendsgerninger stølter på ingen måde den pessi
misme, som WEIS m. fl. har givet udtryk for. Man må i 
dag antage, at denne pessimisme skyldes en fejlagtig frem
tidsvurdering. 

Problemerne om bøgemuld og bøgemor er her i landet 
først og fremmest blevet behandlet af MULLER (1879), og 
hans arbejder er stadig den vigtigste kilde til forståelse af 
humusproblemerne. Det må dog understreges, at MULLERS 
arbejder er vanskel,igt tilgængelige ri. nutiden, fordi vi sav
ner det iagttagelsesmateriale, som MULLER havde til rådig
hed. Vii står derfor i den situation, at vi må 'søge en for
klaring på, hvorfor forholdene i dag er helt anderledes 
end på MULLERS tid. 

Ved at gennemgå arbejder af MULLER (1879), HOLTEN 
(1956) m. f1. får man visse formodninger om, hvorfor ud
viklingen er gået i den retning, den er gået. Lad mig på 
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dette grundlag skitsere en af mulighederne for, at en mor
dannelse indledes. 

Hvis vinden får indpas i en bevoksn1ng, vil løvet hvert 
år blæse bort. Den løvmængde, som årligt ,tilføres skov
bunden, er den nødvendige forudsætning for opretholdelsen 
af en god muldtilstand med dennes rige flora og fauna. 
Blæser løvet i en årrække hort, forfal'der mulden, og man 
får en typisk forblæst bund, hvor bl.a. regnormene, der 
vel er de v1gtigste strukturdannende faunaarter, er for
svundet. Bunden bliver fast og dækkes af en ganske tynd, 
asker,ig mor, som overvejende er bevokset med mosser. 
Bøgen synes at reagere ved at danne et dværgrodsfilt i 
den tynde mor, og dermed synes der at være skabt betin
gelser for en fortsat mor·dannelse, selv efter at gode læ
forhold påny er etableret. I mange tilfælde kan den mor
dannelse, som er startet, kun afbrydes ved renaf.drift, om
fattende bearbejdninger og nykultur. 

Op hl århundredeskiftet har der formentlig været gode 
betingelser for en mordanneIse efter disse retningslinier. 
Store dele af skoven var ensaldrende, ensartede bevoks
ninger, som var fremhragt i forbindelse med udskiftnin
gerne. Den nordlige ende af Rude ,skov var således en 
»Plantage fra 1762 og 1763« (BOJESEN 1905). 

Af HOLTENS højst interessante erindringer fremgår det, 
at der i m,idten af forrige århundrede blev g'ivet vinden 
frit indpas i de daværende store ensartede bevoksninger, 
idet et stort antal mosearea·ler blev af.drevet og udlagt til 
græsning. Man må i denne forbindelse erindre, at brænde
salget overvejende skete ved salg af kvasbunker. En bety
delig del af det kvas, {so,m blev tilbage på skovbunden, blev 
fjernet ved brændesankning. Der har altså ikke været de 
kvasmængder til at holde på løvet, som vi har i dag. 

Det er sandsynligt, 'at også en anden faktor end etable
ringen af læ har 'spillet en betydelig rolle ved den over
gang fra mor til muld, som vi ganske umærkeligt er blevet 
vidner til. Undersøgelser i Mølleskoven har godtgjort, at 
stærk hugst i løvtræbevoksninger giver en bedre humus-
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tilstand (HOLSTENER-JØRGENSEN 1957). Det er ikke muligt 
at afgøre, hvor stor ,indflydelse den forøgelse 'af hugst
styrken, som er sket fra århundredskiftet op til vor tid, 
har haft på udviklingen. Når både BOJESEN og BORNEBUSCH 

taler om en ny mordanneise i ULRICHS kulturer, er det 
imidlertid tænkel,igt,at den øgede hugsistyrke har med
virket til, at denne mordanneise er blevet afbrudt. Det må 
i denne forbindelse erindres, ,at bevoksningsalderen in
fluerer på humus,tilstanden. Den bedste tilstand finder man 
i hevoksninger mellem 30 og 70 år. (HOLSTENER-JØRGENSEN 

1957). 

Endelig kan man ikke se bort fra, at tidligere benyHelse 
(græsningsoverdrev el. L) kan iafl uere på j ordens frugtbar
hed i en periode efter tilplantningen. 

I sidste instans kan man ,kun gisne om årsagen til, at 
moren er forsvundet og højdebonit~ten steget. De gennem
gåede hypotes,er gør da heller ikke krav på at give en ud
tømmende forklar,ing. 

Den påviste udvikling er uomtvistelig, uanset om det er 
muligt at forklare den, og det medfører, at vore anskuelser 
på mange punkter må revideres. Lad mig til slut skitsere 
et par af disse punkter. 

Med mellemrum raser striden om kulturudgiftens stør
relse. Senest er den blevet diskuteret her i tiidsskriftet i 
Hl56/ 57. De ULRICHSKE kulturer er klassiske eksempler på 
dyre, intens.ive bøgekulturer. Men hvor ULRICH regerede 
med plov, harve og spa,de i flere på hinanden følgende år, 
er der i dag en tilstand som utvivlsom't muliggør selvsåning 
ved en let, overflad~sk bearbejdning. Man kan ikke frigøre 
sig for den tanke, at de dyre kulturrnetoder i en del til
fælde er arvet fra forgængeren. Når mundtlige eller skrift
lige overleveringer på det enkelte distrikt fOfitæller om 
mislykkede bøgekulturer og nødvendigheden af intensive 
metoder, så kan det tænkes, at kulturbetingelserne har 
ændret sig afgørende, s,iden m'an gjorde de dårlige erfa
ringer. Det er derfor muligt, at mange forkæmpere for de 
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dyre metoder ville blive overraskede, hvis de engang prø
vede de mere ekstensive. 

