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BETYDNINGEN AF TRAMETESANGREB FOR 

R0DGRANDYRKNINGENS ØKONOMI 

PÅ ET MIDTSJÆLLANDSK SKOVDISTRIKT 

Udarbejdet på basis af 
storopgave afleveret i efteråret 19tj6 

Af forstkandidat L. NANNESTAD 

I et forsøg på at finde frem til den indflydelse Trametes
angrebet har på rødgrandyrkningens økonomi på et midt
sjællandsk skovdistrikt, er den økonomisk fordelagtigste 
omdriftsalder, samt kasseoverskud og kapitalværdi for såvel 
angrebet som sund rødgran beregnet. Kasseoverskud og 
kapitalværdi er beregnet dels for den fordelagtigste om
driftsalder og dels for den omdriftsalder, som distriktet af 
skovdyrkningsmæssige grunde må anvende. Beregningerne 
er gennemført hovedsagelig på grundlag af distriktets regn
skab, som velvilligst er stillet til min rådighed. 

Der er i beregningerne ikke taget hensyn til generalom
kostninger og kulturudgifter, da disse udgiftsposter ikke an
tages at blive påvirket af et Trametesangreb. 

Data for distriktet. 
Distriktets skove står på moræneler; de fleste af nåletræ

bevoksningerne står på en undergrund af sandblandet ler, 
enkelte dog på lerblandet sand. Gennemsnitsboniteten er 
ca. 2,3. 

Af distriktets 1600 ha bevoksede areal er ca. 420 ha nåle
træ heraf 360 ha ren rødgran. 

Man stiler imod et fremtidigt nåletræareal på ca. 700 ha; 
overalt hvor det er skovdyrkningsmæssigt muligt, vil man 
gå fra ren rødgran til en blanding af rødgran, douglas og 
grand is ; dette sker hovedsagelig for at stabilisere nåletræ
bevoksningerne. Det fremtidige areal med ren rødgran vil 
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herefter blive på ca. 200 ha.; denne forøgelse på ca. 67 pet. 
af nåletræarealet sker hovedsagelig på bekostning af bøge
arealet. Stigningen i det samlede nåletræareal fra 420 ha til 
700 ha, svarende til henholdsvis 26 pct. og 44 pct. af det be
voksede areal, falder sammen med en nedgang i rødgran
arealet fra 360 ha til 200 ha svarende til henholdsvis 23 pet. 
og 13 pet. af det bevoksede areal. 

Hugsten i rødgranbevoksningerne ligger noget over hug
sten i »De bonitetsvise Tilvækstoversigter«; dog er hugst
procenten omtrent den samme. 

Hugsten begynder i reglen sent, således at stagemængden 
er minimal. 

Den årligt løbende tilvækst ligger ved 30 år langt over 
»De bonitetsvise Tilvækstoversigter«, for ved 60 år at være 
faldet under den. Denne kraftige, men kortvarige produktion 
er ifølge H. A. HENRIKSEN (1955) typisk for morænejorder 
og kan næppe tilskrives Trametesangreb i nævneværdig ud
strækning. 

Tramelesprocenten. 
Opgørelsen af Trametesprocenten i den blivende bestand 

er sket ved stødtælling i tre renafdrevne afdelinger, hver på 
ca. 3,6 ha; den ene afdrevet i 1955 og de to andre i 1956. 
De tre afdelinger ligger i hver sin skovpart og den gennem
snitligt opnåede alder var 43 år. 

Samtlige stød ved renafdriften er talte; og heraf er »Tra
metesstøddene« talt særskilt. Til »Trametesstød« er henreg
net sådanne, som ifølge et skøn har måttet bevirke afskæring 
af triller af det fældede træ; d.v.s at stød med svag misfarv
ning er talt med som friske stød, blot den »røde kerne« ikke 
er mør. 

De således fundne procenter viste sig at blive henholdsvis 
38, 35 og 35 pet., altså gennemsnitlig 36 pet. af stamtallet. 

Denne procentopgørelse er, som det kan ses, foretaget med 
et ret spinkelt materiale som grundlag og gør da også kun 
krav på at virke orienterende. 
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Igennem oplysninger fra distriktet, og ved selv at have 
gjort iagttagelser i skoven, mener jeg endvidere at have kon
stateret, at Trametesangrebet begynder at få indvirkning på 
sortimentsforholdet, når bevoksningen er omkring 25-26 år. 
Der er altså tale om en stærk stigning i løbet af de efter
følgende 17-18 år. Dette gør sig da også kraftigt gældende i 
sortimentsforholdet (se fig. log 2). 

Lignende opgørelser, som for den blivende bestand, er 
foretaget for udhugningstræernes vedkommende, idet ca. 30 
bevoksninger på forskellige alderstrin er undersøgt. Resul
taterne herfra er behæftet med ligeså stor usikkerhed som 
det første, men siger dog så meget, at angrebsprocenten i ud
hugningen ligger langt over procenten i den blivende be
stand, hvilket man vel på forhånd ville vente, da man for
trinsvis hugger de angrebne træer, ligesom vindfælderne for
trinsvis består af angrebne træer. 

Fra vedmasseregnskabet er for de tre ovennævnte afdelin
gers vedkommende, på forskellige alderstrin, udtaget pro
centen af trametesråddent træ (i udhugningerne) . 

Af de således fundne procenter for de tre bevoksninger er 
gennemsnitsprocenten brugt til at bestemme den gennem
snitlige længde af de afskårne triller af »Trametestræernc« 
på bevoksningsdiametertrinene 15, 20, 25 og 30 cm; sva
rende til aldrene 35, 40, 48 og 58 år. Fremgangsmåden ved 
beregningen af disse trillelængder, som er brugt til be
stemmelse af den sunde bevoksnings sortimentsforhold , fin
des beskrevet side 395. 

De nævnte procenter og trillelængder er opstillet i føl
gende tabel: 

Bevoksningens alder, ar ..... 35 40 48 58 
----------------------------~~--~ 
Antal angrebne træer i udhugningen, procent. 78 97 100 96 

--7----,---'------'-
Svarende til angreb af massen, procent. 25 30 35 36 

Afskårne meter triUe pr. råddent træ .... . . . 2 3 

37 
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Procenttallene og der,"1ed længden af afskåret trille ved 
58 år er delvis skønnet, da udhugningsmaterialet fra denne 
alder har været sparsomt. 

Ifølge C. A. JØRGENSEN, A. LUND og C. TRESCHOW (1939) 
skulle svampemyceliet i løbet af eet år brede sig een meter 
op i stammen. 

Ved angrebets begyndelse (bevoksningens ~5.-26. år) har 
destruktionen karakter af svag rød-muld, ofte kun en ube
tydelig misfarvning . Først efter bevoksningens ca. 30. år 
begynder angrebet at brede sig voldsomt, og udpræget rød
muld, med løst ved, bliver det almindelige billede på et an
grebet træ. 

Beregningsgrundlaget. 
Til gennemførelse af de økonomiske beregninger er an-

vendt følgende kurver: 
1. Kurve for stående masse. 
2. Kurve for gennemsnitlig årlig hugst. 
3. Diameterkurve for blivende bestand. 
Disse tre kurver er alle lokalt gældende for distriktet, 

indvundet ved plantaksationen. 
Der er, som det ses, ikke skelnet mellem diameterkurve for 

udhugning og for blivende bestand, idet den sidste er an
vendt såvel for udhugningen som for den blivende bestand. 

Anvendes, som her, denne fællesmiddeldiameterkurve til 
opstilling af sortimentsforhold og konstruktion af priskur
ve, indføres en fej l. Om denne skriver professor GRØN (1943 
pg. 46), at forholdet mellem middeldiameteren for udhug
ningen og for den blivende bestand er afhængig af det på
gældende distrikts tyndingsprincipper, og at forskellen i nu
tiden er blevet betydelig mindre ved anvendelse af den se
lektive danske tyndingshugst. 

Endvidere har FRITS JØRGENSEN og NIELS K. HERMANSEN 
behandlet samme emne i »Dansk Skovforenings Tidsskrift« 
(1950 pg. 368), og skriver om prisen følgende: 

»Det skal anføres, at forskellen mellem P(n) og Pm (n) 
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kun yderst sjældent vil være så stor, at det kan få mærkbar 
indflydelse på omdriftsalderen«. 

Her betegner P (n) den priskurve, der svarer til diamete
ren midt mellem hugst, og Pm (n) prisen for hugsten . 

Selvom spørgsmålet ikke er helt klarlagt, kan man kon
statere enighed om fejlens ringe størrelse. 

løvrigt er der regnet med en rentefod på 0,05. Diskonte
ringsfaktorerne er taget fra tabellen i Forstlig Lommehånd
bog. 

Beregningens udførelse. 
For at nå til opstillingen af kasseoverskud og kapitalvær

dier (som anvendes ved den endelige sammenligning), har 
det været nødvendigt at foretage følgende beregninger: 

l. Opstilling af sortimentsforhold for sund og angreben 
rødgran. 

