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E~ SKOVEJERS SYN SPl~XKTER 

Af hofjægermester CHR. SEHESTEDT JGl' L 

Den skovejer, der her tænkes på, er ikke forstuddannet, 
men af økonomiske grunde dumper han ind som »bestyrel
sesmedlem« af et »normalt« løvskovdistrikt, der ikke har 
ekstreme problemer af Økonomisk eller biologisk art. Han 
er yan t til at dumpe ind i forskellige former for bestyrelser, 
hyor han skal repræsentere folks Økonomiske interesser ud 
fra almindelig Økonomisk fornuft, og uden at man forven
ter, at han skal være inde i produktionsproblemerne i en
keltheder i sådanne virksomheder. Hvad gØr han i sådant 
tilfælde? Ja, han ser på virksomheden, taler med folk, der 
har forstand på herhenhørende problemer, og skaffer sig 
litteratur fra ind- og udland m. \'. Alt i alt søger han at 
skaffe sig en all round indsigt i denne branche, og derudfra 
søger han at påvirke den Øvrige bestyrelse og direktionen i 
den retning, han mener er rigtig ud fra almindelig sund, 
Økonomisk fornuft og do. ansvarsfØlelse. 

Selvom bestyrelsen på mange skovdistrikter blot består 
af ejeren evt. bistået af rådgivere, og direktionen af skov
rideren, må problemstillingen være den samme. 

Vi fØlger nu et sådant bestyrelsesmedlem på hans vej for 
at danne sig sin egen mening om et skovdistrikts admini
stration. 

Han får fØrst et årsregnskab i hånden og konstaterer i 
disse år en hæderlig forrentning af den bogfØrte værdi og 
kunne jo herefter lægge sig på sofaen og slappe af. Men hvis 
han i et anfald af energi prØver at sysle lidt med disse tal, 
ser han f. eks., at der er indtægter for kr. 600,- pr. ha . og 
11dgifter for kr. 400,- pr. ha. , og han synes at erindre no
get om, at de tilsvarende tal for landbrug er 3 til 4 gange 
så store. Man er i skovbruget og landbruget ca. 3 år om at 
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omsætte den bogfØrte kapital. I industrien taler man ofte 
om at omsætte denne 10 gange på eet år. Altså en særdeles 
lav omsætning i skoven. Ud fra sit kendskab til andre er
hverv leder han efter konti, der virker omsætningsfrem
mende, som maskin-, bygnings- eller reklamekonti, og de 
hermed forbundne afskrivninger, men han bliver skuffet. 
Der er ingen, måske bortset fra lidt på en diversepost. Han 
spørger nu sagkyndige, om det virkelig kan være tilfældet, 
at man i 1960 kan have et erhverv med så svag en omsæt
ning, der på grund af lave investeringer og omkostninger 
dog kan forrente den bogførte værdi. Han får en historisk 
redegørelse og får forklaret, at bøgen er 120 år om at mod
nes m.v., og derfor bliver omsætningen lav. 

Vort bes tyreisesmedlem er en urolig sj æl og vil heller 
ikke nu tage fast ophold i sofaen. Han spørger sig selv, om 
der alligevel ikke kan gøres noget for at øge omsætningen 
og dermed indkomsten. Han deltager i nogle ekskursioner, 
hvor man med stor nidkærhed diskuterer hugststyrke, pro
venienser og mange andre interessante faglige spØrgsmål, 
men om hans hovedinteresse, de Økonomiske problemer, får 
han ikke meget at vide. Nu tager han fat på litteraturen og 
mØder en masse divergerende meninger, der ved fØrste øje
kast ikke er lette at få til at bundfælde sig i et samlet ind
tryk, men ved nøjere eftersyn er der dog visse ting, der går 
igen: 

1) langt de fleste forfattere, og med vore professorer i 
spidsen, er enige i, at nåletræ er mere Økonomisk end 
lØvtræ, 

2) og af lØvtræ sætter man et plus ved ær. Men hvordan 
var det nu på hans eget distrikt? Var det ikke 75 pet. 
bØg/ eg, og prØvede man ikke netop at få ryddet noget 
af al den ahornopvækst? 

3) Han finder også en stor enighed i litteraturen om, at 
nåletræ er ustabilt og derfor helst skulle have læbælter 
af vindfast lØvtræ, men på distriktet lå nåletræet netop 
i nogle store kager. 
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Id 
køber 

kævl el ~ 
\ 

Vi vil også 

gerne købe 

Deres - enten det 

er ask, eg, bøg 

eller bl. løvtræ 

Vi bruger masser af træ - over 12.000 kubikmeter om året, 
og det er udelukkende dansk træ, vi køber og forarbejder. 
Det er en tradition, som kan føres tilbage til 1888, og den vil 
vi gerne holde i hævd. Vi er interesserede i at købe ethvert 

parti træ - uanset beliggenheden. -- Det siger sig selv, at vi 
betaler den gældende dagspris. 
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4 ) Modsat tillægger man lØvtræ store jordbundsforbed
rende og stabiliserende evner, og tillige det bedst eg
nede til at opsamle reserver. 

!» ) Eg/ bØgs svaghed ligger i den lange tomgang og deres 
dyre anlæg. 

6 ) Han finder i litteraturen antydninger af, at salg af 
pyntegrønt og juletræer kan give mange penge. 

7) Derimod er hugststyrken stærkt diskuteret, og med vidt 
forskellige synspunkter, således at man fristes til at 
mene, at man i virkeligheden er ret frit stillet, især un
der henvisning til prof. C. M. MØllers teori om masse
tilvækstens konstans. 

8 ) Der er stor enighed om det Ønskelige i et rigt træarts
valg, herunder også en vis indblanding af de mere 
eksotiske træarter. 

9 ) Mange skriver om at billiggØre kulturene ved selvså
ning, stØrre planteafstand o. s. v. 

10) Nogle antyder, at man med fordel kan tilstræbe blan
dingskulturer, idet disse på samme tid giver IØvsko
\"ens styrke og nåleskovens rentabilitet. 

Alt i alt kommer vort medlem til det resultat, at der nok 
er mulighed for at Øge distriktets omsætning, og at man er 
mere frit stillet med træartsvalg og hugst, end han fØr tro
ede. Dette fører ham til overvejelser af, hvad det er, han 
egentlig vil opnå, og han bliver klar over, at det netop er 
ham, det »Økonomiske bestyrelsesmedlem«, der bØr definere 
målsætningen. Denne kan variere meget, men ofte vil den 
gå ud på at opnå så stort et udbytte som muligt. Mere va
rieret bliver overvejelserne, når det gælder, hvornår man 
ønsker, pengene skal frigøres, idet man netop i skoven har 
store muligheder for at hæve eller hensætte et overskud. 
Man har med andre ord det gode kort på hånden, at man 
kan henlægge reserver i skoven og derved udsætte den til
svarende skattebetaling. 

For at nå til en bedømmelse af, hvilke indtægter der 
skal tilstræbes, må det for det første forlanges, at sko-

32' 
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ven betaler sine egne driftsudgifter, der i dette tilfælde på 
grundlag af tilgængeligt regnskabsmateriale må skØnnes at 
ligge omkring kr. 400,- pr. ha. pr. år. Under overvejelser af 
dette belØb får han at vide, at t\'entuelle besparelser Hd 
den påtænkte rationalisering og mekanisering må frygtes 
opslugt af lØbende stigninger i lØnninger m. Y. \'ort besty
relsesmedlem ved af erfaring, hvor svært det er at få en 
lØnningskonto ned, og har set, at man i mange virksomhe
der i stedet har søgt at få de ansatte mere produktivt be
skæftiget ,og det vil i skoven sige ved at hugge, plukke 
pyntegrønt og ved planteskolearbejde m. v. 