WEIS, MULLER, BORNEBUSCH m. fl. så meget sort på bøge
monokulturens fremti-d. Depressioner avler ofte »profeter«. 
I jordbruget kommer biologisk-dynamiske systemer i høj
sædet. Skov skal opbygges af blandingsbevoksninger af 
»sure« og »søde« træarter, og man skal »følge og støtte 
naturen ,i dens udvikling«. 

Der er utvivlsomt meget godt og rigtigt i sådanne syns
punkter. Som sagen stiller -sig i dag, er der dog intet, som 
berettiger til at forkætre de rene, ensarte.de bøgebevoks
ninger ud fra en biologisk synsvinkel her i landet. Det er 
ikke i eet eneste tilfæl,de påvist, at sådanne bevoksninger 
er hlevet dårligere langtidigt, derimod er det, so'm ovenfor 
vist, muligt at finde eksempler på en gunstig udvikling. 
Sandsynligvis vil der kunne findes mange flere eksempler. 
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BØGEBONITETERNE PÅ BOLLER 
Af professor, dr. phil. CARL MAR: MØLLER 

I D. S.T.'s majhefte har kgl. skovrider, dr. agro Axel S. Sa
broe givet dette emne en interessant behandling på basis af 
planlægningsresultaterne gennem en årrække. Han omtaler 
herunder Jørgen Nielsens og min afhandling om afprøvning 
af de bonitetsvise tilvækstoversigter af 1933 (D. S. T. 1953) og 
siger bl. a.: »Den mulighed, at boniteten kan ændres betyde
ligt gennem skovbehandlingen, synes mærkværdigvis ikke at 
være faldet forfatterne ind«. 

Ledsaget af en forklarende tekst bringer han herefter 
bl. a. hosstående figurer og tabel, hvoraf han drager den 
slutning, at en række dygtige forstmænd siden 1875 har 
hævet bøgens produktion op fra stor middelmådighed (bon. 
ca. 3,5) til høj standard (1948 bon. 2,0), hvortil efter mine 
tilvækstoversigter svarer en stigning i tilvækstevne på 40-45 %. 

Til denne artikel vil jeg gerne knytte et par bemærkninger: 

Skovrider Sabroe må have overset, at i Jørgen Nielsens 
og min afhandling er skovbehandlingens indflydelse på såvel 
r eel som nominel bonitet behandlet ret indgående s. 113 flg., 
hvor der bl. a. drøftes virkningen af manglende afvanding, 
foryngelsesmåden, udhugningsstyrken og de gamle bevoks
ningers jordbundsfor hold. Skovbehandlingens indflydelse 
på boniteten er iøvrigt allerede omtalt af mig i D.S.T. 1933 
s. 467 flg. En anden ting er, at spørgsmålet fortjener at 
tages op til mere indgående behandling. 

Med hensyn til bonitetshævningen på Boller mener jeg, 
at den behøver en nærmere analyse. 
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Jeg var elev hos Wegge på Boller i 1910-1911 og fulgte 
ham overalt i hans daglige virksomhed som en meget op
mærksom elev. Han var en storartet lærer og åbnede en ny 
verden for mig. Bl. a. lod han mig læse P. E. Miillers ar
bejder om Muld og Mor og sikrede sig ved indgående sam
taler at jeg havde forstået dem. Han viste mig også disse 
husmusformer i marken. Det er mit bestemte indtryk, at 
husmustilstanden på Boller også den gang i det store og 
hele var overordentlig god. Bl. a. husker jeg, at der i slots
parken blev lavet nogle rhododendronbede, · og at det var 
genstand for nogen diskussion, hvor man kunne finde den 
bøgemor, som gartneren skulle bruge hertil. J eg må anse 
det for usandsynligt, at den store produktionshævning for bøg 
kan stamme fra en forbedring af jordbundstilstanden siden 
1875. Årsagen til bonitetshævningen må søges andetsteds. 
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Fig. 1. 

Betragter vi Sabroes fig. 1, der viser bonitetsgangen for 
et vist antal afdelinger, hvor bøgeboniteten har kunnet følges 
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tilbage til 1875, er det iøjnefaldende, at bonitetshævningen 
aldeles overvejende er sket i løbet af tiden 1875-1924 og 
med sikkerhed kun for de afdelinger, der i 1948 lå i klas
sen 21-80 år, og som altså har afløst gammel skov i tiden 
efter 1868. 

Om aldersklassen 21-40 år i 1948 siger Sabroe, at det 
ikke var muligt at finde boniteterne i 1924 og 1933, da 
højden ikke var angivet på disse unge bevoksninger. For
bindelseslinien mellem 1875 og 1948 er da trukket som en 
ret linie, men alsansynlighed taler for, at den ligesom for 
de andre aldersklasser under 80 år i 1948 skulle have haft 
et knæk i 1924 omtrent ved bon. 1,8, således at den helt 
overvejende del af stigningen kom inden dette tidspunkt. 

OlU de bevoksninger, der i 1948 var 81-120 år, og som 
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altså har været kultur eller ungskov i 1875, siger Sabroe 
selv, at der øjensynlig ikke er sket større ændring fra 1875. 

Det man kan aflæse af fig. 1, må herefter være, at i 
tidsrummet 1875 til 1948 har foryngelsen af gammel skov 
medført en kraftig bonitetshævning, medens der ikke er 
nogen større bonitetsændring for arealer, der i 1875 bar kul
tur eller ungskov. 