2. Beregning af sortimentsomkostninger. 
3. Beregning af priskurve. 
4. Beregning af fordelagtigste omdriftsaldre for sund og 

angreben rødgran . 
Ovennævnte beregninger er gennemført på følgende må

der: 
a) Sortiments forholdet. 
Som grundlag for konstruktionen af sortimentsforholdet 

for distriktets trametesangrebne bevoksninger er anvendt 
det lokale vedmasseregnskab med hovedvægten lagt på de i 
afsnittet om Trametesprocenten nævnte tre afdelinger. Med 
hensyn til sortimentsforholdet for udhugningen og for den 
stående masse er forskellen ret stor, regnet fra den bevoks
ningsalder, hvor rodfordærveren gør sig gældende, idet det 
som tidligere nævnt især er de angrebne træer, der bliver 
udtaget ved hugsten. Angående dette skriver professor GRØN 

1943 pg. 46): »Medens Diameterforskellen saaledes i Nu
tiden spiller en underordnet Rolle, er det ved den moderne 
selektive Hugst af langt større Betydning, at man ved Tyn
dingshugsten søger at fjerne Træer af ringe Kvalitet for der-

37* 
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ved stadig at forbedre den efterladte Bevoksnings Middel
kvalitet. Alt efter, hvor uensartet den paagældende Bevoks
ning er kvalitetsmæssigt set, vil der ved saadan Tyndings
hugst kunne være betydelig Forskel mellem Sortimentsfor
holdet for Udhugningstræerne og for den efterladte Bt>
stand. I Praksis vil man imidlertid som anført slet ikke have 
Brug for at kende Sortimentsforholdet i den efterladte Be
stand for unge og mellemaldrende Bevoksninger, men kun 
for saa gamle Bevoksninger, at der kan være Tale om Iværk
sættelse af Foryngelseshugst.« 

Sorfimenfsforholdskurve for tramefesangrebet 

rødgran 

100r---------~--------+---------4--

50~-----~--~--------+_--------4--

avn 

brænd 

O~--~~~f~5====~~~2t5~-------3J5~8-ev-.-dl-·a~m~., cm 
Opdeling af fømmerkurven 

100r---------r---------+_--------4--

50r---------~--------+_--------~ 

O------~~~~~~--~--------~------~ 
35 8 d' ev. tam'lcm 

Fig. f 
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I tilslutning til dette er sortimentsforholdet indtil bevoks
ningens ca. 40. år udelukkende baseret på udhugningstræ
erne ; efter denne alder er der taget hensyn til den efterladte 
bestand , hvilket blandt andet giver sig udslag i en stagne
rende og efter ca . 50 å r faldende snitgavnprocent. 

Af materialet fra de tre afdelinger samt fra enkelte andre 
udhugningsbevoksninger, er de gennemsnitlige sortiments
forholdskurver oplagt i fig. 1, idet dog sortimentsforhol-

% I~ 
Sodimenfsforholdskurver for sund 

rødgran 

WO~------~------~~=====-__ 

50r-----~L-T_--------+_--------+-

OL-__ ~==~~====~==~b~r~æ~ngd~e ____ ~------~ 
15 25 35 Bev. dia m" cm 

Opdeling af fømmerkurven 

f00r-------~r-----~~~-------t-

50r-----~7L+_~~----+_~L-----4--

OL----Z~~~==~~~~~--~----~ 

35 Bev. diam., cm 

rig 2 
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det ved bevoksningens 55. år er skønnet, grnndet på mang
lende regnskabsoplysninger. 

Der er ved beregning af sortimentsforholdet ikke taget 
hensyn til aflægning af master og papirtræ, da dette på di
striktet regnes for specialleverancer. Tilbage bliver da føl
gende sortimenter: stager, lægter, brænde, snitgavn og 
tømmer. Sidstnævnte bliver kun aflagt som uafkortet tøm
mer: endvidere aflægges brænde dels af topender og dels af 
trametesbeskadiget ved og snitgavn kun af »rodfordærver
træ«. 

Til sammenligning er ligeledes opstillet et sortiments for
hold for sunde bevoksninger. Da der ikke findes helt sunde 
rødgranbevoksninger, på distriktet, i nævneværdig udstræk
ning, har det ikke været muligt at opstille et sortiments
forhold for sund rødgran på tilsvarende måde, som det er 
gjort for den angrebne gran. (se fig. 2). 

Udgangspunktet for opstillingen har været sortiments
forholdet i distriktets angrebne rødgranbevoksninger. For at 
finde frem til brændemængden i den sunde bevoksning, er 
nogle af oplysningerne i M. TOLDAMs storopgave (1953) an
vendt. Der er her opstillet et sortimentsforhold for sund 
rødgran på grundlag af en række teoretiske apteringer af en
kelttræer; dette er beregnet for middeldiametrene 15, 20, 25 
og 30 cm. Herfra er de afrundede brændeprocenter taget. 

Den samlede mængde af trametesangrebet træ kan nu fast
sættes som værende lig med mængden af snitgavn samt 
brænde i den angrebne rødgran minus den netop fundne 
brændemængde i den sunde bevoksning. Dette er sket for 
diametrene 15, 20, 25 og 30 cm. 

Den således fundne procent af angrebet træ er nu blevet 
fordelt som sundt træ efter nedenstående fremgangsmåde: 

I første omgang har de forskellige tømmerdimensions
grupper fået tildelt »råddent« træ i forhold til deres procent
vise andel i den samlede tømmermængde i den syge bevoks
ning. 

Der sker imidlertid en yderligere forskydning i forhol-
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det mellem de forskellige tømmerdimensioner, idet der, på 
grund af »påsætningen« af de engang afskårne triller, sker 
en vis procentvis oprykning fra de mindre til de større di
mensionsgrupper. 

For at finde frem til denne forskydning af midtdiamete
ren, er der anvendt stammeformskurver for de ovennævnte 
diametre tegnet på grundlag af T. TONBOE'S afsmalningsta
bel for rødgran (»Dansk Skovforenings Tidsskrift« 1938 
pg.434). 

Hugsten er opgjort i IO-årige aldersklasser med middel
diametrene 15, 20, 25 og 30 cm; og med den fundne mæng
de af trametesangrebet træ i hver klasse, samt med an
tallet af angrebne træer i hugsten, er gennemsnitslængden 
af det afskårne stykke pr. angrebet træ fundet ved hjælp af 
E. ULRICH'S kubiktabel anvendt på middeltræet; denne be
regning gør ikke krav på større nøjagtighed. 

Ved hjælp af denne længde og T. TONBOE'S afsmalningsta
bel kan diameterforøgelsen på middeltræet findes. Endvide
re er diameterspredningen taget fra distriktets vedmasse
regnskab. Udfra dette er oprykningsprocenten fra en klasse 
til en anden beregnet. 

Til eksempel er beregningen foretaget for middeldiameteren 20 
cm: Hugsten i aldersklassen 35-45 år har en mi.ddeldiameter på 
20 cm, og udgør iaH ca . 140 m3 • MiddeHræet har et kubikindhold 

på 0,29 m3 ; dette svarer til en hugst af ca. o:~~ = 480 træer. 
Heraf er 42 m3 råddent træ (nemlig 31 pet. af 140 m3 ) . Ifølge ta
bellen side 389, er antallet af angrebne træer lig med 97 pet. af 
samtlige udhugningstræer, altså er 467 træer angrebne. Ifølge 
Ulrich's kubiktabel giver dette, med diameter 19 eller 19,5 cm, 
en trillelængde på 3 m, d.v.s. at midtdiameteren rykker ned fra 
7,7 m til 6,2 m over 1,3 m og ifølge T. Tonboe's tabel giver dette 
en diameterforøgelse på: (0,8 x 0,7 + 0,7 x 0,8) cm = 1,12 cm. 

Med det nedoenJor anførte sortimentsforhold, vil det sige, at de 
to sidste centimeterklasser i hver af diametergrupperne 11-17, 
18-20 og 21-24 cm bliver berørt af diameterforøgelsen. 

Den diameterspredning, der er brug for i beregningerne for de 
fOTskellige middel diametre, er taget fra vedmasseregnskabet og er 
følgende: 

38 * 
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Diameter-
gr uppe 

{ 
20 % af massen i diametergruppen ha r diameter 17 cm 

11- 17 30 % » » » » » » 16 » 
10 % » » » » » » 15 » 

{ 
32 % » » » » » » 20 » 

18- 20 30 % » » » » » » 19 » 
cm 38 % » » » » » » 18 » 

{ 
19 % » » » » » » 24 » 

21- 24 20 % » » » » » » 23 » 
cm 30 % » » » » » » 22 » 

{ 
5 % » » » » » » 31 » 

25-31 10 % » » » » » » 30 » 
cm 10 % » » » » » » 29 » 

Sortimentsforholdet for tømmer den angrebne rødgran ved 
20 cm er: 

11 - 17 - 34 % 1 
18- 20 14 % 
21 - 24 15 % 63 % 
25-3 1 - 0 % J 

over 31 - 0% 

Med disse tal som forholdst a l fordeles de 31 p e t. r åddent træ 
med: 

17 % til 11- 17 
7 % » 18- 20 
7 % » 21 - 24 

31 % 

For disse procenter gælder føl gende oprykningsprocenter: 

oprykningsprocenten fra 11 - 17 til 18-20 = (20 + 0,12·30) % = 24 % 
- 18- 20 - 21- 24 = (32 + 0,12· 30) % = 36 % 
- 21- 24 - 25- 31 = (19 + 0,12 · 30) % = 21 % 

Af nedenståen de tabel fremgår endelig sortimentsfordelingen i 
den sunde bevoksning ved den påglæ dende middeldiameter 
20 cm: 

Dia- Sortiments- herefter heraf Sortiments-
m eter- forhold i ford eling a f oprykning forhold i den 
gruppe »rådden« »råddent« 

% 
sunde 

cm bevoksning % træ % bevoksning % 

11- 17 34 17 24 47 
18-20 14 7 36 22 
21- 24 15 7 21 24 
25-31 1 

summa I 63 31 94 
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Tages der ikke hensyn til den oprykning i diametergrupperne, 
som finder sted, ville sorlimentsforhoJ.clet i den sunde bevoksning 
være lig med procenterne i tabellens 2. kolonne plus fordelings
procenterne i 3. ko'lonne. Denne fordeling af de 31 pet. er, som 
nævnt, ikke korrekt, derfor finder en yderligere ændring i for
delingen sted ved hjælp af de i kolonne 4 anførte opryknings
procenter. Diametergruppen 11-17 cm bliver altså ikke forøget 

17 . 24 
med 17 pct. men kun med 17 -7- 1i5() = 13 pct; således at den 

endelige procent for denne gruppe gældende for den sunde be
voksning, bliver lig med 34 13 = 47 pet. som an ført i kolonne 
5. 

