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ORIENTERING OM 

STATSSKOVENES PLANTEAVLSSTATIONS 

ARBEJDE MED FRØPLANTER 

OG AFKOMSFORSØG 

Af skovrider H. BARNER 

I det følgende anføres først nogle definitioner og prin
cipper samt almene overvejelser i forbindelse med anlæg 
og benyttelse af frøplantager. Dernæst følger træartsvis en 
gennemgang af problemstillingen på baggrund af vor viden 
om raceforholdene, en kort beskrivelse af planteavlsstatio
nens hidtidige arbejde , samt en opgørelse over færdige, 
planlagte og ønskede frøplantager. I tabel 1 findes en samlet 
oversigt QlVer frøplantagerne. Endelig er i tabellarisk form 
for hver træart givet en oversigt over anlagte race- og for
ædlingsforsøg. 

Alment om frøplantager 
Definition. 

En frøplantage eller frøhave er en plantning af udvalgt 
vegetativt og/eller generativt frembragt materiale, der har 
til formål under betryggende isolering at fremme avlen af 
kvantitativt og/eller kvalitativt høj tydende sorter. 

Materiale. 
De af forædleren efter en første orientering valgte træer 

bør blot betegnes prøvetræer. Blandt disse kan efter en 
mere kritisk gennemgang udskilles de i kvantitet og/eller 
kvalitet fra nabotræerne i særdeleshed og bevoksnings
gennemsnittet i almindelighed fænotypisk klart bedre 
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Tabel 1. Oversigt over Planteavlsstationens frøplantagearealer 1947- 1972. 

Træart I Færdige I Planlagtel ønskedel lait I Arealbehov 
ha ha ha ha 1962- 1972 

Bøg ...... .... . . ..... 3,4 6,0 6,0 15,4 12,0 
Eg .... .. ........... . 
Ask ... .. .. .. ........ 4,5 4,5 
Ær ............. . ... . 1,0 1,0 1,0 
Rødgran ... .. . . . ... . . 2,0 5,0 4,0 11,0 7,0 
Abies ....... . ..... . . , 2,0? 2,0? 2,0? 
Sitka ................ 
Douglas .............. 5,8 5,8 
Jap. + hybr.lærk .... . . 1,7 2,0 1,0 4,7 1,0 
Eur. lærk ............ 1,8 1,8 
Skovfyr .............. 4,6 4,6 
A. fyr . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1,7 1,0 4,2 1,0 

lait .•......... .. .. . .. 25,3 14,7 15,0 55,0 24,0 

træer, der betegnes plusfræer. Normalt vil kun plustræer 
indgå i frøplantagerne. Først når de valgte træer er af
komsprøvet og fundet bedre end standard, tales efter 
svensk og tysk terminologi om elitetræer. 

Udvalg af avlsmaterialet kan efter dettes oprindelse ind
deles således: 

1. Udvalg i udenlandske racer i oprindelseslandet. 
2. »» » »» l ste generation i Danmark. 
3. »» » »» 2-11. » » » 
4. » » danske» » » 
5. » uanset » » » 
6. » i enkelttræafkom efter fri kryd eming. 

7. » » » » kontrolleret krydsning. 

Frøplantagens tekniske formål. 

1. Større frøproduktion af et begrænset antal træer, idet 
disse vegetativt formeres og plantes således, at gen
sidig krydsning lettes. 

2. Lettere og billigere frøindsamling under fuld kontrol. 
3. Isolering fra uønsket bestøvning. 
4. Placering i et for blomstring, bestøvning og frøudvik

ling gunstigt miljø. 
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FJ'øplantagens genetiske formål. 

1. Bedre vækst ydelse, event. begrænset til ungdoms
vækst. 

2. stamform, herunder event. forgrenings- eller 
grentype. 

3. vedkvalitet, alment = rumvægt, specielt = fi
berlængde m.v. 

4. frost og/ eller tørkeresistens. 
5. sygdomsresistens. 