Betragter vi specielt tidsrummet 1924-1948 og af tidli
gere anførte grunde ser bort fra aldersklassen 21-40, viser 
figuren ingen sikker bonitetshævning for dette tidsrum. 

Sabroes fig. 2 er baseret på planernes samlede materiale af 
bevoksninger, hvor bøgen er angivet som hovedtræart, dog 
med udskydelse af de afdelinger i 1924, hvor der var så 
stor aldersforskel, at det var umuligt med nogenlunde sik
kerhed at udregne boniteten. Tallene fra dette år omfatter 
»driftsenheder« og ikke bevoksninger som for de øvrige 
planer. 

Fra planen af 1933 har måttet udelades et større lyst
skovareal, fordi de enkelte bevoksninger her ikke var an
givet. 

Tallene for planerne af 1933 og 1924 er altså ikke fuldt 
jævnførbare, da de ikke er baseret på helt samme arealer, 
hvilket nok er forklaringen på den ellers uforklarlige boni
tetsuoverensstemmelse for aldre over 100 år. Gamle be
voksninger kan jo ikke i løbet af 9 år springe 1/2 bonitets
grad i vejret. For aldre under 100 år stemmer boniteterne 
efter de to taksationer stort set godt overens. 

Betragter vi nu først kurven for taksationen i 1875, viser 
den ganske svarende til indholdet af fig. 1, at middelboni
teten for aldersklasserne 21-60 i 1875 ligger højt over bo
niteten for de ældre aldersklasser. 

Den naturlige forklaring er den samme som for fig. 1. 
Man er fra ca. 1815 som følge af de nye bestemmelser om 
skovens indfredning begyndt at forynge de lave og hullede 
bevoksninger fra oldensvinenes og skovgræsningens tid, 
og er med de nye bevoksninger straks kommet næsten på 
højde med boniteten for unge aldersklasser i 1924 og 1933, 
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idet det af tabel I (D. S. T. s. 253) fremgår, at den lavt 
boniterede aldersklasse 21-40 i 1875 kun omfattede 9 ha, 
medens aldersklassen 41-60 omfattede 109 ha og altså helt 
dominerer billedet. 

Da man dengang anvendte mør kere foryngeIser end se
nere, (fra 1880' erne gik man med den intensive jordbear
bej dning over til mindre overstandermasse ; Wegge lod ved 
besåningshugst kun ca. 40 % af massen blive stående) er 
det tænkeligt, j a vel endog sandsynligt, at den verificerede 
potentielle bonitet for den unge skov har været omtrent den 
samme i 1875 som i 1924 og 1933. 

Lavest bonitet havde i 1875 de meget gamle bevoksnin
ger (bon. 4.1), medens boniteten steg lidt med faldende al
der. For aldersklassen 60-80 var den således 3,5. 

Det er muligt, at dette forhold skyldes for summariske 
og rundelige aldersangivelser for de ældste aldre, hvad ofte 
var tilfældet ved ældre planlægninger, men det er mere sand
synligt, at forholdet skal forklares således, at man påvirket 
af indfredningen af statsskovene (forordningen af 1781) 
allerede sidst i det 18. århundrede så- småt er begyndt at 
for bedre skovtilstanden. 

Alt i alt siger fig. 1, fig. 2 og tabel I samstemmende, at 
den stedfundne bonitetshævning aldeles overvejende er sket 
pludselig ved overgangen fra den gamle olden- og græsnings
skovtype til nutidens kultur skov. 

Spørgsmålet er nu, om der herudover siden 1875 er sket 
en kontinuer lig reel bonitetshævning som resultat af forst
mændenes flid og dygtighed. Sabroe mener, at dette er til
fældet og anfører s. 256 som bevis eller eksempel hosstående 
tabel II. 

Beregnet med vægt efter areal viser tabellen en bonitets
fremgang fra 1933 til 1948 på 0,28 bonitetsgrad. (Fra 2,07 
till, 79.) 

Højdemålingen blev såvel i 1924 som i 1933 udført med 
Faustmanns højdemåler, og kontrolmåling på fældede træer 
blev ikke foretaget. Såvidt det kan oplyses, blev der hver-
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Tabel II. Bøgeboniteter 1933 og 1948 for bevoksninger, der genfindes i 
begge planer. 

AlderskI. 
16-30 
31-45 
46- 60 
61-75 
76-90 
91-105 

106-120 
121-135 

Plan 1933 

ha 
38,5 

105,4 
67,0 
24,0 
13,9 
29,3 
16,5 
4,R 

Gs. Bon. 
I 80 
I 59 

II 21 
II 51 
II 59 
II 46 

III 15 
III 05 

Alderskl. 
31 - 45 
46-60 
61-75 
76-90 
91-105 

106-120 
121-135 
136- 150 

Plan 1948 

ha 
40,3 

107,5 
67,6 
22,6 
12,4 
22,7 
13,9 
3,7 

Gs. Bon. 
I 24 
I 44 

II 09 
II 09 
II 26 
II 42 
II 41 
II 96 

ken i 1924, 1933 eller 1948 foretaget ny aldersbestemmelse, 
bortset fra de for hver plan ny tilkommende unge bevoks
ninger. 

I 1948 foretoges højdemålingen for bevoksninger over 
17 m ved hjælp af Løvengreens højdemåler på trebenet sta
tiv og for højder under 17 m med Løvengreens linealhøjde
måler (se min Træmålingslære s. 80 og 82), idet dog højder 
under ca . 5 m skønnedes. 