Det næste, han forlanger af skoven, er en rimelig forrent
ning af den bogførte kapital, der omtrent er lig ejendoms
værdien. Det vil f. eks . sige kr. 100,- pr. ha. pr. år. 

Nu anslås det, at der i Øjeblikket gennem hugsten kan 
hæves bruttoindtægter svarende til ca. kr. 600,- pr. ha. Der 
er således ca. kr. 100,- pr. ha ., der endnu kan anvendes, og 
det er netop af en stØrrelsesorden, som vort medlem finder 
er en passende reserve nt have til rådighed for at modvirke 
andet steds fra kommende indkomstforskydninger. 

Hertil balancerer regnskabet og kan også siges at være 
et pænt regnestykke, men vor ven havde tænkt sig herud
over at opspare en reserve, der kunne bruges på længere 
sigt til engangsudgifter, som arveafgift m. v. StØrrelsesorde
nen beregner han til at modsvare en vedopsparing på ca. kr . 
200,- pr. ha . pr. år. 

Han kender nu sine Ønsker, der kan opsættes i fØlgende 
forenklede målsætning: 

1) dækning af alle udgifter. . . . . . . .. evI. kr. ·WO.OO pr. ha 
2) forrentning af bogført værdi. » » 100.00 ) 1 » 

3) reserve for indkomstudjævning . . . » » 100.00 » » 
4) » » engangsudgifter. .. .... » » 200.00» » 

lait kr. 800.00 pr. ha 

Nu går han til direktionen - skovrideren - og viser sine 
Ønskers mål og får at vide, at de kr. 200,- pr. ha., der Øn
skes udover »normalbudgettet«, ikke kan skaffes. Han får 
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forevist statistisk materiale fra danske lØvskovdistrikter, 
med henvisning til, at mere end gennemsnittet kan man. 
ikke opnå. Under den påfØlgende lange diskussion hævder 
vort bestyrelsesmedlem, at ifølge hans undersøgelser i lit
teratur m. v. kan man hæve udbyttet ved større iblanding 
af nåletræ, lade ær få større råderum blandt lØvtræerne, in
tensivering af biprodukterne, ved selvforyngelse og under
plantning at undgå for lange tomgangsperioder og tillige 
nedsætte kulturudgifterne, ved rationalisering af arbejdet 
at søge en større del af arbejdsstyrken beskæftiget med ind
tægtsgivende arbejde m. v. 

Han benytter de af prof. Hermansen i D.S.T., januar 1955, 
pag. 22-26 opstillede tal og forelægger skovrideren neden
stående skitse for træartsvalget og sidelØbende kalkule, alt 
under forudsætning af jævn aldersklassefordeling og priser 
som i 1953/54: 

Procentvis 

andel 
af arealet Træa rt 

30 

30 
25 
10 
5 

100% 

Bog/eg iblandet 
50 % nåletræ .... . 

Bøg/eg ........... . 
Nllletræ .. .. ...... . 
Forsk.lovtræ ..... . 
Pyntegrontarealer .. . 
Biprodukter fra 

andre arealer .... 

Alder 

C-60 Løvt. (15%) 
0-60 f'\ål (15%) 

60-120 
0-60 

Kr. pr. ha 
af det 
pågæl. aF tota l 
areal arealet 

130,00 22,50 
870,00 130,50 
910,00 273,00 

870,00 217,50 
700,00 70,00 

1.000,00 50,00 

50,00 

kr. 813,50 

Efter nærmere overvejelser bliver distriktets ledelse enige 
om at prØve noget i denne retning, idet man er klar over, at 
det kræver en overgangsperiode. Man mener ikke, at det 
her skitserede træartsvalg med 55 pet. lØvtræ vil skæmme 
skovbilledet, og i biologisk henseende skulle der være gode 
muligheder, idet lØvtræet er tænkt opdelt på en sådan 
måde, at det giver læ og lys til nåletræet. Der skulle også 
være gode betingelser for i nogen udstrækning selv at ibe-
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stemme, hvornår man vil have eventuelle reserver, især med 
henblik på de 30 pct. bØg/ eg på 60- 120 år. Aneående bipro
dukter tænker man sig en del af nåletræet og underplant
ningerne kultiveret med træarter, der kan bruges som 
grønt. Angående udtyndingen overlades denne til forstmæn
denes omhyggelighed, idet man er enig om, at det enkelte 
års målsætning tilgodeses så vidt forstlig forsvarlig. Man 
er klar over, at dette kun er en skitse, der under udarbej
delsen af den dertil svarende driftsplan giver mulighed for 
en smidig tilpasning, ligesom en eventuel æ ndring i mål
sætning eller prisniveau kan indarbejdes i kalkulen. 

Efter at have opstillet denne målsætning og foretaget en 
grov kalkule spørger vort bestyrelsesmedlem og direktØr 
uvilkårligt: 

1) H ar alt dette nogen sandsynlighed for at holde i praksis? 
2 ) Har man nogle forsØg, man kan støtte sig til? 
3 ) Hvilken Økonomisk konsulent kan man henvende sig 

til ? 
4 ) Hvor er der en bog, der på en let og dog fyldig måde 

kan give dem en vejledning i Økonomisl{ skovbrug? 
5) Har man gennemprØvede kalkuler over den påtænkte 

driftsform? 
6 ) Hvor kan man få rapporter om rationaliseringsunder

sØgelser? 
7) Hvad er der gjort for at silue en rimelig afsætning frem

over? 

Her bliver det vanskeligt for vort medlem at komme til 
bunds i tingene. Han vil finde ud af, at så godt som alt 
dansk skovbrug er sammensluttet i Dansk Skov forening, 
hvilket han finder er en fantastisk chance, især målt med 
landbrugsØjne. Han vil også finde ud af, at der har siddet og 
sidder en række brave og dygtige folk i denne forening, og 
de hal' lagt et stort arbejde her. Men han opdager også, at 
disse mennesker arbejder under vanskelige forhold. Bl. a. 
virker skovbrugets langsomme omsætning som en boome-
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rang, hvor forsøg og driftsresultater først kan gøres ende
ligt op en til to generationer senere, og særprægede arbejds
forhold har forsinket bestræbelser for rationalisering, her
under mekaniseringen af skovbruget; 

Vort bestyrelsesmedlem må erkende vanskelighederne og 
Ønske og arbejde for, at man fremtidig i skovbruget sætter 
alle gode hæfter ind på: 

1) at fortsætte det gode samarbejde alle interesserede imel
lem, 

2) at medvirke til, at den forstlige videnskab fortsat kan 
virke til gavn for dansk skovbrug, herunder kan sætte 
yderligere kræfter ind på Økonomiske undersØgelser 
især angående 

a ) træartsvalg, 
b ) hugststyrke, 
e ) rationalisering, 

3 ) til støtte herfor indfØrelse af et udvidet driftsregnsl{ab 
på så mange distrikter som muligt til gensidig sammen
ligning og hjælp, 

4) at slwvbru get stadig fØlger og støtter udviklingen inden
for de industrier, der skal afsætte produkterne til fælles 
gavn. 

Disse betragtninger er i al mindelighed og ikke myntet på 
enkelte distrikter. 



KARPATERS0GENS UDSPRINGSTID 

af kg\. skovrider K. !vlORvILLE 

Da det i de senere Aar ofte er blevet diskuteret, om Kar
paterbØge her i Landet h a r tidligere Udspring end jævn
aldrende danske, har jeg i de sidste 3 Aar i Udspringstiden 
jævnlig besØgt de mange baade yngre og ældre Bevoksnin
ger af KarpaterbØg, der findes her paa Tisvilde- Frederiks
værk Distrikt. 