Diametergruppen 18-20 cm bliver ikke forøget med 7 pct., men 
7 pet. minus 36 pet. af de 7 pet. pjus de 4 procent som rykkede 

7. 36 
op fra gruppen 11-17 cm ; altså 7 -7- 100 + 4 = 8 pct., således at 

den endelige procent bliver 14 + 8 = 22 pct. som anført i sidste 
kolonne. Tilsvarende fortsætter fordelingen op igennem diameter
grupperne. 

Der er hel', som det ses af ovenstående,kun regnet med Tra
metesangreb i tømmeret, idet angrebet i stage- og lægtedimen
sionerne er minimalt. 

Sortimentsforholdet for de trametesangrebne bevoksnin
ger på distriktet, som det her er opstillet, er ikke et helt kor
rekt udtryk for sortiments fordelingen på distriktet i dag, 
idet kravene til de enkelte sortimenter har været stærkt svin
gende og meget afvigende fra. hvad de er nu. Denne fejl bli
bel' overført til sortimentsforholdet for den sunde bevoks
ning. Dette sidste er yderligere behæftet med fejl, hoved
sagelig hidrørende fra den i M. TOLDAMS storopgave anvend
te brændeprocent. 

Disse fejls betydning og indflydelse på resultatet vil være 
meget vanskelige at opgøre og skal da blot her påpeges. 

b) Sortimentomkostninger. 
Sortimentsomkostningerne d .v.s . omkostningerne til skov

ning og til transport af skovningsprodukterne til fast vej 
er beregnet i tabel 1. 
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Tabel 1. Sortimenlsomkoslninger i kr. 

Sortiment l Enhed i 

Skovning ine\. 
sammenbæring, I Diverse ITrans- l ait I Fast- l ait 

dyrtidstillæg, 

I '~'%' I ''',' 
pr. masse- pr. 

I I 
ferie- og værk- enhed I tal m' 
tøjsgodtgørelse 

kr. kr. kr. kr. 

Stager .. l bkr. 

I 
5,05 

l 
0,20 

I 
5,25 0,2 5 21 

Lægter .. bkr. 5 ,00 0,20 5,20 0,50 10 
Brænde . I rm. 5,97 

I 

0,24 2,50 8,71 0,65 13 
Snitgavn rm . 

l 
6,56 0,26 

l 
2,50 9,32 0,75 12 

Tømmer I m' 3,60 0,14 4,50 8,24 1,10 8 
I 

Skovningsomkostningerne er beregnet på grundlag af 
»Overenskomst og Arbejdsprisliste for Skovbrug på Sjæl
land« 1954. 

Kolonnen for diverse tillæg indeholder tillæg for besvæ r
lig skovning, vedligeholdelse og transport af spisehuse m.m. 
I gennemsnit for de sidste fem å r har disse udgifter udgjort 
4 pct. af skovningsudgiften, og der er da lagt 4 pct. til skov
ningsudgiften for hvert sortiment, i lighed med det af pro
fessor HERMANSEN anvendte fordelingsprincip (»Dansk Skov
forenings Tidsskrift« 1956 pg. 531). Egentlig burde de an
grebne bevoksninger belastes med en ekstraudgift til be
sværlig skovning af vindfælder; men en opgørelse har vist, 
at »vindfældemassen« som procent af den samlede hugst er 
minimal; så der er ikke regnet med nogen forskel i sorti
mentsomkostningerne for sund og rådden rødgran. Trans
portudgiften er den på distriktet gældende i 1954/55. For 
dernæst at komme fra kolonnen »ialt pr. enhed« til »ialt 
pr m 3« er anvendt distriktets fastrnassetal. 

De således fundne sortimentsomkostninger ialt pr. m3 er 
brugt i tabellerne 2 og 3 til udregning af kasseoverskud og 
kapi talværdi. 

c) Beregning af priskurver. 
Priskurverne er beregnet som funktion af bevoksnings

middeldiameteren. 



BUNGARTl PRODUKTER Til SKOVBRUG 

BUNGARTI L 5 
IO & 13 hk. 

Specielt bygget for plan
teskoler og skovbrug. 
Sachs diesel i begge 
størrelser. Overlegen 
kraft, meget handy og 
let at betjene. 

Følgende redskaber an
befales: 
Fræseorgan, 90 cm ar
bejdsbredde, vendeplov 
- kultivator 5- eller 7 
tands. 

ROBUST - ØKONOMISK
EFFEKTIV 

BUNGARTZ 
OVER HELE LANDET 

Service og reservedele over hele Danmark 
Forlang brochurer og demonstration 

BUNGARTI T 5 
13 hk. Diesel 

Uforlignelig special
traktor til skovbrug. 

Skovfræser 90 el. 70 cm 
Plantebor - Kultiva
tor - Fingerklipper -
Vendeplov. 

UNIVERSAL TRAKTORER 
HOVEDVEJEN 219 . GLOSTRUP 

Aut. forhandler for Fyn og Jylland: 

SVEND CARLSEN 
Aasum pr. Seden, telf. Marslev 200 

Bungartz forhandler: 

P. T. JOHNSONS TRAKTOR, 
Høsterkøb pr. Hørsholm, tlf. Hørsholm 1278 

TLF.: (Ol) 965595 
Aut. forhandler for Bornholm: 

THORGNY LARSEN, 
Dr. Kabellsvej 28, Rønne, telf. Røl.ne 376 

BW1gartz forhandler: 

RICHARD CHRISTENSEN, 
Nordmarksvej 58, Kastrup, telf. 5002 [3 



Kævler og Snitgavn i Eg, Bøg, Ask og Gran 

V1 ER KØBERE TIL: 

i alle dimensioner købes. 

Hadsund Trævarefabrik 
vi Aage Kjeldsen 

Telf. 57 

Bøgekævler, 
Finer- og Plankekævler I og II 

Egekævler og 

Askekævler 
samt alle øvrige Løvtræsorter 

J ø R G E N J ø R G E N S E N Als 
Raadhuspladsen 3 • Aarhus. Telf. 28835 

Kævler og snitgavn 
I BØG-EG OG ASK 

Hyllinge Træindustri A/S 

TIf. Hyllinge 64 

l/S Grindsted Imprægneringsanstalt 
er køber af nåletræ til master i alle størrelser 

fra 6,7 m 14 cm top til 12,2 m 21 cm i top. 

Kontant afregning 

Grindsted tlf 171 
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Pris-diameterkurve for sund og tra 
metesangrebet rødgran 

Krfmt 
8O':-! -----i-----;--------i------=~' sun ] 

60''---------,rt-------__ -_.', _-__ - _-.---.--:-=-:-=:-• . an9;0" 

I I I J •• --.-
, ....... 

4J'---~~.~·-··-.--·---------------
I 
I 

20----~f~.---~fS------2~0~----~2~S---'JO~ 
8e~ d /omerer, ( tr'. 

rig 3 

Priserne gælder for prisniveauet 1954/ j5. Salgspriserne e r 
opgivet fra skovforeningen, og ved omregningen til priserne 
pr. m 3 er anvendt distriktets fastrnassetal. Prisen for snit
gavn er taget som middelprisen mellem klasse a og b for 
»intet stykke under 10 cm«. For de trametesangrebne be· 
voksningers vedkommende er, i overensstemmelse med op
lysninger fra distriktet, regnet med en gennemsnitlig ned
gang i tømmerpriserne på 3 kr. pr. m3 på grund af afskæring 
af rodtriller. Fra salgspriserne er trukket sortimentsom
kostningerne ; den herved fremkomne nettopris pr. m3 er 
anvendt uden yderligere fradrag for sekundære generalom
kostninger. 

Priserne er beregnet for lige bevoksningsdiametre, og 
prisdiameterkurverne er oplagt i fig. 3 (kurven for den 
angrebne bevoksning er stiple t) _ 

d) Omdriftsaldre. 
Til beregning af den økonomisk fordelagtigste omdrifts

alder for den angrebne og sunde bevoksning er anvendt be-

39 



400 

Værdifilvækstkurve for rødgran 
framefesangrebef 

Kr. 

850 
_!l=Prn [frnJ+o.op·l1fn)]+ (nJ·l1lnl 

750~--------~--~----~----------~ 

~..-- -!l:P~ ) [flnJ~o.opHlnl] 

5001r---------~--\~\~~--+_--------_+_ 

Or---------1---------~~--------+_--~ 

.:,.10 

o 25 50 75 År 

Fig. 4 

tingeisesligningen for maksimal kapitalværdil) : 

f(n)' P(n) -7- M(n)' P'(n) -;- O,Op' H(n) = s + O,Op.J, 

1) Symbolforlegneise: 

n Omdriftsalderen 
M(n) Det stående forråd 
f(n) - Den løbende tilvækst 
p (n) Rånettopris på rod 
H(n) M(n) X P(n) = Det slående forråds værdi 

P'(n) Prislilvækst 

A ndre symboler: 
Årlige primære generalomkostninger 

J = Jordværdi 



Effektiv bekæmpelse 
af jordboende skadedyr 

11 c 

SHELL KEMIKALIER 

Aldrex 30 

bekæmper: 

Smælderlarver 

Oldenborrelarver 

Knoporm 

Aldrex 30 og 
Aldrex Pudder 21/ 2 010 
er Shell's 
effektive midler 
til bekæmpelse af 
de jord boende 
skadedyr, der på 
larvestadiet æd.er 
planternes 
rødder og derved 
forringer afgrøden. 
Een behandling 
med Aldrex er 
i almindelighed nok 
til bekæmpelse af 
denne plage. 