Resultaterne af mangeårige forsøg med forskellige højde
målere på derefter fældede træer har ved Landbohøjskolens 
sommerøvelser vist, at der ved brug af Faustmanns højde
måler må regnes med en ensidig fejl på gennemsnitlig +31/ 2 

til 4 %, som resultatet altså bliver for lavt. Se nærmere min 
Træmålingslære s. 229, idet det bemærkes, at ganske samme 
tendens er fundet ved 6 senere forsøg, 1) hvor i modsæt
ning hertil Løvengreens to højdemålere har vist sig praktisk 
taget fri for ensidige fejl, og Løvengreens stativ højdemåler 
haft en bemærkelsesværdig lille tilfældig middelfejl. 

At også Løvengreens linealhøjdemåler i modsætning til 
Christens højdemåler som regel har vist sig fri for ensidige 
fejl, ligger dels i, at der anvendes et stadie, hvis nederste 

l) I gennemsnit af 9 forsøg var den ensidige fejl på Faustmanns højdemåler 

+ 3,9 %. Der anvendtes forskellige eksemplarer af Faustmann ved de for

skellige forsøg, alle uden påviselige instrumentfejl. 
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ende er hævet 1 m over jorden, så nulpunktet tydeligt kan 
ses, dels i, at der anvendes Hub's princip, (det samme som 
i Lonnroths højdemåler) der efter vore forsøg giver ringe 
ensidig fejltendens, men stor tilfældig fejl. 

Erfaringer fra forskellige distriktstaksationer , som jeg har 
haft med at gøre, og hvor der i betydeligt omfang er udført 
kontrol på fældede træer, har bekræftet tilstedeværelsen af 
en positiv fejltendens af den nævnte størrelsesorden hos 
Faustmanns højdemåler. 

Hvis vi nu går ud fra, at højden i 1948 er målt uden en
sidig fejl og i 1933 nled en positiv fejl på gennemsnitlig 33/ 4 % 
kan det ses, hvor meget dette ville have betydet for bo
niteten . 

Lad os sætte middelhøjden for alle aldre af en bonitet 2, 
til 20 m. For en bonitet 1,5 vil den så være 21,7 m og 
for en bonitet 2,5 18,3 m (jfr. de grafiske tilvækstover
sigter). En halv bonitetsgrad op eller ned vil altså svare til 
en højdeændring på 8 1/2 % og 0,28 bonitetsgrad op eller 
ned til en højdeændring på 4,75 %. 

For helt at for klare bonitetsændringen som et resultat af 
ændret måleteknik, må man altså antage tilstedeværelsen af 
en ensidig fejl på højdemålingen i 1933 af størrelsen 4 3/ 4 % 
i stedet for de 3 3/ 4 %, vi gik ud fra. Men en sådan antagelse 
er på ingen måde usandsynlig. 

Selvom vi har fundet, at Faustmanns højdemåler i mid
del giver 3 3/ 4 % for lavt resultat, kan vi naturligvis ikke vente 
altid ved kontrol af målingerne at finde dette tal. Det vil 
variere med målerne, med bevoksningerne og sandsynligvis 
også med instrumenterne, og en variation fra 3 3/ 4 til 4 3 / 4 % 
er ret beskeden. Men hertil kommer et andet forhold: 

I 1933 (og 1924) bestemtes bevoksningens højde som sim
pelt middeltal af de målte højder, der toges på et antal træer 
fordelt omkring bevoksningens middeldiameter . 

I 1 ~)48 udtoges træerne således, at deres brysthøjdedia
lueter lå så nær diameteren i middelstammegrundfladen som 
muligt. Højde og diameter noteredes på alle træerne. Høj
den fandtes derefter som svarende til diameteren i middel-
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stammegrundfladen enten direkte ved aflæsning på en ud
jævnet højde-diameter kurve for bevoksningen eller ved hjælp 
af et sæt normalhøjdekurver for den pågældende eller en 
lignende træart. 

Der er altså i 1933 tale om simpel aritmetisk middelhøjde 
af et antal træer med ukendt diameter og i 1948 om højden 
svarende til diameteren i middelstammegrundfladen. Som 
bekendt er den sidste størst, hvis det drejer sig om et vist 
antal træer, alle m.ed kendt h og d. Forskellens størrelse 
afhænger især af materialets spredning og vokser Ined denne. 

Drejer det sig om højden for en bevoksning, vil det være 
afgørende, hvorledes de til højdemåling udvalgte træer for
deler sig om diameteren i middelstammegrundfladen (D). 

Er træernes aritmetiske middeldiameter sammenfaldende 
med D, vil deres aritmetiske middelhøjde være mindre end 
højden aflæst på den udjævnede højdekurve ud for diameteren 
i middelstammegrundfladen, fordi højdekurven er opad
krulnmet og det aritmetiske middeltal svarer til en udjæv
ning af denne kurve med en ret linie, der i midterpartiet 
vil ligge lavere end kurven. Man overbeviser sig let om for
holdet ved betragtning af figuren s. 131 i Træmålingslæren. 

Som en simpel følge af stamtalsfordelingen til diameter
klasser (færrest store træer) vil der imidlertid som regel være 
en tendens til, at man måler flere træer lned diameter under 
end træer med diameter over D, hvilket sandsynligvis for
øger størrelsen af den ensidige fejl ved den i 1933 og 1924 
anvendte beregning af bevoksningernes højde, når man be
tragter den i 1948 anvendte Jnetode som rigtig, hvad man 
med god ret kan gøre. (Jfr. Træmålingslæren s. 1(12 Jlg.) 

Hvor stor den ensidige beregningsfej l har været i 1933 
lader sig ikke afgøre, men der skal ikke meget til at give 1 %. 