Den sikre Bestemmelse af de ældre Bevoksningers Her
komst er imidlertid meget vanskelig. Vi har i Arkivet Op
lysninger om, hvilke Partier der er kommet fra Valdemars
lund FrØanstalt, vi har Planteskole- og Kulturprotokoller 
fra 1883 og en Del Aar frem, og endelig Skeletkort fra 
1880 med Forstraad Bangs med Blyant indtegnede Kultul'
arealer paafØrt Aarstal. Til Trods for disse gode Oplys
ninger, har det imidlertid voldt store Vanskeligheder helt 
bestemt at fastslaa Proveniensen, idet Hovedparten af Bo
gen er saaet i Planteskole og fØrst derfra senere er fordelt. 
Men naar Planteaaret paa Forstraad Bangs Kulturkort 
passer med Tidsrummet, hvor der er leveret ungarsk Bog, 
og Bevoksningens Udseende er typisk ungarsk, synes der 
ikke at herske Tvivl om Sikkerheden. I 1880 er der leveret 
200 kg, i 83/ 84 150 kg, i 84/ 85 300 kg og i 85/ 86 150 kg. 
De fØrstnævnte 200 kg gennem Søht i HØrsholm, de Øvrige 
gennem Valdemarslund. I 82/ 83 er der ogsaa frembragt 
Bevoksninger ved Saaning, der har ungarsk Præg, og Olden 
hertil formodes at være kØbt gennem Søht. 

Det "iste sig ved UndersØgelsen, at Størsteparten af Be
voksningerne sprang ud flere Dage - op til 10 Dage - før 
de danske, men at der findes nogle - og som det synes 
med særlig mØrkfarvet Bark - , der først kommer 1- 2 
Dage fØr de danske, en enkelt Iagttagelse viser endog et 
senere Udspring . Kulturer af hollandsk og belgisk BØg og 
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en enkelt Bevoksning paa 37 Aar af hollandsk Herkomst, 
var lige saa langt bagefter de danske, som KarpaterbØgene 
var foran. Med Hensyn til Spørgsmaalet om mØrkfarvede 
og lysere KarpaterbØge, var det jo interessant at faa op
lyst, om der i Hjemegnen findes saadanne Typer og da 
paa hvilke Lokaliteter, Sydhælder eller Nordhælder, eller 
eventuelt fra forskellige HØjdelag, idet BØgene jo findes 
fra 300 m til 1250 m over Havet. 

Oppermann (1930) oplyser. at Barken paa de ungar
ske BØge i Erighaven paa Basnæs nu ikke er særlig mØrk, 
men at Skovfoged Olsen tidligere kaldte dem »de sorte«. 
Jordbunden i BrØdemose Skov, hvor KarpaterbØgene er 
særlig mØrkfarvede (hævet Havbund med et tyndt Lag af 
Flyvesand), ligner næppe Jordbunden paa Basnæs, saa jeg 
tvivler paa, at Jordbundsforholdene her spiller ind. 

Medens man let bliver enige om, at BØgen i det sydlige 
Europa springer betydeligt fØr ud end den hjemlige BØg i 
Norden, er det maaske knap saa velkendt, at Lande i Vest
europa med Kystklima giver senere Udspring for BØgen 
end Lande med mere Fastlandsklima mod øst, selvom 
Breddegraden er den samme. Flytter man imidlertid BØ
gen fra en sydlig Lokalitet til en nordlig eller omvendt, 
synes der at herske modstridende Opfattelser hos de for
skellige, der har prØvet at udforske Forholdet. Lad mig 
prØve at citere forskellige Udtalelser: 

O. G. Petersen (Forstbotanik 1908 ) : »Flyttes en Træart 
sydpaa, bliver LØvspringet relativt tidligt. Kystklima for
sinker LØvspringet.« Relativt tidligt maa formentlig betyde, 
at de mod Syd flyttede BØge springer før ud end BØgene 
paa Hjemstedet, men siger ikke noget om, at de springer 
fØr ud end BØgene paa det Sted, hvortil de er flyttet. 

A. Oppermann (KarpaterbØge i Danske Skove DFF X 
Hæfte 4): »Skovfoged Olsen fremhævede 1910, at de sven
ske BØge (Saaning 1883 paa Basnæs) sprang ud 8 Dage 
fØr, og de ungarske 8 Dage efter de danske. Skovrider 
Jensen og Skovfoged Christensen nævnte ligeledes Forskel
len i LØvspringstiden. I 1929 har sidstnævnte atter frem-
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hævet det tidlige Udspring hos den svenske BØg, men me
ner ikke, at der i saa Henseende er væsentlig Forskel paa 
Parcellerne Ungarn og Danmark.« 

S. Plougheld (Ungarske, Østrigske og Czekoslovakiske 
BØge i Danmark, D.S.T. 1933) omtaler Udspringstiden for 
3 Provenienser (Saaning 1926) saaledes: Kakasovse, U d
spring ca. 1 % Uge fØr de danske. Vest-Karpater, Udspring 
ca. 1 Uge fØr og Øst-Karpater ca. 2 U ger fØr danske BØge
planter. 

Folke Holm <BØgeracer DFF XIV Hæfte 2 ) : Det frem
gaar af Tabel I-IV, at Afkom fra sydlige PrØver (Schweiz 
og Hannovel' ) har Udspringsgraden 1-2, medens Gennem
snittet for danske PrØver er ca. 3,5. (1 meget tidlig - 5 
meget sen ) . Olden fra 1909, beskrevet 1937. Samme Sted 
omtaler Folke Holm, at Engler i Schweiz har saaet danske 
Olden og foretaget Sammenligning med SchweizerbØge. Det 
fremgaar heraf, at i Alderen 5- 10 Aar sprang Ziiricher
bØge gennemsnitlig ud ca . 30. April og de danske fØrst den 
]5. Maj. 

N. P. Tulstrup (ProveniensforsØg med nogle vigtige 
udenlandske BØgeracer D.S.T. 1950 ) . Udspringsrækkeføl
gen angives saaledes: Kakasovce (Slovakiet) - Adlisberg 
(Schweiz ) - Sihlwald (Schweiz) - Stubnitz (Rugen) -
Foret de SDignes (Bel gien) . 

Ved Dansk Skovforenings Ekskursion til Christianssæde 
Maj 1958 udtalte Skovrider Brandt, at han ikke troede, der 
var Forskel paa Udspringstiden mellem dansk BØg og Kar
paterbØg. (Paa Halsted Kloster findes der jo mange ældre 
Bevoksninger af KarpaterbØg stammende fra Importen i 
Begyndelsen åf Firserne. Oppermann oplyser dog om disse, 
at de springer 1- 2 Dage ud fØr de danske). 

Fra adskilli ge andre Skovdistrikter foreligger Oplysnin
ger om, at derværende KarpaterbØge har tidligere Udspring 
end de danske. 

FØr man gaar nærmere ind paa dette Konglomerat af let 
tilgængelige og noget modstridende Oplysninger, er der en 
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Rækl{e Forhold, som maa tages i Betragtning, naar man 
vil sammenligne Udspringstiden for BØge af forskellig Pro
veniens. 

A lder. De fØrste grØnne Grene iagttages altid paa anden 
Etage i mellemaldrende og ældre Skov, derpaa kommer 
den Øvrige ældre Skov og den unge Stangskov, og aller 
sidst kommer Kulturerne, jo yngre jo senere. Engler (913) 
anfØrer dog, at Opvækst under Skærm som Middeltal kom
mer 3 Dage fØr den gamle Bevoksning, hvilket ikke synes 
at passe med Iagttagelser her. Sammenligning maa saa
ledes ske i nogenlunde jævnaldrende Bevoksninger. 