Shell Aldrex 30 
og Shell Aldre. 
Pudder 2 1/.°/0 er 
anerkendt af 
Statens 
Forsøgsvirksomhed 
i Plantekultur. 

Få nærmere 
oplysninger -
tal med Deres 
forhandler 
eller ring eller 
skriv til Shell. 
Vore konsulenter 
og vor! omfattende 
brochuremateriale 
står frit til 
C eres rådig hed. 
(Forlang 
brochure 1-1) 

Aldrex30 AIS DANSK SHELL 
Kampmannsgade :2 
København V 
Telt. MI 5340 

ALDRIN, DIELDRIN, ENDRIN, PHOSDRIN, D-D OG NEMAGON ER SHELL KEMIKALIER 

Eneforhandler af SHELL kemikal ier t il forstplanteskoler og skovbrug: 

Dansk Skovkantor v /skovrider C. F. Ingvorsen. Postbox 1 - Næstved· Telf. Nyland 110 
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DANSK SKOVFORENINGS 
ØKONOMISK - STATISTISK AFDELING 

VESTER VOLDGADE 86 3 . KØBENHAVN V . MI 2166 

.Il[ 

.Il[ Anlæg og føring af skovregnskaber 

.Il[ Regnskab- og driftskritiske undersøgels r 

.Il[ L darbejdelse af driftsplaner 
li- A jourføringssystem for drifts planer sam~ 

.Il[ Sen'icearbejder: 
Medhjælp ved afslutning af årsregnskaber, 
føring af driftskontrolbøger, 
udhugningsmålinger m .m. 

Afdelingen står altid til rådighed m ed vejledning, udarbejdelse af overs lag, 

udførelse af arbejder efter regning. 

motor
rygspra 

li} Ringe vægc - 12.5 kg . 

.2} Vel-arbalanceret og enkel 

konstruktion 
Forhandlere : 4 Stærk motor med sto, 

Hans Andersen, Sdr. . 
Stenderup, tlf. 74 rækkevidde - 60 cem, 

3 HK ved 6.000 omdr. 
Munk Ander,en, Srende· li} Over 70.000 SOLO ryg-

ru p, cif. 288, Fyn sprøicer (remseille, , il 

Forlang brochure hos dato. 

Generalrepræsentanc 

A/S Diesella 
KOLDING, TELEFON 3866 
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Værdifilvæksfkurve for rødgran 
sund 

y.Pln) [lim + O,op·!flm] + (m·l1m 

750r---------r----4.-~--------__r 

\ 
\ 
I 

y= Plm [fin) + o. Nini] 

500r---------r----+-1~--------__r 

...... 

250~--------r-----~~~~r---__r 
····V·· 

I ,------------ r-----------\ - - s.J.o.oP 

o~--------~------~;_------~--~ 

I 
\ 

.:. 1001 

O 25 50 

I 
\ 
\ 

I 
75 År 

Fig. 5 

idet denne er omkrevet til: 

(1) P(n) ' [f(n) -7- O,Op' M(n) ] + M(n)' P'(n) = s + J. 
O,Op. 

(FRITS JØRGENSEN og NIELS K. HERMANSEN »Dansk Skovfore
nings Tidsskrift« 1950 pg.361 og 362) . 

Der er dernæst foretaget en grafisk beregning af formel 
(I). Beregningen, der nøje følger den af F. JØRGENSEN og 
N. K. HERMANSEN, (I. c. pg. 369-373) beskrevne, er ikke med
taget her. 
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Resultaterne af denne beregning, der er foretaget for den 
angrebne og den sunde rødgran, fremgår af værdi tilvækst
kurverne fig. 4 og 52). Værditilvækstkurvens skæring med 
linien s + O,Op X J angiver den økonomisk fordelagtigste 
omdriftsalder. 

Idet distriktets gennemsnitlige jordværdi »J« for rødgran 
sættes lig 1000 kr./ha, og de gennemsnitlige årlige primære 
generalomkostninger »s« lig med 100 kr./ha, fås: 

s + J. O,Op = 100 + 1000· 0,05 = 150 kr. 

Denne linie er indlagt på fig. 4 og 5. 
De herved i fig . 4 og 5 fundne økonomisk fordelagtigste 

omdriftsaldre på 48 år for den angrebne og 53 år for den 
sunde bevoksning bør ikke tillægges for stor vægt, da usik
kerheden ved en omdriftsbestemmelse er meget stor. 

Under de i denne beregning gjorte forudsætninger, kan 
man da kun sige, at forskellen i omdriftsalder på sund og 
angreben rødgran ligger på omkring 5 år. 

Den kassernæssige omsætning. 
Som det fremgår af tabellerne 2 og 3, er kasseoverskuddet 

analyseret ved opstilling af en aldersklassevis omsætnings
balance, efter samme princip som den af NIELS K. HERMAN
SEN i »Dansk Skovforenings Tidsskrift« (1955 pg. 26) op
stillede. Her er dog ikke medtaget kultur- og generalom
kostninger, da disse, som i indledningen nævnt, er regnet for 
lige store for den angrebne og den sunde bevoksning og altså 
kan udelades ved sammenligning af de to bevoksningers 
økonomi. Tilbage på udgiftssiden bliver da kun sortiments
omkostningerne, som er taget fra tabel l. Den her anvendte 
betegnelse »kasseoverskud« må altså forstås som overskud
det udover sortimentsomkostningerne. 

Da hugsten først begynder i aldersklassen 20-29 år står 

2) Værditilvæksten er her defineret som tilvækstens værdi plus den 
stående masses pri s tilvækst minus renten af vedforrådets reali
seringsværdi. 
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SHELL KEMIKALIER 

Nedsæt lugearbejdet 

i forstplanteskoler -

sprøjt med 

Shell Weedkiller W 

i frø- og priklebede 

Før kulturfrøets fremspiring kan 

Shell Weedkiller W benyttes i alle 

skovfrøkulturer. Der anvendes 

5-10 ltr. præparat pr. 100 m". 

Efter fremspiring tåler kulturer 

som skovfyr, sitka, ts ga og rød

gran stad igvæk sprøjtning med 

Shell Weedkiller W - samme 

kulturer tåler også sprøjtning i 

priklebedene. SprøjtnIn

gen skal udføres In

den frøhætten af

kastes, eller når 

skuddene er forved

det. Ved sprøjtning efter 

fremspiring bruges 

1-2 ltr. pr. 100 m'. Sener. 

på sommeren og hen på 

efteråret kan dosis forhøjes. 

Få nærmere oplysninger - tal 

med Deres forhandler eller ring 

eller skriv til Shell. Vore kon

sulenter og vort omfattende 

brochuremateriale står frit 

til Deres rådighed. 

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

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

Eneforhandler af SHELL kemikalier til (orstplanteskoler og skovbrug: 

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



- Ogsaa Sprøjtning og Pudring 

skal gøres mere rationelt. 
KØB EN RYGMOTORSPRØjTE 

ASI 
Den gør det hurtigere, lettere og 

mere effektivt. 

Driftsikker, nem at betjene, stor 
Ydeevne ved Sprøjtning, ved Pud

ring og Flammekastning. 

Alt uden Montagearbejde. 

Forlang Specialbrochure. 

Vi demonstrerer den gerne. 

J. AUGSBURG. SKOVVÆRKTØj • BROGADE 5-7. KØGE. TELF. 2500 

FRITZ HANSENS EFT. Ajs 
Dronnlnaenl.ade 3. K.benhavn K 

Lægen 
anbefaler 
TræfodlBj 

Telefoner: 
1740.1181 

Træskofabrikernes Salgskontor 
Havnen - Kø,. 

Er allid leveringsdygtig i de forskellige 
Faconer i Træfodløjsbunde 

Mod/ager gerne Tilbud paa al .lag. Træsko/ræ 

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

Als K A G E R U P 

TRÆVAREFABRIK 
Kagerup 
Tel.fon: Helain •• , 
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denne først i tabellen. Kasseoverskuddet er opgjort for hver 
aldersklasse med et sammendrag for hele Dmdriften i kolon
nen for omdriften ialt d.v.s. for normalskoven. 

For de trametesangrebne bevoksningers vedkommende er 
kasseoverskuddet opgjort i tabel 2 ved omdriftsaldrene 43 og 
48 år, henholdsvis den virkelig anvendte og den økonomisk 
fordelagtigste omdriftsalder (se fig . 4). Med en omdrift på 
43 år fås et gennemsnitligt årligt kasseoverskud på 730 kr./ 
ha, og ved en omdrift på 48 år fås kasseoverskuddet 780 kr. 
/ha. Dette svarer til et kasseoverskud på henholdsvis 51 og 
53 kr./m3 af totalskovningen. 

For de sunde bevoksninger er foretaget en lignende analy
se i tabel 3, ligeledes for omdriftsaldrene 43 og 48 år samt 
for den sunde bevoksnings økonomisk fordelagtigste om
driftsalder 53 år (fig. 5). Kasseoverskuddene er her bereg
net til henholdsvis: 910 kr./ha, 970 kr./ha og 1050 kr./ha. 

For den fordelagtigste omdriftsalder i den angrebne og 
den sunde normalskov fås en forskel, i kasseoverskuddet, på 
(1050 -7- 780) kr./ha = 270 kr./ha. For en rødgrannor
malskov, som den tænkes opbygget på distriktet på 200 ha, 
er - når opbygningen af denne normalskov er tilendebragt 
- det årlige kassemæssige tab ved et Trametesangreb af 
anførte styrke altså lig med 270 X 200 kr. = 54.000 kr. 