Det er altså muligt at for klare den tilsyneladende boni
tetsstigning fra 19:-33 til 1948 alene ved den ændrede måle
teknik, og jeg for m.it vedkommende anser det for den rig
tige forklaring. 

J eg gør det bl. a . også, fordi en reel honitetshævning for 
et helt distrikt på 0,28 bonitetsenheder i løbet af 15 år må 
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forudsætte en usandsynlig stor højdetilvækst i løbet af disse 
15 år. 

Omkring 20 m højde er for en bonitet 2 den normale, 
uægte højdetilvækst i løbet af 15 år 4,2 m, men en samtidig 
generel bOllitetshævning på 0,28 bonitetsgrad forudsætter i 
snit en højdetilvækst på 5,2 m, hvilket må forekomme usand
synligt for et helt distrikt i betragtning af, at en bonitet 1 i 
samme alders interval kun har en højdetilvækst på 4,4 m. 

Der kan naturligvis være tale om virkningen af en særlig 
gunstig klimaperiode, men i såfald drejer det sig ikke om 
en virkelig bonitetsforbedring. 

Sammenfattende kan man sige, at en analyse af det af Sabroe 
fremlagte materiale fører til det resultat, at der uden nogen 
tvivl er frembragt en meget stor bonitetsforbedring ved over
gang fra den gamle olden- og græsningsskovtype til ensald
rende kulturskov, medens materialet ikke tillader nogen slut
ninger med hensyn til reel bonitetsændring for denne kultur
skovs vedkommende. Den tilsyneladende bonitetshævning på 
0,28 bonitetsgrad fra 1933 til 1948 skyldes efter al sandsyn
lighed forbedret højdebestemmelsesteknik i 1948. 



TRAMETES PÅ LET JORD 

Af forstkandidat E. OKSBJERG 

Der er mindst to ting af aktuel værdi i skovrider MOR

VILLES nekrolog over et afkomsforsøg : 
1) Der findes bevoksninger, hvor angrebets fordeling til 

diameterklasser er ujævnt med maksimum i de midterste. 
2) I forbindelse med en konstatering af de største dimen

sioners relative sundhed peger skovrideren på betydningen 
af fornyede bestræbelser for større planteafstand i vor kul
turpraksis. 

Pkt. 1 har bud til vore igangværende Trametesundersø
gelser. Så vidt jeg ved, gennemfører man i overkommeligt 
omfang registrering af angrebene i afdrevne bevoksninger 
(særligt i hedeplantager?) og kan vel dermed uddybe skov
rider MORVILLES iagttagelser. 

Imidlertid er det af endnu større betydning at få et indblik 
i angrebets fordeling til dimension i »produktionsbevoksnin
ger«. Med den store aldersklasseskævhed, som findes i jyd
ske hedeplantager, og de dermed følgende planlægningstek
niske ønsker om foryngelse »før tiden « var det rimeligt at 
bringe nogle ofre for at belyse sagen: ren afdrift af nogle 
tital ha mellemaldrende rødgran i hvert af de større plan
tagekomplekser med undersøgelser af samme type, som de 
af skovrider MORVILLE foretagne. Nyhedens interesse har 
også skovriderens undersøgelse over angrebets vækstredu
cerende virkning. 

Et mindre iagttagelsesmateriale, omhandlende udhug
ningstræer fra bevoksninger i »Tonnersjohedens Forsoks
park« ved Halmstad, tyder også på større sundhed i eks
tremt stærkt- og svagtvoksende træer. (Iagttagelsen med-
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delt efter velvillig tilladelse fra undersøgelsernes leder, dr. 
E. RENNERFELT, Skogsforskningsinstitutet, Stockholm). 

Til støtte for skovrider MORVILLES pkt. 2 tjener nogle 
iagttagelser, som skovtaksator G. WEST-NIELSEN og jeg frem
kom med i den af lVloRVILLE citerede artikelserie i Hedesel
skabets Tidsskrift 1953- 54-- 55. 

I et afsnit »Rodfordærverens forekomst ved bevoksnings
rande og spor« nåede vi den opfattelse, at spor eller andre 
hugstglimer (her en højspændingsgade) , som indlægges sent 
i en bevoksnings liv, kan give anledning til stærke Trametes
angreb. Spor, indlagt i bevoksningens ungdom, frembringer 
som bekendt kraftigt voksende randtræer. Disse randtræer 
er overnormalt sunde. 

Stammeboring omkring et sådant gammelt spor måtte 
endog tydes således, at en række af kraftige træer har kunnet 
standse udbredelsen af et Trametesangreb, der har nået 
sporet på en front af 70 m. 

Vi konkluderede bl. a. i flg.: »De kraftige, fritstående 
graners sundhed er en så gennemgribende realitet, at for
holdet bør udnyttes « og motiverede på denne måde forsøg 
over planteafstand. 

Sådanne forsøg er påbegyndt af Hedeselskabet. 
J eg vil gerne benytte fremkomsten af skovrider MORVILLES 

beretning til at rette nogle tilsyneladende inkonsekvenser 
m. h. t. foranstående argumentation - de spores i beretnin
gen - og til videre at motivere skovriderens pkt. 2. 

Det er rigtigt, at jeg efter ERIK JØRGENSENS foredrag i sin 
tid i Århus sekunderede skovrider H. H. BIILMANNS bemærk
ninger om sygdomsangreb i bevoksningsrande og søgte at 
knytte denne iagttagelse til nogle undersøgelser af H. ROBAK 
p~t Norges Vestland (Om sammenheng mellom klimatiske 
skader og ungdomsangreb av rotkjuken POlYPOfllS annonsus 
Fr. på nåletræer etc., VestI. Forstl. Forsøksstation, Bergen 
1951) . 