Vejrlig. Vejret har naturligvis betydelig Indflydelse paa 
Udspringstiden, der fra Aar til Aar kan variere indtil ca. 
14 Dage. Der er en Mulighed for, at BØge af sydlig Her
komst er mere paavirkelige af meteorologiske Ekstremer 
end de hjemlige, hvilket i det enkelte Aar maaske kan 
medfØre Forskel i Udspringstiderne. 

Terrain. Der foreligger ikke mange Oplysninger om For
skel i Udspringstiden, for Eksempel for Nord- og Sydhæl
der, men Engler gØr opmærksom paa, at BØge paa Nord
hælder springer 6- 9 Dage ud fØr BØge paa Sydhælder, og 
Helms (918) fortæller om Munkebjergbpgene, der sprin
ger ud før BØgene paa Vejlefjordens Nordside. 

Jordbund. O. G. Petersen (908) anfØrer, at tØr og let 
Jord fremskynder, vaad og tung Jord forsinker LØvsprin
get. Nogen Erfaring herom har jeg ikke her fra Distriktet. 

Ouerstandere, Ammetræer. Ved Sammenligning af Ud
springstiden for unge Kulturer, skal man være forsigtig. 
Opvæksten under Skærm har tidligt Udspring og uden 
Skærm sent Udspring. Helms (1918) omtaler, hvorledes 
BØgeplanter, der er fremelsket i en beskygget Planteskole, 
og som plantes ud i fuldt Sollys, i adskillige Aar bevarer 
deres tidlige Udspring og derfor udsattes for Foraarsnatte
frost. Vanskeligheden ved at skØnne om Udspringsgraden 
for en ung BØgekultur, er ogsaa vanskeligere end SkØnnet 
for den ældre Skovs Vedkommende. 

34* 
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Alle de forannævnte Forhold, kan altsaa i nogen Grad 
slØre Billedet, naar man vil forsØge at fastslaa Karpater
bØgenes Udspring i Forhold til de danske BØge. 

De Afvigelser, der i de citerede UndersØgelser falder 
mest i øjnene, er den tidlige Udspringstid for svensk BØg 
paa Basnæs, og de danske BØges sene Udspring ved Flyt
ning til Schweiz. Med hensyn til de svenske BØge, gives der 
ikke Oplysning om, hvorfra i Sverige BØgen er kommet, 
men der er vist noget om, at sydsvensk BØg springer fØr ud 
end den danske (Fastlandsklima - Kystklima?). Det er i alt 
Fald tydeligt, at svensk Eg (VisingØ) her paa Distriktet 
springer fØr ud end de jævnaldrende danske, der igen 
springer fØr ud end de hollandske. Professor C. M. MØller 
meddeler, at man ved et ProveniensforsØg i Eg fra 1936 
paa Bregentved har iagttaget fØlgende Udspringstider : 
VisingØ 15/ 5, Wedellsborg 18/5, Bregentved 19/5 og hol
landsk Eg 24/5, altsaa samme RækkefØlge og giver fØlgende 
Forklaring paa Forholdet: »For LØvtræerne mener jeg, at 
Forholdet er det, at Træet beholder sin Livsrytme og der
med Udspringstid ret upaavirket af Flytninger. Hvis det 
var en given Temperatur eller en vis Varmesum, der skulde 
opnaas fØr Udspring, er det jo givet, at en nordlig Race 
maatte springe ud fØr end ellers og end Omgivelserne paa et 
sydligt Voksested eller eventuelt under samme Breddegrad 
paa et mere kontinentalt og derfor solrigt Voksested . Naar 
de svenske BØge paa Basnæs sprang tidligere ud end deres 
danske Naboer, skyldes det nok, at de har stammet fra 
Blekinge, som har mere »sydligt « Klima end Danmark, 
hvad der bl. a. giver sig til Kende ved den overordentlig 
rige naturlige Udvikling af AvnbØg.« 

Værre er det at forklare danske BØges sene Udspring i 
Schweiz. 15. Maj er jo en sen Udspringsdag, ogsaa her
hjemme. De nævnte Iagttagelser gælder dog kun for Aldre
ne 5-10 Aar, og der var bl. a. Afkom af FasanbØgen imel
lem, og FasanbØgen springer vel, ligesom klippede BØge
hække, sent ud. 

Naar hollandske og belgiske BØge her i Landet springer 
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senere ud end de stedlige, er det maaske fordi Klimaet her 
er mindre kystpræget end i Nederlandene, men det kan 
ogsaa have andre Aarsager. Herom oplyser Skovrider Bar
ner: »Belgisk BØg. Saafremt der er Tale om BØg fra Foret 
de Soignes maa erindres, at denne Skov ikke repræsenterer 
en naturlig BØgerace, men stammer fra Plantning af BØg 
af ukendt Herkomst fra det 18. Aarhundrede. lØvrigt me
ner man, at ikke al BØg i Foret de Soignes stammer fra eet 
Parti, hvilket ogsaa vilde være ejendommeligt. Hollandsk 
BØg. Samme Bemærkninger som for Belgien anfØrt. Plan
te geografer anser ikke BØg som naturligt Forekommende i 
Holland (og Hovedparten af Belgien). Der er efter oven
staaende ikke noget mærkeligt ved, at hollands- belgisk 
BØg i Udspring danner Undtagelse.« 

Da saa godt som alle de ældste KarpaterbØge her paa 
Distriktet, ligesom Bevoksninger paa bl. a. Halsted Kloster 
og Basnæs, hØrer til de senest udspringende KarpaterbØge, 
medens de senere indfØrte hØrer til de meget tidligt ud
springende, er der formentlig ikke Tvivl om, at de ældste 
Importer stammer fra andre Egne og vel navnlig fra andre 
HØjdelag end de senere Aars Importer, idet man vel næppe 
kan gaa ud fra, at Udspringstiden i Forhold til de danske 
BØges ændres synderlig med Alderen. 

Det er iøvrigt ejendommeligt, at Naalelræer med Hensyn 
til de ovennævnte Spørgsmaal om Udspring forholder sig 
helt anderledes end LØvtræerne, jfr. Oksbjergs lærerige Ar
tikel i D.S.T. 1951, pag. 119,. 

Inden jeg slutter denne lille Skildring af KarpaterbØge
nes Udspring, er der et helt andet Forhold vedrØrende Kar
paterbØge, som maaske kan have Interesse. I de kendte 
BØge i BrØdemose Skov, der stammer fra 1880, har en 
meget stor Del af Stammerne betydelig Skade af Solbrand 
i Sydsiden. Ofte er Rodstykket i indtil 2 Meters HØjde be
skadiget. Da BØgene var 42 Aar, blev en Granbevoksning 
langs Sydsiden afdrevet, og dette er naturligvis Aarsagen til 
Skaden. Men Beskadigelserne er ikke begrænset til Y der
træerne, men strækker sig 50 m eller mere ind i Bevoks-
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ningen. I en omtrent jævnaldrende Bevoksning af Karpa
terbØg i Grønnæsse Skov findes samme Fænomen, men dog 
i mindre Grad. Navnlig Bevoksningen i BrØdemose Skov 
har mØrktfarvet Bark, og maaske heri kan ligge en stær
kere Opvarmning og dermed Beskadigelse. I alt Fald kan 
man tænke sig, at Saftens StrØmning i Barken begynder 
tidligere for de sydlandske, saa tidligt, at Frosten kan for
aarsage en Sprængning af Barken. Samme Skade er iagt
taget paa 40-aarige Eg af sydlig Herkomst i Frerslev Hegn. 

lØvrigt oplyser Skovrider Barner, at Planteavlsstationen 
ved Opmaaling af KarpaterbØge paa Halsted Kloster har 
iagttaget, at Barken paa disse BØge kun er halv saa tyk som 
paa danske BØge, og denne Egenskab er maaske tilstrække
lig til at forklare den skete Skade i BrØdemose. 