Kapitalværdi. 
I tabellerne 2 og 3 er ligeledes foretaget en beregning af 

kapitalværdierne for sund og trametesangreben rødgran, op
gjort ved tilsvarende aldre som kasseoverskuddet. Kapital
værdien er lig med de aldersklassevise overskud diskonteret 
til kulturtidspunktet. Der er her regnet med plantning af 
2/2 planter således, at f.eks. kasseoverskuddet i perioden 
30-39 år ikke er tilbagediskonteret 35 år, men 31 år. I pe
rioden 40-43 . er den del af kasseoverskuddet, der skyldes 
tyndi l1 g, tilbagediskonteret 37,5 år, medens den resterende 



Tabel 2. Aldersklassevis omsætningsbalance ') (or lrametesangrebet rødgran bon. 2,3. 

Aldersklasse 20- 29 I ;10-39 I 40-43 I 
Omdriften 

I 40-48 iaH (43 år) 
Hugst, m'/ha .. 78 

I 
130 I 350 

I 
558 I 442 

med diameter. .. 10 15 21 24 
Sorlimentsfordeling. 

I % og m' % m' % Ina % 01.a % lllJ % m' 
Stager .......... . .... 9 7 1 1 1 8 
Lægter . . .. . . . . .. . .... 72 56 23 30 2 7 17 93 1 4 
Brænde .............. 3 2 5 7 7 25 6 34 7 31 
Snitgavn ....... . ... .. 13 11 23 30 28 98 25 139 29 128 
Tømmer ....... . ..... 3 2 48 62 63 220 51 284 63 279 

kr. kr. kr. kr. 
Indtægtssiden pr. m" iaH pr. m3 iaH pr. m" iaH pr. m' iall 
Stager ............. . . 55 385 55 55 441 
Lægter ...... . ... . .. . . 52 2910 52 1560 52 364 4834 52 208 
Brænde .............. 23 46 23 161 23 575 782 23 713 
Snitgavn ............. 47 517 47 1410 47 4600 6527 47 6000 
Tømmer . ....... . .... 72 144 74 4590 76 16700 

1-
21434 78 22000 

I all indtægt. .......... 4003 7776 22239 34018 28921 
kr. kr. kr. kr. 

Udgiftssiden pr. [113 iall pr. [11' iall pr. m" iaH pr. m' iall 
Sortimentsomkoslninger: 
Stager . . . ............ 22 154 22 21 175 
Lægter . .. ........ .. . 11 616 11 330 11 '77 1023 11 44 
Brænde ..... . ..... .. . 15 30 15 105 15 375 510 15 465 
Snitgavn ............. 13 143 13 390 13 1274 1807 13 1665 
Tømmer ............. 7 14 7 434 7 1540 1988 7 1950 
laIt udgift ............ 957 1280 3266 5503 4124 

I +28515 
Kasseoverskud ') ..... .. + 3046 +6496 + 18973 (= 51 kr./m3 + 24797 

= 730 kr./ha) 
Diskonteringsfaktor Kapitalværdi 

(5%) . . . . .......... 0,359 0,220 0,151 C'C3 0,124 
Disk. værdier . .. .. .... + 1092 + 1430 +2860 +5382 +3070 

') Uden fradrag for kultur- og generalomkoslninger. 

Omdriften 
ialt (48 år) 

% 
1 

14 
6 

26 
53 

650 

m' 
8 

90 
40 

169 
343 

40700 

175 
990 
600 

2198 
2398 
6361 

+34339 . 
(= 53 kr./m3 

= 780 kr./ha) 
Kapitalværdi 

C'cs 
+5592 

oj::o. 
O 
oj::o. 



Aldersklasse 

kr. kr. kr. 

m 3 

8 
87 
10 

632 

Indtægtssiden pr. iall pr. iall pr. iall 
kr. - ,- - -

pr. iall 
kr. I 

pr. ialL 
m 3 m" m" I m' m" I m" 

Stager ..... . . . 55 358 55 55 440 440 440 
Lægter ....... 52 2912 52 1560 52 064 4836 , 52 :W8 4680 52 52 4524 
Brænde ...... 2:, 46 23 69 23 161 276 20 92 207 23 23 1 23 H2 230 
Tømmer. ..... I 75 975 77 0620 , 80 20880 04475 , 80 04720 42315 82 10900 86 00500 i 51995 
lalL indtægt. .. I 4018 8304 27405 40027 05020 47642 I 10975 33592 I 57189 

Udgiftssiden kr. kr. kr. I kr. I kr. I kr. 
pr. iaH pr. ialt pr. iaH pr. iall pr. iaH pr. ialt 

Sortiments- m' m' m' Ill" m' m' 
omkostninger: I 

Stager .... . .. . 22 154 22 22 170 176 

2J 

176 
Lægter ...... . 11 616 Il il30 11 77 1023 11 44 990 Il 11 957 
Brænde ...... 1. 15 ilO 15 45 15 105

1 

180 1 15 60 135 I 15 15 15 110 
Tømmer . .... . 7 91 7 072 1 7 :l352 3115 7 00a8 il801 I 7 931 7 2730 I 4424 
lait udgift .. . . 891 1069 2534 4494 3142 5102 !l57 2750 5667 

Kasseoverskud ') I +3427 + 7235 I 
- , - + ::15-533 I 

+ 24871 ( = 64 kr./ 
I + 42540 

+ 10018 , 
, f·51522 

+ 30842 ( = 70 kr./ 

-

+ 31878 (= 65 kr./
I 

I 
, I m' = 910 , m' = 970 I , rn' = 1050 
___ _ _ ~./ha) ! kr./ha) kr ./ha) 

Diskonterings- I --- .-----,. I Kapital-
faktor (5%): 0,359 0,220 0,151 værdiC., 
Disk. værdier: + 1230 +1590 + 3760 + 6580 

l) Uden fradrag for kultur- og generalomkostninger. 

Kapital-
0,124 værdi Cts 

+ 3940 +6760 
0,135 

+ 1350 

Kapital-
0,093 værdi C .. 

+ 2870 + 7040 

... 
o 
CJl 
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del, hidrørende fra hovedskovningen, er neddiskonteret 
39 år. 

Idet kapitalværdierne for den sunde og syge rødgran ved 
de forskellige omdriftsaldre betegnes med følgende sym
boler: 

1. Sund rødgran (tabel 3): 
C k't I d' d d·ft 43 å { den på distriktet anvendte om· 

43 = apl a vær l ve om fl r driftsalder. 

48 » { den fordelagtigste omdriftsalder 
C4S » »» for angrebne bevoksninger. 

53 » { den fordelagtigste omdriftsalder 
C.3 » »» for den sunde bevoksning. 

2 . Angrebet rødgran (tabel 2) : 
C k't I d ' d d 'rt 43" {den på distriktet anvendte om-

43 = apl a vær l ve om rI ar driftsalder. 

C,s = » » » 48 {den fordelagtigste omdrirtsalder 
» for angrebne bevoksninger. 

kan følgende oversigt over tabene pr. ha opstilles: 
1. Ved anvendelse af den fordelagtigste omdriftsalder 48 

år for den angrebne rødgran: 
Totaltab = C 53 --7- C'48 = 7040 --7- 5.592 = 1.448 kr. 
Heraf skyldes følgende del lav omdriftsalder: 
C53 --7- C48 = 7.040 ...;- 6.760 = 280 kr. 
Resten af tabet skyldes forringet sortimentsforhold . 

2. Ved envendelse af den på distriktet benyttede omdrifts
alder 43 år for den angrebne rødgran: 

Totaltab = C 53 --7- C'43 = 7.040 ...;- 5.382 = 1.658 kr. 

heraf skyldes følgende del lav omdriftsalder : 
C53 ...;- C43 = 7.040 --7- 6.580 = 460 kr. 

og :af tabet ved lav omdriftsalder skyldes følgende del den for 
tidlige om drift : 

C'48 ...;- C'43 = 5.592 ...;- 5.382 = 210 kr. 

Som det ses øver en nedgang i omdriftsalderen kun en 
ringe indflydelse på kapitalværdien, hvilket bl. a . skyldes 
diskonteringen over lange åremål af de ved den ændrede 



407 

omdriftsalder ændrede værdistørrelser. (Professor N. K. 
HERMANSEN 1956 pg. 552). 

Den væsentligste årsag til tabet er altså forringelse af sor
timentsforholdet. 

En beregning af kapitalværdierne, som den er sket ovenfor, 
byder på den fordel, at man ikke tvinges til at tage stilling til, 
hvad jorden skal anvendes til efter afdriften; et spørgsmål, som 
nødvendigvis må besvares med stor usikkerhed, da de økonomi
ske forhold, priser, afsætning m.m. i løbet af en omdriftsalder 
kan have ændret sig betydeligt. Imidlertid er en sådan kapital
værdisammenligning ikke teoTeUsk korrekt, med mindre inve
steringsperioderne er lige lange. Sammenligner man nemlig 
kapitalværdierne gældende for henholdsvis en periode på x år og 
en periode på (x + a) år, vil det sige, at man i det ene tilfælde 
ser helt bort fra en eventuel nyinvestering på a år. 

I den ovenfor opstillede oversigt er forskellen imidlertid kun 
5 år, så den begåede fejl må antages at være ret ringe. 

Forudsætter man nu, at den opbyggede rødgrannormal
skov på de 200 ha. skal bevares ud i al fremtid, kan man 
omskrive kapitalværdien til en annuitet med lige store årli
ge overskud. Delte kan ske ved at multiplicere kapital vær-

10pn 
dien med amortiseringsfaktoren 1,Opn _ 1 x O,Op, hvorved 

man får udtryk for den årlige jordrente. Dette udbytte kan 
beregnes for den sunde og den rådne rødgran; disse stør
relser er umiddelbart sammenlignelige, uanset omdriftsal
deren, da det nu drejer sig om identiske investeringer ud 
al fremtid. 

c X 1,Opn 
I det følgende er A = 1 ,Opn _ 1 x O,Op. 

For den sunde rødgran får man: 
A53 = 7.040 X 0,0550 = 387,20 kr. 
A48 = 6.760 X 0,0566 = 382,62 kr. 
A43 = 6.580 X 0,0587 = 386,25 kr. 