Bag skovrider BULMA:\fNS bemærkninger lå imidlertid bil
ledet af den forblæste vest rand, en foreteelse som vi alle 
kender, og som jeg tror har nogen sammenhæng med de 
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norske iagttagelser, selvom disse vedrører Trametesangreb 
på unge graner, uden stammeråd. 

Trametesangrebne vestrande forekommer vist navnlig 
hvor en bevoksning er blottet pludseligt, men kan da - så 
vidt jeg har set - optræde i næsten alle aldre, f. eks. i 15 
årig rødgran. Iagttagelsen står ikke i modsætning til billedet 
af friske, kraftigt udviklede træer i velbehandlede vestrande, 
f. eks. området f i fig. 2 i 'VEST-NIELSENS og min artikel fra 
1953, en sund vestrand ud mod en gammel brandlinie. 

I henseende til Trametesangreb er det, som vi bemærker i 
slutningen af vor artikelserie, måske ikke ligegyldigt, hvor
ledes et stort træ er blevet stort. I forbindelse dermed hen
viser vi til, at Forsøgsvæsenets tyndingsforsøg i Gludsted 
blev anlagt i en 40-årig bevoksning. Undersøgelse af sygdom
mens forekomst langs gamle spor i det store grankompleks, 
hvoraf forsøgsbevoksningerne er en lille del, kunde måske 
belyse spørgsmålet. 

En anden inkonsekvens i WEST-NIELSENS og mit arbejde, 
som skovrider MORVILLE dog menneskevenligt har undgået 
at påpege, består deri, at vi henleder opmærksomheden på, 
at netop de største træer i en bevoksning pludseligt kan dø. 
Denne påstand, som nu unddrager sig bevis, forekom os 
dengang evident. Ide senere år har jeg ikke haft opmærk
somheden henvendt på disse spørgsmål, men dengang så man 
fænomenet mange steder i Midtjylland. Hvorom alting er, 
så knyttede vi denne formodning om store træers pludselige 
bOI"tdøen til rodfordærverangreb. Muligvis har det været en 
hel anden svamp (det er jo nu konstateret, at stammeråd 
kan fremkaldes af mange svampe, jfr. E. RENNERFELT & 
AINO KARRICH: Investigations of the fungal flora of pine and 
s'pruce stumps, SFF 19'57 og jfr. Y.de Andersens afh. for 
nylig i DFF) eller slet ingen svamp, men tanden eftervirk
ning fra 1947. 

I grankulturer, navnlig på hedeflader, får foranvoksende 
graner til tider en ilde medfart og overvokses som regel efter 
nogle års forløb af den tritfaste hovedmasse. Dette beror vel 
på vindslid og vandmangel. Noget lignende kan antages at 
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hænde i tørre år for de store træer, hvis top - i isoleret stil
ling - stikker op over hovedmassens kronetag. (Tørre år 
giver også stort saltnedslag. ) 

Mens man venter på nye undersøgelser over dimenS.ions
afhængigheden i rodfordærverens forekomst, kan man jo 
divertere sig med gisninger om årsagsforholdet. Her vil jeg 
blot ofre 10 liner på den spændende sag: 

Det er tænkeligt, at den konsta,terede dimensionsafhæng
ighed er et kun nutidigt fænomen, at f. eks. om tyve år helt 
andre dimensionsklasser er de hårdest angrebne, eller at der 
ingen ,forskelle findes. 

En nuværende eventuel afhængighed kan være et situa
tionsfænomen, fremkaldt af visse ekstreme forhold. Om 
kalamiteter særligt rammer bevoksningens store træer, så 
synes det efter det foreliggende rimeligt at antage, at en del 
af disse redder sig ud af krisen uden større eller mere perma
nente skader. Denne kategori er de store træer, som altid 
har haft vokserum (kraftige randtræer ). Andre store træer 
presses, efter deres svækikelse, af de ,middelstore naboer, for 
hvem de i farens stund dannede læ og ly. Denne kategori af 
store træer falder efter nogle års forløb tilbage og bliver 
medlemmer af middelklassen - i deres sundhedstilstand 
dog præget af tidligere bedre dage. 

En motivering for forsøg med større planteafstand, ud
over den tidligere givne, kan gøres kort, da professor MØLLER 
netop i DST har behandlet emnet med særligt henblik på 
dets økonomiske relationer. 

Det som er karakteristisk for iagttagelser i forsøg over 
planteafstand i Tyskland og Skandinavien er bonitetsafhæn
gigheden, hvadenten boniteten bestemmes af jordbund, ned
bør eller temperatur i vækstsæsonen. * 

De meget store forsøgsudslag m. h. t. højdevækst (både 
enkelt- og middelstammers ) i det tyske materiale forekom 
på mager jord eller i nedbørsfaUige områder. Her var de 

* ) jfr. min artikel »Om planteafstand i rødgrankulturer« i Hedesel

skabets Funkti onærblad, juli 1958. 
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store plante afstande fordelagtige, ligesom tilfældet er i Skan
dinaviens koldere områder. 

Uden at ville tage stilling til den aktuelle diskussion om 
plante afstand i de bedre skovegne (der optager sindene me
get, også øst for Øresund) vil jeg understrege bonitetsafhæn
gigheden, fordi den er kommet for lidt til udtryk både i tysk 
og dansk praksis. 