For Praksis kan det have Interesse at faa nærmere un
dersØgt, om der i Karpaterne findes Typer af tidligt og sent 
udspringende BØge, idet de fØrstnævnte fortrinsvis bØr an
vendes paa Lokaliteter uden Fare for Foraarsnattefrost. 
Derimod skulde der i saa Henseende ikke være nogen Ri
siko, ved at anvende Afkom af de ældste KarpaterbØge her 
i Landet - og adskillige er jo kaarede som FrØavlsbevoks
ninger - , idet Hovedparten af disse formentlig hØrer til 
den sent udspringende Type. 
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cielt Abies alba, Abies grandis, Abies Nordmanniana og 
Abies nobilis. Det vil derfor på baggrund af de ofte store 
skuffelser abiesfrø giver, være naturligt at se på, hvad der 
kan gøres for at frembringe frø, der kan give godt plante·· 
materiale. Jeg vil derfor i det følgende forsøge at fremkom
me med nogle erfaringer og synspunkter. 

Man kan her i landet norma lt forvente koglesætninger i 
vore abiesarter hver andet år. Det skulle derfor, bortset fra 
Abies grandis, hvoraf der endn u ikke findes tilstrækkelige 
bevoksninger, der har opnået den for koglesætning nødven
dige alder, være muligt at dække vort behov. Når der allige
vel ved hver sæson ses hen til høsten med stor spænding, er 
årsagen den, at der ofte er meget store kvalitetsmæssige 
svingninger fra den ene årgang til den anden. Det er mit 
indtryk, at abiesarterne kræver meget gunstige bestøvnings
forhold. Jeg har således erfaringer for, at bevoksninger, der 
normalt har givet frø af god kvalitet efter kraftig gennem
hugning eller lysstilling har givet dårligere udbytte og frø af 
ringere kvalitet. Det giver een den opfattelse , at pollen af 
Abies har en kort »f1yvelængde«. 

Medvirkende ved næsten alt såmateriale, som kan have 
afgørende indflydelse for frøets kvalitet og dermed dets 
spiredygtighed, er høsttid, høstmåde, behandling og lagring. 

Høsttid. 

Sædvanligvis har man kun en tid af 2-4 uger til rådighed 
til at indsamle de ønskede mængder kogler, idet koglerne 
senere vil falde fra hinanden ved plukning. Det forleder 
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mange til at høste, medens frøet, der ellers normalt efter
modner godt i koglerne , endnu er grønt og ikke fuldt ud
viklet. Følgen heraf bliver, at frøet ved eftertørring skrum
per ind og har dårligere spireevne. 

I slutningen af august og begyndelsen af september be
gynder koglerne af Abies nobiJis at skifte farve fra det 
grønne til det mere lyse, enkelte af de ellers opretstående 
kogler, begynder, på grund af deres store vægt, at »kante«, 
de bliver gulbrune og mere løse. Påbegyndes høsten her, 
har man normalt en tid af 2-3 uger til sin rådighed. 

Indsamlingstidspunktet for Abies alba og Abies Nordman
niana falder normalt sammen. I slutningen af september og 
begyndelsen af oktober skifter koglerne farve fra det grønne 
til det brune, og efter en tids forløb, bliver de mere løse. Som 
en regel for rette indsamlingstidspunkt kan anføres, at kog
lerne ved slag skal kunne opnå en lettere adskillelse i flere 
dele. 

Før man tager fat på indsamlingerne, må man, ved et snit 
gennem flere kogler, overbevise sig om frøenes fylde. Man 
vil da næsten altid se et større antal golde frø, undertiden 
helt op til 50-60 pct., hvilket hos os må betragtes som nor
malt. Er procenten højere må man indstille sig på, at 
høstens helhedsresultat ofte vil være stærkt reducf'ret. 

Høstmåde . 

Erfaringerne har vist, at frø af Abies alba kræver den 
mest omhyggelige behandling. Jeg vil derfor i det følgende 
holde mig til denne, men vil anbefale at behandle øvrige 
abiesarter på samme måde. 

I de første dage, når indsamlingerne påbegyndes, kan man 
tillade sig at kaste koglerne ned enkeltvis, men kun dersom 
bunden ikke er fyldt med sten og stød. Er forholdene ikke 
,dertil og træerne meget høje, må det anbefales at plukke i 
sække og fire dem ned med et reb. Det drejer sig om at 
undgå, at koglerne beskadiges, da man ellers ikke har mulig
hed for, at frøet senere kan eftermodne i koglerne. Vi ved 
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fra andre meget mere tykskallede frø, at stød og andre 
rystelser kan influere på spiredygtigheden. Man kan derfor 
meget vel forstå at alba frø, der har en skal dækning, som be
står af flere tynde lag med harpikskanaler, der gør det meget 
ømfindtlig over for mekaniske påvirkninger, kan tage skade 
ved, at koglerne slår mod jorden. 

Når koglerne er begyndt at blive stærkt brune og skællene 
let åbne, er der ikke noget til hinder for at lade koglerne 
kaste ned i sække. Koglerne er nu lettere, frøet er mere 
modent og skallen hårdere og derfor mindre ømtålelig. Man 
må dog aldrig nedkaste sække, der er mere end 2/a fulde, i 
modsat fald vil stødet mod jorden ikke virke tilstrækkeligt 
fjedrende. 

Behandling. 

Tidligt høstede kogler indeholder ca. 50 pet. vand; det er 
derfor indlysende, at de i intet tilfælde må henstå i dagevis 
i sække, men straks må hjembringes og spredes fladt ud i et 
tyndt lag (ca. 10 cm) på et luftigt og tørt loft, hvor man i de 
første dage må sørge for en flittig omskovling. Følger man 
ikke dette, vil koglerne meget hurtigt tage varme og blive 
mugne, hvilket senere kan ses på frøet. Frøet mister sin 
sædvanlige brune glans, det får en muggen lugt og har 
mistet en del af sin spireevne. Man kan selv ved rigtigt be
handlede kogler sjældent undgå, at der kommer et skim
melagtigt lag på tidligt indsamlede kogler, men det har til
syneladende ikke nogen skadelig indflydelse. Det må dog 
stærkt anbefales, at bejdse frøet med Cerasan eller andet 
bejdsemiddel, da dette også ved spiringsundersøgelser har 
vist sig at have gavnlig indflydelse. 

Skal man arbejde med større mængder kogler, kræver 
det megen plads. Det kan derfor anbefales, at indrette sær
lige koglelader, hvor ladens vægge består af skråtstillede 
brædder, der tillader en god ventilation, men forhindrer 
regnindslag. For at udnytte pladsen bedst muligt kan man 
anvende kasser eller bedst de såkaldte kartoffelkurve, der 
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kan stables oven på hinanden og giver mulighed for en god 
ventilation. 