Som det ses, er forskellene minimale. A53 er større end 
både A48 og A43 ; endvidere findes der et minimum mellem 
A53 ~ A43 , hvad man vel ikke på forhånd ville vente. For-
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klaringen på dette må antages hovedsagelig at ligge i den 
valgte jordværdi, under forudsætning af, at beregningerne 
iøvrigt er rigtige. Afrunding i udregningerne kan også spille 
en rolle. 

I den angrebne bevoksning får man tilsvarende: 

A'48 = 5.592 X 0,0566 = 316,51 kr. 
A'43 = 5.382 X 0,0587 = 315,92 kr. 

[igeledes her er forskellen lille. 
Sammenlignes nu de årlige overskud i sund og angreben 

rødgran fås en betydelig forskel: 

A5 3 7 A'4 8 = 387,20 -7- 316,51 = 70,69 kr/ år. 

Totaltabet på de 200 ha normalskov bliver altså 70 ,69 X 
200 = 14.138 kr .lår. 

Dette svarer til det korrekte årlige tab ved driften af den 
200 ha store normalskov under et Trametes,angreb som for
an omtalt, når hensyn tages til renterne. 

I de ovenfor opstillede oversigter over labet ved et rorl
fordærverangreb er der kun taget hennsyn til: l) nedgang i 
tømmerpriserne på grund af afskæring af rodtriller, 2) ned
sættelse af omdriftsalderen samt 3) tabel ved ændringen i 
sortimentsforholdet. 

Om det tab, der desuden finder sted som følge af angrebets 
; nedsættelse af tilvæksten, kan følgende anføres: 

Ingeniør B. ARVIDSON (1954) har ved undersøgelser af 
svensk materiale konstateret en tilvækstnedgang ved Tra
metesangreb i rødgran. Han har opdelt sin undersøgelse over 
rodfordærverens skadevirkninger i en primær og en sekun
dær del. Den primære del består i den direkte værdi sænk
ning ved angrebet og den sekundære del i et tilvæksUab og 
en forringelse af stamformen (pg. 382). Undersøgelserne 
viser, at den sekundære skadevirkning kan være lig med 
eller større end den primære. 

Angående forholdene herhjemme skriver skovrider K. 
MORVILLE, 1958: højdetilvækstener praktisk talt den samme 
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for sunde og angrebne træer. De kraftigst angrebne træer 
har dog en mindre højde- og diametertilvækst. Med et Tra
metesangreb på ca. 75 pet. (af træantallet) må man regne 
med en nedgang i massetilvæksten på ca. 20 pet. Tabet va
rierer naturligvis stærkt med angrebets styrke. 

RESUME 

En økonomisk opgørelse af tabet ved et Trametesangreb
af den i afsnittet om Trametesprocenten anførte styrke er 
her givet ved beregning af: 1) det årlige tab i kasseoverskud 
pr. ha, 2) den årlige nedgang i kapitalværdi og 3) den år
lige jordrentenedgang pr. ha. 

Disse beregninger gælder en normalskov på 200 ha af ren 
rødgran, som den tænkes opbygget på distriktet, og tabene 
er opgjort ved en sammenligning mellem sund og trammes
angrebet rødgran. Der er kun regnet med Trametesangreb i 
rene rødgran bevoksninger, da man mangler erfaring for 
angreb på rødgran i blanding. Generalomkostningerne er 
ikke medtaget i beregningerne, da disse må antages at være 
ret upåvirkede af et rodfordærverangreb ; det samme gælder 
kulturudgiften. 

Under forudsætning af, at den økonomisk fordelagtigste 
omdriftsalder anvendes såvel i den sunde som i den an
grebne rødgran, fås følgende resultater: 

1. et årligt tab i kasseoverskud på 270 kr./ha efter al 
normalskoven er opbygget. 

2. en nedgang i kapitalværdi ved bevoksningens start på 
1.448 kr.lha. 

3. et årligt tab i jordrente på 71 kr./ha. 

For at udtrykke nedgangen i procent er det nødvendigt 
at medregne generalomkostninger samt kulturudgift i kas
seoverslmd og kapitalværdi for den sunde rødgran. Idet 
der regnes med en kl1ltur- og efterbedringsudgift på iall 
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3.000 kr./ha, fordelt til perioden 4-9 år med 2.600 kr. og til 
perioden 10-19 år med 400 kr., samt en generalomkostning 
på gennemsnitlig 150 kr. / ha (dette svarer til en samlet ge
neralomkostning på 7.350 kr. (49 ha) , fordel t med 20 pet. til 
perioden 20-29 år , 25 pet. til 30-39 år, 26 pet. til 40-49 år 
samt 29 pet. til perioden 50-53 år) kommer man til følgende 
procenter : 

1. nedgang i årligt kasseoverskud ca. 32 pet. 
2. nedgang i kapitalværdi ca. 47 pet. 
3. nedgang i årlig jordrente ca. 42 pet. 

Af disse procenter må man især hæfte sig ved procenten 
for nedgang i jordrente, da denne er det mest korrekte 
udtryk for angrebets økonomiske betydning. 

LITTERATURFORTEGNELSE 

ARVIDSON, B. En studie av granrotrotans ekonomiska konsekvense r . 
Svenska Skogvårdsf. Tids. 1954. 

GRØN, A. HOWARD, Skovbrugets teoretiske Driftsøkonomi. Køben
havn 1943 . 

HENRIKSEN, H. A., Nåletræernes produktion og stabilitet. Dansk 
Skovf. Tids. 1955. 

HERMANSEN, NIELS K., Om Træartsvalg. Dansk Skovf. Tids . 1955. 
HERMANSEN, NIELS K., Fra Bregentveds skove. Dansk Skovf. Tids. 

1956. 
JØRGENSEN, C. A., LUND, A. og TRESCHow, C., Undersøgelser ove r 

Rodfordærveren, Fomes annosus. Den kg\. Veterinæ r- og 
Landbohøjskoles Årsskrift. København 1939. 

JØRGENSEN, FRITS, og HERMANSEN, NIELS K. , Skovøkonomiske bereg
ninger II. Omdriftsbestemme\se. Dansk SkovL Tids. 1950. 

MORVILLE, K, Trametes i en slangegranbevoksning. Dansk Skovf. 
Tids. 1958. 

TOLDAM, M., Sortimentsforholdsundersøgelser og priskurvebereg
ninger i sund og trametesangrebet rødgran . (Storopgave_ 
Utrykt). 1953. 

TONBOE, T. , Opmåling og Afkortning af Tømmerstokke . Dansk 
SkovL Tids. 1938. 



HIA8176 ELEFANT 
(Skovelefant) 

Aktieselskabet 

Med denne effektive og let hånd
terlige, hydrauliske kran , speci
elt konstrueret til lastning og 
losning af træstammer og tøm
mer, opnås en forbavsende stor 
arbejdsydelse - over 1 kubikmeter 
pr. minut med kun en mands be
tjening. 

Kranen kan monteres på en al
mindelig kraftig 4-aks let lastvogn , 
på en tilhængervogn eliertraktor. 

Gribeklør leve res i forskellig ud
førelse , tilpasset efter arbejdets 
art. 

Ellekær 5, Herlev. Telf. 94 97 74 



Klar fil hurfig udrykning . . . . 

Med vore moderne PIPER SUPER CUBS 

udfører vi al sprøjtning af skov og plan

tage imod ædelgranlus, sitkalus, viklere 

og andre skadedyr. 

RING TIL : (01) 70 34 56, 

hvorefter en af vore konsulenter vil kon

takte Dem. 

Rødovrevej 239 - Vanløse - telf (01)- *703456 



STØDFLADEBEHANDLING 

SOM BEKÆMPELSESMIDDEL MOD 

FOMES ANNOSUS - ANGREB 

Af forstkandidat A. YDE-AND ERSEN 

Korl meddelelse fra Stalens forstlige Forsøgsvæsen nr. 38 

Forord 
Efterstående fremstilling bygger i hovedsagen på engel

ske og danske forsøg. Den fremkommer, fordi forfatteren 
har erfaret, at der på danske skovdistrikter foretages stød
fladebehandlinger, dels med stoffer, om hvis egnethed man 
intet ved, dels på en sådan måde, at værdien af behandlin
gen er problematisk. 

Indledning 

I næsten 100 år har man vidst, at rodfordærversvampen, 
Fomes annosus (Fr.) Cke., ved sine angreb i nåletræbevoks
ninger har bevirket en mærkbar forringelse af nåleskovenes 
økonomi. I tidens løb er der blevet foreslået flere forskellige 
bekæmpelsesmetoder, men de fleste af disse har vist sig at 
være enten uigennemførlige eller værdiløse eller endog syg
domsbefordrende. Når bestræbelserne på dette område har 
været så 'resultatløse, skyldes dette i hovedsagen manglende 
viden om svampens biologi. RISHBETH'S grundlæggende ar
bejder på dette felt har imidlertid medført, at man nu er i 
stand til at angive forholdsregler, der anvendt - under visse 
omstændigheder - vil nedsætte sygdomsintensiteten. 
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Fomes annosus' biologi 
Det er nødvendigt at have et vist kendskab til patogenets 

biologi for at lmnne administrere bekæmpelsesforanstalt
ninger på hensigtsmæssig måde; i det følgende skal der der
for i al korthed gøres rede herfor. 

F. annosus findes i træer og stød og kan ikke leve frit i 
jorden, og svampens overgang fra smittekilde til værtplante 
foregår derfor kun , når disse er i nær kontakt med hinan
den. 

I 1. generation nåletræbevoksninger vil der ved arealernes 
tilplantning ikke findes smittemateriale af nogen betydning. 
Men allerede ved den første hugst, det være sig en juletræs
hugst, en hugst af bjergfyr - eller lærkeammetræer eller en 
normal tynding, er der skabt mulighed for, at svampen kan 
vinde indpas i bevoksningerne, idet de frembragte stød i en 
kortere periode efter hugst kan inficeres med luftbårne F. 
annosus-sporer. 