Uanset en større planteafstand på den ringere jord vil 
medføre en del teknisk besvær (rensning, bunddækning etc. ) 
så er de løfter, udenlandske undersøgelser giver, så store, 
at man med rette kan udvide arbejdet med sagen i praksis. 
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DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING 

Vestjyske udviklingsplaner med særligt henblik på skovbruget 

Referat af foredrag den 25. marts 1958 i Viborg 

Forretningsfører, forstkandidat VAGN JØRGENSEN opridsede 
baggrunden for de vestjyske udviklingsplaner: på den ene side 
stor arbejdsløshed, dårlige kommunikationer, på den anden side 
billige byggeomkostninger, god forbindelse til kontinentet, gode 
havneforhold, brunkul og andre råstoffer. Civilingeniør GUNNAR 
ANDREASEN har været den insp~rerende ,igangsætter og er nu for
mand for» Vest jyllands U dviklingsråd«, som koordinerer de for
skellige planer. Af de opgaver, der først er taget op, kan nævnes: 
U dbygning af den vestjyske folkeskole, en forøget lærlingeuddan
nelse, planer til en vestjysk ingeniøruddannelse, rationelt bolig
byggeri og financiering heraf, beregning af de halmmængder, 
som kan påregnes som grundlag for en evt. halmcellulosefabrik, 
lignende beregninger for en evt. saftstation for sukkerroer, bereg
ning af disponible træmængder i de kommende 10 år til en cellu
losefabrik, som kan aftage det reelle overskud af træ uden at be
røve andre virksomheder ,deres råmateriale. 

Den samlede årlige hugstmulighed for nåletræ i hele Jylland 
er aktuelt ber,egnet til ca. 600.000 m 3 og stigende gennem en 10 
års periode til ca. 720.000 m 3 , heraf i Thisted, Viborg, Ringkø
bing, Skanderborg, Vejle og Ribe amter 360.000 m 3 stigende til 
440.000 m 3 • Skønsvis regnes med, at 29 % heraf skulle kunne 
finde vej til en celluloseproduktion eller noget hermed lige
stillet, - dette under forudsætning af, at man giver afkald på 
Tysklands-eksporten. Til rådighed fra hele Jylland 175.000 m 3 

stigende til ca. 280.000 ma, idet de traditionelle anvendelses
muligheder skønnes ikke at stige væsentligt. For de nævn te 
amter regnes med 105.000 m 3 og 180.000 m3 • Fra de samme 
amter kan påregnes ca. 25.000 m 3 savværksaffald. Der synes altså 
at være træ nok til en cellulosefabrik med et årsforbrug på ca. 
150.000 ma, en rentabel kapacitet for en sulfatfabrik, og ved 
siden heraf evt. andre nye anvendelsesområder. 

Slllfalmeloden vil sikkert være at foretrække, den er alt
ædende, og der er gode afsætningsmuligheder for kraftcellulose 
til bl. a. papirsække og fiberkarton. Der u~lvikles dog stadig nye 
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metoder til cellulosefremstilling som f. eks. natriumclorit- eller 
kloriltemetoden, men de er endnu ikke sikkert afprøvede. Frem
stilling af cellulose til spindstoffer vil sandsynligvis ikke være 
lønnende, da de forskellige syntetiske spindstoffer stadig vinder 
terræn. 

En sulfatfabrik med kapacitet til ca. 150,000 m 3 træ, hvilket 
svarer til en årsproduktion på ca. 30.000 tons ubleget pulp skulle 
kunne betale ca. 42 kr. pr. m 3 uafbarket træ leveret på fabriken. 

Andre anvendelsesmuligheder: Spånplader, hvoraf der i for
vejen er en betydelig produktion på Novopan-fabriken i Pind
strup, har sikkert ret begrænsede afsætningsmuligheder, men 
kan måske blive en mere lokalt afgrænset løsning. En ny dansk 
træfiberpladeproduktion vil møde en så kraftig konkurrence fra 
det øvrige Skandinavien, hvor kapaciteten ikke er udnyttet, at 
den sikkert ikke vil blive rentabel. Trædestillation vil sikkert 
ikke være lønnende. 

I udviklingsrådet vil man sikkert også beskæftige sig med 
betimeligheden af en udvidelse af det vestjyske plantageareal, 
et problem som er blevet aktuelt på grund af de øjeblikkelige 
dårlige landbrugskonjunkturer, men som også akcentueres af 
landbrugets almindelige udvikling. 

Civilingeniør KRUSE, De forenede Papirfabriker, gaven orien
tering om de forskellige cellulosesorter med samtidig demon
stration ved uddelte prøver. Sulfatcellulose fremstilles ved 
alkalisk kogning som regel af fyr, men gran m.v. kan også an
vendes og kog~s sammen. Massen er oftest ubleget, den er stærk 
og anvendes især til emballage. Blegning kan udføres, men er 
en ret kompliceret proces. Slllfitcelllllose fremsUlles væsentligst 
af gran efter en sur proces; fyr kan anvendes, men modsat 
sulfatprocessen må gran og fyr koges hver for sig,. Ubleget masse 
anvendes bl. a. til emballagepapir og som styrkeforøgende til
sætning til træslib ved produktion af avispapir. Denne cellulose 
bleges relativt let. Sulfitprocessen stiller normalt større krav til 
råtræet end sulfatprocessen. 

Løvtræ anvendes - især birk og asp - også til cellulose, 
men i begrænset omfang på grund af de korte fibre. 

Papirfabrikernes 2 anlæg for fremstilling af træslib har en 
kapacitet på 5- 6000 tons træslib pr. år, en kapacitet, som kun 
sjældent har været udnyttet på grund af manglende tilførsler 
af træ. Papirfabrikerne er positivt indstillet til tanken om at 
udvide denne kapacitet, såfremt det vil være muligt at sikre 
regelmæssige leverancer af velegnet træ, d.v.s. rødgran. 