Når koglerne let lader sig smuldre i hånden, og det er 
tydeligt, at frøene er hårdt fyldte og let lader sig løsne fra 
kogleskællene, kan man begynde den egentlige behandling 
af koglerne. Man kan da ved at rulle koglerne med et let 
tryk, få dem til at falde fra hinanden. Drejer det sig om 
større mængder, kan en roerasper anvendes. Man må dog 
sørge for, at den indstilles således, at den roterende tromle, 
hvor der er påsat bråder, kun kommer i let berøring med 
koglerne . Frø og kogleskæl sorteres herefter fra hinanden 
ved hjælp af en trådnetsharpe. Frøet bredes herefter ud på 
et luftigt gulv i ca. 5 cm tykkelse og gennemrives daglig 
med en langtandet rive med god afstand mellem tænderne. 
Herved opnås samtidig, at frøet bliver afvinget. Inden rens
ning af frøet kan tilrådes, skal frøet have opnået en sådan 
tørhedsgrad, at de tomme frø, der i begyndelsen har sam
me specifikke vægt, som de fulde frø, ved hjælp af blæst og 
solde, let kan renses fra. Før frøet kan tåle at hensættes i o 

sække eller forsendes, må vandindholdet nedbringes til 15 
pct. af tørvægten. I modsat fald vil frøet tage varme med tab , 
af spireevne som følge. 

Opbevaring. 

Det har vist sig, at belbehandlet frø, der nedtørres til el. 
vandindhold på ca. 10-11 pct. af tørvægten og hensættes i 
lufttætlukkede beholdere ved en temperatur på -7- 2_4 0 cel
sius, meget vel tåler flerårig opbevaring uden nævneværdig , 
nedgang i spireevne. Ønsker man selv at overvintre sit frø, 
kan det anbefales at lade frøet ligge så længe som muligt 
i koglerne. Er frøet faldet helt ud af koglerne, eller man har 
fået for sent efterårsleveret handelsfrø, bør man lægge frøet 
i kasser med let fugtet sand eller savspåner og opbevare det 
på et koldt sted. Forkert overvintring kan nedsætte frøets . 
spireevne med mange procent. 
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Kvaliieisbedømmelse. 

Abiesfrø sås normalt i slutningen af november og i decem
ber. Det medfører , at presset på frøproducenterne, for at få 
frøet frem i rette tid, er meget stort. Samtidig er det meget 
vanskeligt for frøhandlerne at kunne oplyse køberne om 
frøets spireevne, idet en undersøgelse tager lang tid. Man 
har derfor i mange år handlet abiesfrø med opgivelse af kva
litet efter snitprøver. Disse prøver kan imidlertid være me
get misvisende, da tilsyneladende ens frø med ens »snit« kan 
give meget forskelligt resultat alt afhængig af indsamling, 
behandling m. v . Man har derfor forsøgt sig frem ved at 
undersøge frøet ved den såkaldte vital farvning. Frøet hen
lægges i 1 pct. opløsning af 2, 3, 5 Thiphenyltetrazolium
chlorid (T.T.C.), hvorved de levende celler reducerer Tetra
zoliumsaltet, der i sig selv er farveløst, til rød Formazan. 
Dødt væv vil ikke farves. Man bedømmer frøet efter farve 
og deler disse i tre sorteringer, helt rødfarvede, helt lyse
rød farvede, plettede eller slet ikke farvede . Det kræver stor 
erfaring og et godt mikroskop for at give noget nær det rig
tige resultat. 

Forskellige forsøg har vist, al terpentinen i Abies alba
frø kan virke spiringshæmmende, ja undertiden spirehin
drende. Der er derfor ikke nogen garanti for , at frø der har 
vist sig levende ved vitalfarvning også kan spire uden spe
ciel behandling. Metoden har dog den fordel, at frø, som 
ikke farves, kan fradrages ved bedømmelsen. Vil man have 
større sikkerhed for frøets spireevne, kan man opnå gode 
resultater ved at stratificere frøet i 3 uger ved en tempe
ratur på ca. 3 ° celcius. Frøet lægges herefter på Jacobsens 
spireboxe ved en vekseltemperatur på 20-300 celcius. Under
søgelsen afsluttes efter 28 døgn. Godt frø vil da vise en høj 
spirehastighed. Er spirehastigheden lav, men spireevnen til
fredsstillende, er det tegn på, at frøet kræver en omhyggelig 
forbehandling for at give tilfredsstillende udbytte, samt at 
en opbevaring ikke kan anbefales. 
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Såning. 

Som nævnt sås abisfrø for størstedelen om efteråret i løbet 
af december måned. Det virker også ganske naturligt at 
efterårsså frø af de træarter, hvis frø modnes og falder i 
efterårets løb, da man må gå ud fra, at de fra naturens 
side er indrettet dertil. 

Desuden har efterårssåning følgende fordele: 

1. Man undgår den risiko, der er ved at overvintre frøet. 
2. Arbejdsmæssigt er tidspunktet gunstigt for plante-

skolerne. 
3. Frøet spirer mere ensartet om foråret. 
4. Man får større og kraftigere planter. 
5. Udsættes de for rod brand , er kimplanterne desuden 

ofte så kraftige at skaden reduceres. 

Til ugunst for efterårssåning kan nævnes : 

l. Vanskeligheden med at tilberede gode frøbede da jor
den ofte er meget fugtig og ubekvem. Det må derfor 
anbefales at anlægge bedene så tidligt som muligt og 
ikke vente til frøet er fremme. 

2. Frøet, der ligger i jorden hele vinteren, kan udsættes 
for dyriske skader, ligesom store temperatursvingnin
ger kan svække frøet. 

3. Et meget mildt forår kan forårsage, at frøet spirer 
allerede i begyndelsen af april, og det kan da selv med 
god dækning af bedene være vanskeligt at undgå frost
skader. 

Det må trods alt anses for mest fordelagtigt at efterårsså 
abiesfrø, med mindre man råder over kølerum, hvor frøet 
kan opbevares og stratificeres for senere at give en hurtig 
og ensartet spiring ved såning i første halvdel af maj 
måned. Råder man ikke over kølerum og er henvist til at 
at forårsså sit abiesfrø, må det anbefales at forspire frøet 
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ved at lægge det i fugtigt sand 8-14 dage. For stort fro såsom 
Abies Nordmanniana er det en ubetinget nødvendighed, da 
frøet ellers vil svulme op og let kan komme til at ligge 
over jorden og udtørres. 

Vejledende erfarings/al 

1 hl. kogl~r 
antal kogler 
vægt i kilo 
udbytte i kilo 

1 kg. frø 

antal frø ca. 

Kvalitet (normal) 

spireevne i % .... ... . . . 
r en hed i %. . ..... . . . 
tusindkornsværdi ca ... . . . . 

Brugsværdi 

spire % x renhed % 
100 .. 

antal brugbare frø 
ro2 ved bredsåning 

antal planter pr. ro 2 ca ... . 
antal planter pr. kg ca . ... . 
sanddækning efterår: cm .. . 

sanddækning forår: cm. ". 

Abies 
alba 

ca. 600 

35-40 
3-4 

25.000 

40 

90 
40 

36 
9.000 

7 
600 

4.200 
2 

Abies 
grand is 

ca. 800 
30-35 

2·3 

50.000 

35 
90 
20 

31t 
16.000 

15 

500 
7.500 

H 
{ 

Abies 
Nord-

manniana 

ca. 600 

3fi-40 

4· 5 

16.000 

40 

90 
60 

36 
6 .000 

6 
600 

3.600 
2 

Abies 
nobilis 

ca. 120 

20-25 

2-3 

30.000 

35 
90 

30 

3q 
9.000 

8 
400 

3.200 
2 

Hvor jorden steriliseres ved damp- eller gasning kan 
frømængden nedsættes med ca. l /a. 