Om et stød vil blive inficeret af F. annosus ved hjælp af 
luftbårne sporer afhænger i første række af luftens indhold 
af disse sporer på hugsttldspunkteL Luftens indhold af F. 
annosus-sporer varierer fra lokalitet til lokalitet alt efter 
hvor mange sporekastende frugtlegemer, der findes i nær
heden. Man må således forvente, at risikoen for stødflade
infektion er størst i nåletræbevoksninger, der findes i et 
nåletrækompleks med mange angrebne bevoksninger, og at 
den kun er lille i nåletræbevoksninger, der findes isoleret 
f.eks. i en løvskov. Endelig skal det nævnes, at luftens ind
hold af F. annosus-sporer varierer med årstiden, og her i 
landet synes det at være et minimum om vinteren. 

Fra de inficerede stød kan svampen under visse omstæn
digheder brede sig til de omkringstående træer. Sprednin
gen begunstiges af en høj pH-værdi (pH>6) i jordens øvre 
lag, hvad enten denne skyldes naturlige årsager, eller er 
frembragt kunstigt ved kalkning, idet svampens vækst uden
på rødderne påvirkes af jordens surhedsgrad. 

Det her skildrede infektionsforløb kan gentages ved de 
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efterfølgende hugster således, at bevoksningerne ved 40-
års alderen er hårdt angrebet. 

Stødfladeinfektion med luftbårne F. annosus-sporer er 
konstateret hos skovfyr, østrigsk fyr, bjergfyr, rødgran, 
douglasgran og lærk, og forekommer efter alt at dømme hos 
samtlige Pinus- og Picea-arter. 

I 2. generation nåletræbevoksninger kan der allerede ved 
arealernes tilplantning findes smittekilder i form af in
ficerede stød hidrørende fra den forudgående nåletræbe
voksning. Fra disse stød kan svampen brede sig til indivi
derne i en ny bevoksning således, at denne allerede, før 
hugsterne sætter ind, er inficeret. Dette forhold kan iagt
tages i fyrre- eller douglasgrankulturer, der er plantet efter 
angrebne nåletræsbevoksninger. Hos disse træarter ytrer F. 
annosus-angreb i kulturer sig i regelen ved, at de angrebne 
planter dør, og man finder ofte planter dræbte af F. annosus 
omkring gamle inficerede stød. Foruden på den her omtalte 
måde vil infektioner tillige kunne ske som beskrevet for 1. 
generation bevoksningers vedkommende. 

Bekæmpelse 
Som man vil forstå, vil valget af de midler, man vil tage 
anvendelse til bekæmpelse af F. annOSlIS, i nogen grad 

rette sig efter, om det gælder 1. eller 2. generation nåle
træbevoksninger. 

For 1. generation bevoksningers vedkommende er proble
met at hindre F. annosus i at vinde indpas i bevoksningerne 
gennem infektion af de ved hugsterne frembragte stød. 

I 2. generation bevoksninger vil bekæmpelsen først bestå 
i en uskadeliggørelse af de smittekilder, der allerede er til 
stede ved kulturens anlæg, men - som det vil fremgå af det 
følgende - råder man ikke over anvendelige midler hertil. 
Senere må bekæmpelse foretages efter samme princip som 
for 1. generation bevoksningers vedkommende. 
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1. Ældre bekæmpelsesmetoder. 
Her er der kun grund til at omtale nogle forholdsregler, 

som i visse tilfælde stadig har værdi. 
Den ene foreskriver anvendelsen af resistente eller kun 

lidt modtagelige træarter. Denne tanke er i og for sig både 
rigtig og tiltalende, men vil dog ofte støde på vanskelighe
der, når den skal realiseres. Thi ofte vil man ikke kunne 
anvende disse træarter på de pågældende arealer af dyrk
ningsmæssige grunde, og endvidere vil det ofte være bedre 
økonomi at anvende de sygdomsmodtagelige træarter - syg
dommen til trods - fremfor de resistente. 

Den anden foreslåede forholdsregel er udarbejdet med 
særligt henblik på tilplantning af arealer, hvorpå der tid
ligere har stået angrebne nåletræbevoksninger. I erkendelse 
af, at de gamle inficerede stød udgør en vigtig smittekilde, 
er metoden den, at lade hengå en årrække inden gentilplant
med nåletræ. Man skulle derved opnå, at svampen så var 
forsvundet fra de gamle stød. F. annosus er imidlertid i 
stand til at leve i op til 30 år i gamle stød, og for at opnå 
det ønskede resultat skulle man således vente med gentil
plantningen i hen imod 30 år. - Det er yderst tvivlsomt, om 
den herved opnåede gevinst står i rimeligt forhold til ind
satsen. 

De her omtalte forholdsregler vil vel nok kunne anvendes 
i visse tilfælde, men er langt fra en generel løsning af pro
blemet. De i det følgende omtalte metoder synes derimod 
både hver for sig og i særdeleshed anvendt sammen at være 
mere lovende. 

2. Stødfladebehandling. 
I erkendelse af, at man for nærværende ikke formår at 

bekæmpe svampen, når den først har vundet indpas i be
voksningerne, er det bærende princip i den i det følgende 
beskrevne metode at hindre F. annosus i at vinde fodfæste 
i bevoksningerne. Som det vil forstås, tager metoden da i 
første række sigte på 1. generation nåletræbevoksninger, 
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hvad enten disse står på arealer, der tidligere har været an
vendt tilløvtrædyrkning eller agerbrug eller har henligget 
udyrket. 

Da svampen, som tidligere nævnt, sandsynligvis i hoved
sagen vinder indpas i de nævnte bevoksninger gennem en 
infektion med luftbårne sporer af de ved hugsten frem
bragte stød, er opgaven at fo,rhindre dette. 

Der findes 3 principielt forskellige måder, hvorpå man er 
i stand til at løse det foreliggende problem. 

a) Behandling af stødfladerne med et stof, der danner 
en hinde, som er uigennemtrængelig for F. annosus
sporernes spirehyfer. 

b) Behandling med et stof, der tillige har en goiftvirkning 
overfor svampens sporer. 

c) Behandling af stødfladerne med et stof, således at an
dre svampe invaderer disse og derved hindrer F. anno
sus i at vinde indpas. 

For det første kunne man altså behandle stødfladerne med 
et stof, der danner en hinde, som er uigennemtrængelig for 
F. annosus-sporernes spirehyfer. I England har man forsøgs
vis behandlet skovfyrstød med oliemaling. Ved disse forsøg 
fandtes 4 pct. af de således behandlede stød inficeret med 
F. annosus, medens 36 pet. af de ubehandlede stød var ble
vet inficeret. Fremgangsmåden var således lovende, og når 
den alligevel ikke nåede ud over forsøgsstadiet, skyldtes det, 
at man fandt frem til et andet lige så effektivt stof, der var 
langt billigere i brug, hvorom nærmere i det følgende. 

For det andet kunne man, som nævnt, anvende et stof, 
hvor den mekaniske virkning er kombineret med en gift
virkning overfor svampens sporer. 

Et stof af den nævnte art må besidde følgende egen
skaber: 
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a) Det skal have en stærk giftvirkning overfor spirende 
F. annosus-sporer . 

b) Det skal være stabilt, d.v.s. det må ikke fordampe og 
ej heller udvaskes af støddene. 

c) Det skal være nemt at påføre. 

d) Det må ikke være for dyrt. 

Stenkultjæreolie synes i mange tilfælde al tilfredsstille 
disse .krav. Nu er stenkultjæreolie ikke et veldefineret stof, 
men en betegnelse for en handelsvare af stærk varierende 
kvalitet. Man må antage, at den mest betydende bestanddel 
af stcnkultjæreolien i denne forbindelse er fenol. Fenolind
holdet kan i de forskellige handelsvarer variere fra ca. 2 til 
ca. 25 pct. Engelske forsøg med forskellige kvaliteter af 
tjæreolie og med tjæreolie blandet med stenkultjære viste, 
at de forskellige kvaliteter ydede en vidt forskellig beskyt
telse, og at det i hvert fald er utilrådeligt at blande sten
kultjære i tjæreolien. Det synes også at fremgå af forsøgene, 
at beskyUelsesvirkningen vokser med stigende fenolindhold 
i stenkultjæreolien. - FORESTRY COMMISSION anbefaler til 
brug ved stødfladebehandling en tjæreolie, der opfylder de 
krav, der stilles i British Standard No. 144 - 1954 til sten
kultjæreolie, der skal anvendes til imprægnering. I disse 
normer er det blandt andet foreskrevet, at fenolindholdet 
skal være mellem 3 og 18 pet. Her i landet forhandles en 
lignende stenkultjæreoEe af R. Collstrop A/ S, fenolindhol
det i denne er mellem 5 og 9 pet. Aktieselskabet for Kemisk 
Industri (AKI) har sendt et standardprodukt i handelen, 
Timbernol; denne vare er en stcnkultjæreolie med et mind
ste fenolindhold på 20 pet. Endvidere sælger Villadsens Fa
brikker ren stenkultjæreolie med et fenol indhold på ca. 20 
pet. under navnet »Lys Karbolinium«. 

De 3 her nævnte handelsvarer må anses for at have så
danne egenskaber, at de er velegnede til brug ved stød flade
behandling. Tillige forhandles der forskellige stenkultjære-
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olier her i landet under navnet Karbolinium. På forhånd 
tør man intet sige om kvaliteten af disse varer, udover at 
den sikkert er højst varierende. 