På grund af de store krav, som herhjemme stilles til papirets 
kvalitet, det stærkt differentierede forbrug, de lave toldsatser, 
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dyre kraftkilder og små disponible ferskvandsmængder er det 
vanskeligt at skabe en rentabel dansk cellulosefabrikation. 

Det vil måske være praktisk gennemførligt at bygge en sulfat
fabrik med en årlig produktion på 20.000 tons svarende til ca. 
100.000 m 3 træ; hovedmængden kan da aftages af den hjemlige 
papirproduktion. Før man går i gang med sådan et projekt, 
må der dog iværksættes m eget omfattende forundersøgelser bl. a. 
vedrørende disponible træmængder, egnet beliggenhed med 
hensyn til tilførsel og afledning af vand, passende cellulosetype 
og den fremstillede celluloses formentlige kvalitet. 

Da man fra norske og svenske afhandlinger ved, at vækst
betingelserne har indflydelse på kvaliteten af den fremstillede 
cellulose, har Papirfabril{erne i samarbejde med professor Mol
tesens afdeling påbegyndt en undersøgelse af disse problemer. 
I første omgang laves et kogeforsøg med rødgran fra et østjysk 
og to vestjyske skovdistrikter samt bjergfyr og Pinus contorta. 

Projekter af denne art berører meget store investeringer, og 
man kan derfor ikke gå ind for bygning af en cellulosefabrik, 
før der er sikre indicier for, at resultatet bliver kvalitetsmæssigt 
tilfredsstillen de. 

Professor lV!OLTESEN gjorde opmærksom på, at man kan lave 
næsten alt af træ; men man skal også kunne sælge produkterne 
til lønnende priser. 

Skal der oprettes nye træindustrier, må følgende betingelser 
gælde: 1) Råstof i tilstrækkelig mængde og brugelig kvalitet, 
i rimelig transportafstand og leveret til rette tider, leverancerne 
sikret for en længere årrække. 2) Fabrikationen: tilstrækkeligt 
vand (til cellulose 500 m 3 vand pr. ton), muligheder for afled
ning af vandet, hjælpestoffer og kraft til en rimelig pris, vel
uddannede teknikere, investering af store kapitaler (kunstuld
fabrik til 100 ti dag 500 mill. kroner, cellulosefabrik 50-60 mill. 
kroner, fiberpladefabrik 15 mill. kroner, spånpladefabrik 3- 10 
mill. kroner, hertil driftskapital). 3) Afsætningsmulighed cl'ne: 
Disse vil for de fleste produkter være ret vanskelige, da der er 
skarp konkurrence, træghed ved at indarbejde et nyt produkt 
og for lille marked. Der må i givet fald foretages markeds
analyser. 

De mange bestræbelser for at udbygge træindustrien, som i 
øjeblikket er i gang, må koordineres og bedømmes kritisk ud fra 
saglige hensyn, og man må gøre sig klart, at de fleste af de på
tænkte virksomheder er stærkt mekaniserede, således at de ikke 
vil kunne opsuge ret mange arbejdsløse. 

Det er vigtigt, at de konventionelle markeder ikke bliver for
sømt, da man herved giver de konkurrerende materialer gode 
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kort på hånden, men da der for tiden eksporteres skønsvis ca. 
100.000 m3 råtræ, som den hidtidige træindustri ikke har kunnet 
aftage, og da dansk skovbrug ikke kan forsvare sin jord ved at 
producere råstof til udenlandsk industri, l)1å vi have nye træ
industrier. 

Professor GRØN fremsatte spørgsmålet, om der ikke lå en mu
lighed i at anvende træ som brændsel til dækning af kraftforbru
get. Fandt, at det var det rigtige tidspunkt til at tage spørgsmålet 
om tilplantning af landbrugsjord op, blot måtte man se at få 
samlede, passende store arealer og det skulle helst være den 
halvgode jord, rødgran bonitet 2,5- 3,5. 

Professor MOLTESEN svarede, at træ aldrig vil være konkur
rencedygtigt som brændsel. I en sulfatcellulosefabrik udnyttedes 
iøvrigt affaldsluden som brændsel, således at fabriken fyrings
mæssigt var selvforsynende. 

Skovrider LØVENGREEN mente, at 42 kr. pr. m3 til en cellulose
fabrik ikke var tillokkende, og at der sikkert, således som pri
serne iøvrigt lå på træ idag, ville blive god tid til at arbejde 
med planerne. Fremførte, at han var ked af den stærke udnyt
telse af brunkulsforekomsterne, der lå i VJ-planen, ville borttage 
den brændselsreserve, der her kunne blive brug for under en 
evt. kommende krig. 

Forstkandidat DYBBROE oplyste, at der til fremstilling af 
Novopan-plader bruges 27.000 rm årlig, mest bjergfyr. Når den 
igangværende ombygning er afsluttet, bliver der brug for ca. 
50.000 rm, endvidere har man det gamle anlæg som reserve. Der 
betales i øjeblikket ca. 28 kr. pr. rm leveret på fabrik"" 42 kr. 
pr. m 3, for en kvalitet, som egentlig er brænde. 

Forretningsfører VAGN JØRGENSEN mente, at en anlægssum på 
50 mill. kr. for en sulfatfabrik af den omtalte størrelse nærmest 
var det dobbelte af, hvad den burde koste. Det er vel et spørgs
mål, om der overhovedet vil være nogen, der vil have brug for 
brændsel, hvis der kommer en næste krig. 

Ref. M. V. Knudsen. 
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