Resume : 

For at frembringe abiesfrø af god kvalitet, det vil sige 
frø med god spireevne og høj spirehastighed, 'må det rette 
indsamlingstidspunkt vælges, koglerne gennemskæres og 
undersøges for antal golde frø; ved indsamlingerne undgås, 
at koglerne beskadiges og ved transport og oplagring tager 
varme. Behandling af kogler og frø må først finde sted, når 
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koglerne let lader sig skille og frøet tydeligt er hårdt og let 
løsnes fra kogleskæl. Frøet skal luftes kraftigt og vandind
holdet ikke over stige 15 pct. af tørvægten før rensning, 
lagring og forsendelse tillades. Godt frø med vandindhold på 
10-11 pct. af tørvægten kan opbevares ved -;. 2_4 0 celcius 
uden nævneværdig nedgang i spireevne. Det er vanskeligt at 
sikre sig nøjagtige oplysninger om frøkvaliteten inden sånin
gen om efteråret. Råder man ikke over tekniske hjælpemid
ler for opbevaring og stratificering af frø, tilrådes det at så 
abiesfrø i december måned. 



I samarbejde med Arboretet bringer N 0-
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Nordsjælland og den udstrakte anven
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gennem kontrollerede krydsninger med V. 882 som fælles mor. 
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REVISION AF G0DNINGSFORS0G 

I EN STAGNERENDE R0DGRANKULTUR 

PÅ HEDEFLADE 

Af H. C. OLSEN , JOHS. RAFl\' og E. SCHEUHER 

Korl meddelelse fra Sialens forstlige Forsøgsvæsen , nr. 34 

I foråret 1954 blev i fængselsvæsenets plantage ved Sdr. 
Omme an lagt et gødningsforsøg i en stagnerende rødgran
kultur med det formå! at undersøge, om en sådan stagnation 
kan bringes ti! ophør ved tilførsel af næringsstoffer. 

Tabel 1. 

Tilførte gødnings- og vandmængder pr. parcel (100 m2 ). 

Henholdsvis kg og liter. 

Behandling 

o V F F-M F-N F-P 
ube- fuld- fuld- fuld - fllld -

hand- ~an-gOdSk-gødsk-gøds~-gØdSk-
Jet lng ning ning ning ning 

-metaller -kvæl- -fos-
og bor stof for 

CaCOa (pulveriseret kridt) .. .. . ... O O 7.5 O 7.5 7.5 
MgO (brændt magnesit) O O 1.0 O 1.0 1.0 
K,S04, 10 H20 (kaliumsulfat) . . . . . . . . O O 1.0 O 1.0 1.0 

KOH (kali umhydroxyd, fast) O O 1.0 O 1.0 O 
KCl (kaliumklorid, lmust) O O O O O 1.3 
HaP04 ( teknisk fosforsyre, 84 %) .. O O 1.D42 1.042 1.042 O 
CUS04 , 5 H20 (blåsten, knust) O O 0.25 O 0.25 0.25 
ZnS04, 6 H20 (zinkvitriol , knust) O O 0.25 O 0.25 0.25 
MnB,O, (manganoborat) O O 0.25 O 0.25 0.25 

NH4NOa (ammoniumnitrat ) O O 5.0 5.0 O 5.0 

Vand ........ . . . . . . . . O 2600 2600 2600 100 2500 
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Fig.!. Gennemsnitlig årlig lopskudslængde 1953- 1958. 

Kulturen er anlagt i 1942 - på hidtil urørt hedeflade -
ved plantning i riller, som er gravet ned igennem alen. Af
standen mellem rækkerne er ca. 1,35, mellem planterne i 
rækken ca. 1,25 m, og der er for hver tredie rødgran ind-



341 

plantet en bjergfyr. Ved forsøgsanlægget havde rødgranerne 
en trist gulliggrøn farve og stagnerende høj devækst. I 1954 
var gennemsnitshøjden på forsøgsarealet 90 cm. 

Forsøget er anlagt i 3 blokke, som hver omfatter 5 be
handlede og en helt ubehandlet parcel. Behandlingerne 
fremgår af tabel l, som tillige viser, at det drejer sig om et 
såkaldt minusforsøg, d. v. s et forsøg, hvor sammenlignin
gerne foretages på fuldgødskningsniveauet. Ved udeladelse 
af et enkelt næringsstof eller en gruppe næringsstoffer i en 
iøvrigt fuldgødet parcel og ved sammenligning af væ ksten i 
denne parcel med væksten i en fuldgødet fås et udtryk for 
det pågældende næringsstofs eller stofgruppens andel i fuld
gødskningsvirkningen. 

Med undtagelse af ammoniumnitrat blev al gødningen til
ført i løbet af et par dage i april 1954. Halvdelen af ammo
niumnitraten blev udbragt i 1954 fordelt på 5 gange i perio
den april-juli, resten i 1955 fordelt på 3 gange. 

Der er målt topskudslængder for årene 1953-1958. De år
lige gennemsnitslængder for hver behandling fremgår af fig. 
1. Der har, som figuren viser, været betydelige variationer i 
højdevæksten fra år til år for hele forsøget, men variatio
nerne er forskellige for forskellige behandlinger. - Fuld
gødskningen har givet kraftigt udslag allerede i 1955. Til
førsel af såvel kvælstof som fosfor har meget stor andel i 
vækstforøgelsen og begges virkning holder sig endnu i 
1958. Der er endvidere konstateret en beskeden virkning af 
gruppen metaller og bor. 

Den vandmængde, der er tilført parcellerne ved udbring
ningen af gødningen, har ikke haft indflydelse på væksten. 

Det kan efter denne foreløbige opgørelse konstateres, at 
en rødgrankulturs stagnation - under forhold som på den 
pågældende lokalitet - kan bringes til ophør ved samtidig 
tilførsel af kvælstof og fosfor, mens der næppe er fordel 
ved også at tilføre metaller. 

Udførligere oplysninger om forsøget er gint i beretning nr. 

206 i Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, bine! XXVI, hæfte 2. 



KRONIK 

Bekendtgørelse om skovbrugsstudiet og skovbrugseksamen ved 
den kgl. veterinær- og landbohøjskole. 

Landbrugsministeriets bkg. nr. 295 af 14. juli 1960. 

I medfør af § 13, stk. 1, i kgl. anordning af 24. august 1958 for 
den kgl. veterinær- og landbohøjskole fastsættes herved følgende: 

§ 1. For at blive optaget som skovbrugsstuderende kræves: 

a) studentereksamen af den matematisk-naturvidenskabelige linie 
eller 

b) studentereksamen af en af de sproglige linier, eller 
c) almindelig forberedelseseksamen med engelsk, fransk og tysk 

bestået med en middelkarakter af mindst »godt« (12,00) og 
mindst karakteren »godt« (12,00) i dansk stil, eller 

d) realeksamen eller pigeskoleeksamen med engelsk, fransk og 
tysk, praktisk regning og matematik, bestået med en middel
karakter af mindst »godt« (12,00) og mindste karakteren 
»godt« (12,00) i dansk stil. 

Den som har den under b, c eller d nævnte eksamen, skal des
uden have bestået en tillægsprøve i matematik, fysik med astro
nomi samt geologi, som afholdes ved højskolen. Pensa og eksa
menskraver de samme som ved matematisk-naturvidenskabelig 
studentereksamen for privatister med fuldt pensum, dog gives 
der ikke skriftlig eksamensopgave i fysik. 

Stk. 2. Skovfogedaspiranter, som har bestået skovfogedeksamen 
med en gennemsnitskvotient på mindst 6,33 kan dog, når de 
dokumenterer at have sprogkundskaber svarende til de under c 
og d nævnte, indstille sig til ovennævnte tillægsprøve uden at 
have nogen af de under b, c, og d anførte eksaminer. 