Man opnår den bedste virkning af behandlingen, såfremt 
stødfladerne behandles umiddelbart efter hugst; dette har 
sin årsag i følgende 2 forhold: For det første træder der en 
del harpiks frem på stødfladerne nogen tid efter, at træet 
er fældet. Denne harpiks hindrer stenkultjæreolien i at 
trænge ned i veddet, således at de pågældende steder på 
stød fladerne i realiteten fremtræder som ubehandlede. Ved 
at behandle stødfladerne umiddelbart efter hugst undgår 
man denne kalamitet, da det gerne varer et stykke tid, in
den harpiksudtrædningen finder sted. En behandling med 
stenkultjæreolie udført umiddelbart efter hugst synes til
lige at hindre harpiksafsondringen, således at der efter på
føringen heller ikke forekommer en fortrængning af beskyt
telsesmidlet. For det andet kan man, hvis behandlingen ikke 
udføres umiddelbart efter hugst, risikere, at F. annosus
sporer, der er faldet på stødfladerne, i tilfælde af regn bli
ver skyllet så langt ned i trakeiderne, at de undgår at kom
me i kontakt med den senere påførte stenkultjæreolie. De 
nævnte sporer vil således kunne overleve og inficere stoddet 
trods behandlingen . Til fordel for at foretage stødfladebe
handlingen i umiddelbar forbindelse med hugsten taler også, 
at chancerne for at glemme at behandle stød ved denne 
fremgangsmåde er langt mindre, end hvis man f.eks. ven
tede med at behandle de i dagens løb frembragte stød til 
hen under fyraften. 

Andre spørgsmål, der melder sig i forbindelse med stød
fladebehandlingen, er, hvor omhyggeligt behandlingen skal 
udføres, og hvor store mængder stenkultjæreolie, der skal 
bruges. Forsøg, der er udført i England, har vist, at en spar
som anvendelse af beskyttelsesmidlet medfører en mangel
fuld beskyttelse, og det samme er tilfældet, hvis der fore
kommer ubehandlede steder på stødfladerne. Ved behand
ling af stød med stenkultjæreolie gælder følgeligt, at man 
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skal sørge for at hele stødfladen, revner og overjordiske sår 
på rødderne bliver dækket med et godt lag stenkultjæreolie. 

En behandling, der er udført efter de foran anførte ret
ningslinier, vil i de fleste tilfælde hindre, at støddene bliver 
inficeret gennem en invasion med luftbårne sporer. Ved for
søg, hvor fo,rskrifterne blev fulgt nøje, medførte behandlin
gen, at 90 pct. af de stød, der ellers ville være blevet infice
ret forblev uangrebne. I praksis, hvor man ikke kan forvente. 
at behandlingen udføres så omhyggeligt, er virkningen af 
behandlingen knap så god. Under sådanne forhold fandt 
man i England, at virkningen faldt til 60 pct. 

I de tilfælde, hvor behandlingen havde svigtet, skønt den 
var udført rettidigt og omhyggeligt, skyldtes dette dels rev
nedanneIse i stødfladerne, dels såring af støddene efter be
handlingen og en påfølgende invasion af F. annosus. - Dette 
forhold kræver en nærmere forklaring. Som tidligere an
ført kan ubehandlede stødflader kun inficeres ved hjælp af 
F. 'annosus-sporer indenfor et begrænset tidsrum efter 
hugst; længden af denne periode er for skovfyrstøds ved
kommende ca. 14 dage og er for rødgranstøds vedkommende 
i hvert fald ikke større end 1 måned. Efter denne tids for
løb er støddene, hvis de ikke forinden er blevet inficeret 
med F. annoslls, i reglen blevet invaderet af andre svampe, 
og patogenet kan som følge heraf ikke vinde indpas. For 
stød, der er behandlet med stenkultjæreolie, stiller sagen 
sig anderledes. Ved denne behandling skaber man, som 
nævnt, en barriere af kemisk og fysisk natur, der ikke alene 
hindrer F. annosus , men også andre stødboende svampe i 
at vinde indpas. Tillige opretholder man på denne måde en 
for svampevækst tilpas høj fugtighed i veddet. Som man 
umiddelbart vil forstå, frembyder de nævnte stød et glim
rende voksested for svampe - der af den ene eller den an
den grund - er sluppet igennem den kunstigt skabte barriere. 
Engelske forsøg underbygger disse iagttagelser. Ved disse 
forsøg skar man 6 måneder efter hugst og behandling en 
ca. 3 cm tyk skive fra toppen af skovfyrstød, der var be-
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handlede med stenkultjæreolie. De således fremkomne nye 
stødf/ader frembød en velegnet grobund for F. annosus, me
dens svampen ikke var i stand til at jnvadere stødflader 
frembragt på samme vis hos ubehandlede stød. Sammen
fattende kan man sige om stødf/adebehandling med stenkul
tjæreolie, at den rigtigt udført yder en ret tilfredsstillende 
beskyttelse, men at den tillige forlænger den periode, hvoTi 
støddene er modtagelige fOT infektion fra ca. 1 til ca . {) 
måneder. Endelig skal det nævnes, at en behandling af stød
fladerne hos træer, der allerede før hugst er angrebet af F. 
annosus, i regelen vil bevirke, at svampen bydes bedre 
vækstvilkår end i ubehandlede stød, og behandling af så
danne stød må følgelig frarådes . Der sker nemlig det, at man 
ved tjæreoliebehandlingen afskærer de svampe, der even
tuelt kunne udkonkurrere F. annosus, fra at trænge ind i 
støddet. 

Den tredie måde, hvorpå en invasion af stødfladerne med 
F. annosus eventuelt kunne forhindres, består deri, at man 
sørger for at andre svampe koloniserer støddene hurtigt ef
ter fældning og derved hindrer en F. annosus-infektion. En 
sådan biologisk bekæmpelsesmetode ville, såfremt den var 
effektiv og praktisk gennemførlig, frembyde den fordel frem
for behandlingen med stenkultjæreolie, at støddene for sted
se skulle blive utilgængelige for F. annosus. 

En frisk afskåret stødflade er til en vis grad et selektivt 
medium, hvor væksten af visse veddestruerende svampe be
gunstiges, og hvor modsat væksten af andre svampe hæm
mes. Blandt de omtalte veddestruerende svampe findes 
Peniophora gigantea (Fr.) Massee. Denne svamp er i en 
vis udstrækning i stand til at fortrænge F. annosus, og man 
har ved inoIwlation af friske stødf/ader med P. gigantea 
været i stand til at hindre F. annosus i at invadere støddene. 
Metoden er dog ikke i øjeblikket praktisk gennemførlig. I 
England har man også forsøgt at dække stød fladerne med 
jord fra skovbunden før herved at hindre F. annosus i at 
invadere stødf/aderne. Man regnede med på denne måde at 
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kunne tilføre stød fladerne en mikroflora, der var fjendtlig 
overfor F. annosus. Forsøgene resulterede i - stik imod for
ventningen - , at der blandt de behandlede stød fandtes langt 
flere F. annosus-angrebne end blandt de ubehandlede stød. 
Dette resultat skyldtes, at der på jordoverfladen og i de 
øverste jordlag meget ofte findes F. annosus-sporer, som 
man altså ved denne fremgangsmåde har anbragt på stød
fladerne med det nævnte resultat til følge. Endelig har man 
prøvet at ændre stødfladernes selektivitet ved at behandle 
dem med kemikalier således , at stødfladerne frembød sær
lig gunstige vækstbetingelser for harmløse svampe, der til
lige hindrede F. annosus i at inficere støddet. Flere ganske 
lovende stoffer afprøves for tiden i England. 

3. Hugststyrke. 

Da de ved hugsterne frembragte stød efter alt at dømme 
udgør den mest betydningsfulde indfaldsport for svampen, 
og da man ikke er i stand til - selv ved en omhyggelig udført 
behandling med stenkultjæreolie - helt at udelukke F. an
nosus fra samtlige stød, er det tilrådeligt at foretage 1. gen
nemhugning i nåletræbevoksninger på så sent et tidspunkt, 
som det skønnes økonomisk forsvarligt , ligesom det vil være 
gavnligt at føre en svag hugst. 

4. Hugsttidspunkt. 

Som tidligere nævn t er risikoen for stødfladeinfektion 
ikke lige stor i alle årets måneder. Her i lari-det synes ri
sikoen for stødfladeinfektion at være størst hen på efter
sommeren og om efteråret og mindst om vinteren. Det er 
derfor tilrådeligt at lade hugsterne i nåletræbevoksninger 
foretage om vinteren. Dette gælder uanset om man lader 
foretage stødfladebehandling eller undlader dette, men er 
selvfølgelig i særlig grad påkrævet i sidstnævnte tilfælde. 
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Slutning 

Det skal fremhæves, at behandlingen af stødflader med 
stenkultjæreolie, som nævnt, først og fremmest er beregnet 
på 1. generation nåletræbevoksninger, men det er muligt, 
at metoden med fordel også kan anvendes i 2. generation 
nåletræbevoksninger. På kort sigt indebærer metoden en 
nedsættelse af angrebshyppigheden i de bevoksninger, hvor 
behandlingen foretages. På længere sigt skulle metoden 
måske indebære en generel nedsættelse af luftens indhold 
af F. annosus-sporer og dermed en formindskelse af risiko
en for stødfladeinfektioner i al almindelighed. Om de to 
sidst nævnte forholdsregler gælder, at de med lige stor for
del vil kunne bringes til anvendelse i 1. som i senere gene
rationer af nåletræbevoksninger. 

Resume 

Vil man anvende stødfladebehandling bør nedennævnte 
regler følges: 

1. Anvend en ren stenkultjæreolie med stort fenol indhold . 
2. Foretag behandlingen i umiddelbar forbindelse med 

hugsten. 
3. Stødflader og sår på støddene dækkes med et godt lag 

stenkultjæreolie. 
4. Undlad behandling af rådne stød. 
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