§ 2. Skovbrugsstudiet indledes med en praktisk uddannelse på 
et dertil af højskolen godkendt skovdistrikt. Uddannelsen, der 
begynder 1. august og strækker sig over 12 måneder, skal foregå 
i overensstemmelse med det af højskolen herom udfærdigede 
regulativ og skal bland t andet omfatte et kursus på skovarbejder
skolen. 

Når særlige grunde taler derfor, kan lærerforsamlingens for
retningsudvalg tillade, at den praktiske uddannelse finder sted 



Als DANSK SKOVINDUSTRI 
NÆSTVED 

køber 

FINERKÆVLER AF BØG 

* 

sælger 

VEDEX KRYDSFINER 

VEDEX MØBELPLADER 

VEDEX GLATTE DØRE 

* 

TELEFON NÆSTVED 3400* 



På grund af omlægning af postruterne er ,"or pos tadresse 

ændret fr a I . juli til : 

P. KR U SES PlANTES KO U 

H ESTEKÆRGAARD. AARHU S. T E LEFO N TI LST 7 KALDE N R. 90411 

Areal I OO Tønder Land Skovplanter af alle Arter 

Lægen 
anbefaler 
TræfodlBj 

Asger M. Jensens PlanteskDle 
Holmsfrup Sf .. TIl . Bellinge 94 - 194 

Telefoner: 
174 og 1181 Bedsfe Indkøbssfed lor 

Plan/eskolearlikler 
Træskofabrikernes Salgskontor 

Havnen - Køge Stort udvalg I Planter til Skov og Hegn 
Er altid leveringsdygtig i de forskellige 

Faconer i T ræfodtøjsbunde 
Mod/ager gerne Tilbud paa al slags Træsko/ra 

Forlang Tilbud! 

Gulvlræ og Snifgavn 

af bøg købes 

Eg - Bøg - Ask - Gran 

og Elletræ 
købes af 

C. C. HANSEN A/S Borup Savværk 
F]EDERKLEMMEFABRlK 

RIngstedvej 20, Roskilde, tlf. 299 

2J~-
Rødekro Telefon 62933* Donmork 

Skovfrøet leveres af Statsskovenes Planteavlsstation. Plante
skolerne og salgskontoret står under kontrol af Dansk skov
forenings Frøudvalg • Vi giver Dem gerne tilbud på Deres 
forbrug skrifiigt eller ved besøg. 

og Trævarefabrik 
F. Nielsen, Borup St. 

Tel'. Borup se 

Skovplanter 
i bedste provenienser 

prima kvaliteter 

et righoldigt sortiment 

store og små partier. 



343 

efter bestået 1. del af eksamen, men inden påhegyndelsen af 
studiets 2. del. 

Stk. 2. Ved en forprøve, der afholdes en gang om året, normalt 
i august, på et af skovbrugslærerne valgt skovdistrikt, prøves 
eksaminanderne i de kundskaber, de skal have erhvervet ved den 
første praktiske uddannelse. Af de herved givne karakterer be
regnes efter den ørstedske karakterskaIa en gennemsnitskvotient. 
der indgår som en karakter ved beregningen af den samlede eks
amenskvotient. - Til beståelse af forprøven kræves en gennem
snitskvO'tient af mindst 5,00 efter den ørstedske skala. 

Skovfogedelever, som har gennemgået deres første 2-årige prak
tiske uddannelse, samt skovfogedaspir.anter kan indstille sig til 
,forprøven uden forud at være indtegnet som studerende ved høj
skolen. 

Skovfogedaspiran ter, som har bestået skovfogedeksamen med 
mindst »godt« (5,00) i gennemsnit, kan lade denne eksamen med 
den herfor erholdte karakter erstatte forprøven. 

Stk. 3. Undervisningen på 1. del af skovbrugsstudiet begynder 
hvert års 1. september og strækker sig over 1% år (1.-3. se
mester). Der undervises i følgende fag: 

arvelighedslære, bogholderi, botanik og forstbotanik, fysik, 
meteorologi og klimatologi, fysiologisk botanik, jordbundslære. 
kemi, almen-uorganisk og organisk, matematik, mikrobiologi, rets
kundskab, samfundsøkonomi, tegning og zoologi. 

S/k. I,. Første del af skovbrugseksamen falder i to afdelinger, 
hvoraf 1. afdeling afholdes en gang om året, normalt i maj-juli, 
og 2. afdeling en gang om året, normalt i februar. De to afdelinger 
omfatter prøver i de i stk. 3 nævnte fag med undtagelse af fagene 
fysiologisk botanik og mikrobiologi. Denne eksamensdel er kun 
bestået, når eksaminanden har opnået en karakterkvotient på 
mindst 5,00 efter den ørstedske skala. 

Stk. 5. Undervisningen på 2. del af skovbrugsstudiet begynder 
hvert års 1. marts og strækker sig over 2 år (4.-7. semester). Der 
undervises i følgende fag: 

forstzoologi, fysiologisk botanik, kraftmaskinlære, landmåling, 
mikrobiologi, planlægningslære, plantepatologi, skovbrugshisto
rie , skO'vbrugspolitik og -statistik, skovdyrkningslære, skovtekno
logi, skovøkonomi, træmålings- og tilvækstlære og vildt- og jagt
lære. 

Stk. 6. Anden del af skovbrugseksamen falder i to afdelinger, 
således at der hvert år i februar måned afholdes eksamen i de 
fag, hvori der er undervist i de to nærmest forudgående semestre. 
De to eksamensafdelinger omfatter prøver i de i stk. 5 nævnte 
fag. I sidste semester skal de studerende endYic1ere selvstændigt 
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besvare en større skriftlig opgave inden for et af skovbrugs
fagene. Denne eksamensdel er kun bestået, når eksaminanden har 
opnået en karakterkvotient på mindst 5,00 efter den ørstedske 
skala. 

S/k. 7. Skovbrugsstudiet afsluttes med en praktisk uddannelse, 
der indledes 1. marts med 1 måneds ophold på et dertil af høj
skolen godkendt savværk efterfulgt af 13 måneders ophold på et 
dertil af højskolen g.odkendt skovdistrikt. Den praktiske uddan
nelse skal foregå i overensstemmelse med det af højskolen herom 
udfæ rdigede regulativ . 

S/k. 8. Tredje del af skovbrugseksamen omfatter større opgaver 
i savværksdrift, landmåling, træmåling og planlægning, som ud
arbejdes under den praktiske uddannelse. Endvidere omfatter 
tredje del en række prøver i de kundskaber, eksaminanden skal 
have erhvervet sig under den praktiske uddannelse. Disse prø
ver aflægges i maj måned på et af skovbrugslærerne valgt di
strikt. Tredje del af skovbrugseksamen er kun bestået, når eks
aminanden har opnået en karakterkvotient på mindst 5,00 efter 
den ørstedske skala. 

§ 3. Denne bekendtgørelse har virkning fra 1. september 1960. 
For den enkelte studiedel har den virkning for alle studerende, 
der ikke har bestået den pågældende eksamensdel inden den 
første gang afholdes efter den normerede studietid regnet fra 1. 
september 1960. 

NOTITS 
Ret/else. 

I referatet af ekskursionen til Frijsenborg ved Dansk Skov
forenings generalforsamling pag. 303 midt i teksten bedes skov
rider Abell's udtalelse rettet til følgende: 

»Skovrider J . ABELL: Vi har haft dårlige erfaringer med rød
gran-overstandere over bøg. Ved storm vipper rod kagerne op, 
hvilket ikke er heldigt for de unge bøge. Vi er i stedet gået O'Ver 
til at anvende ædelgran som overstandere, og vi planter en del 
douglas, som måske også engang kan blive brugelige som over
standere over bøg.« 
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