Frøplantagen kan i sin simpleste form benyttes alene af 
tekniske grunde, nemlig af de ovenfor anførte, f.eks. for 
ask og ær, hvor man i første række ønsker lettere indsam
lingsmuligheder, eller for sitka, Abies Nordmanniana og 
fransk bjergfyr, hvor isolering fra uønsket bestøvning kan 
være det primære mål. Endvidere kan der f.eks. for douglas 
og lærk være tale om frøplantageanlæg på lokaliteter, der 
er gunstigere for blomstring, bestøvning og frøavl end mo
derbevoksningernes miljø. Dernæst kan frøplantagen ud
over ovennævnte formål benyttes for produktion af frø fra 
kloner af en bevoksning af særlig god race (proveniens
frøplantage) . Det er her tilfredsstillende, blot man i frø
plantagens afkom genskaber den bevoksningstype, man gik 
ud fra. Man venter således ikke nødvendigvis en effekt af 
sit plustræudvalg, men sikrer dog massefremstilling af en 
type, der ligger over alm. brugstype. 

Ovennævnte forhold er omtalt ved tidligere lejlighed, 
men understreges atter til erindring om, at en stillingtagen 
til anlæg af frøplantager ikke fuldt ud behøver at være be
stemt af større eller mindre tro på effekten af plustræ
udvalg eller på forædling i snævrere forstand. 

Udover nævnte typer frøplantager kan nævnes de frø
plantagetyper, der bygger på forædling i snævrere forstand, 
f .eks. hybridfrøplantager og de egentlige plustræfrøplanta
ger. Sids,tnævnte kan være opbygget af kloner, valgt i mange 
forskellige bevoksninger. Man håber her på en effekt af det 
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positive fænotypeudvalg. Det er normalt dette arbejde, der 
diskuteres mest; men det er denne type frøplantager, der er 
arbejdet mindst med her i landet. Planteavlsstationen har 
fundet det rigtigt i de første trin at koncentrere sig om pro
veniens- og hybridfrøplantagerne. 

Forskellen mellem de forskellige typer frøplantager kom
mer klart til udtryk i den af svenske skovtræforædlere be
nyttede klassificering: 

1. Brugsfrøplantager, ren fremavlstelmik. 
2. Proveniensfrøplantager, i hovedsagen ren fremavl af 

en særlig god race eller krydsning mellem flere så
danne. 

3. Plustræfrøplantager, forventet effekt af plustræud
valg. 

4. Artskrydsningsfrøplantager, forventet heterosiseffekt 
m.m. 

5. Elitefrøplantager, opbygget af kloner, der efter ind
byrdes krydsning har givet afprøvet afkom af særlig 
værdi. 

Fl'øplantagens sammensætning. 

Der er her såvel tale om valg af kloner, som disses antal 
og indbyrdes placering i frøplantagen. Dette meget kom
plicerede spørgsmål, der rummer såvel a) genetiske som 
b) blomstringsbiologiske og c) rent tekniske problemer, dis
kuteres livligt hlandt forædlere og er udførligt behandlet i 
mange afhandlinger og håndbøger. Her skal blot anføres 
følgende: 

a) Det genetiske problem kan ved en meget grov opgørel
se deles i 3. 

1. Det første er, om frø fra en frøplantage indeholdende 
et stort antal kloner (f.eks. 30-100) vil give et afkom, 
der i forhold til bevoksningsafkom vil være så meget 
mere ensartet, at der vil være betydelig risiko for, at 
dette afkom i fremtiden har større chance for at ram
mes af katastrofer, end alm. bevoksningsafkom. 
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2. Det andet spørgsmål er, om det er forsvarligt yder
ligere at indskrænke klontallet til f. eks. 2-10 kloner. 

3. Det tredie problem er den ekstra risiko, der kan opstå, 
såfremt frøplantageafkom benyttes til alm. frøavl i 
yderligere l eller flere generationer. 

Det er værd at bemærke, at ved de teoretisk begrundede 
overvejelser og beregninger er det ikke mindst de under 
punkt 3 nævnte risici, man beskæftiger sig med. For danske 
forhold, hvor vi har frøindsamling m.v. nogenlunde under 
kontrol og iøvrigt kun undtagelsesvis benytter selvforyngel
se, er dette problem imidlertid ikke stort. 

Til punkt 1 skal først i almindelighed bemærkes, at en 
fænotypisk ensartet bevoksning ikke behøver at være genoty
pisk mere ensartet end en fænotypisk uensartet bevoksning. 
Der kan blot være tale om, at den ene population er mere 
egnet til de givne kår end den anden. Tilsvarende må man 
gøre sig klart, at en genotypisk stærkt varierende popula
tion ikke behøver at være mere dyrkningssikker end en 
genotypisk mindre varierende population. Genotypisk valia
tion er i sig selv ikke nogen garanti for at sikre et forstligt 
tilfredsstillende resultat - ja end ikke for populationens 
bevarelse, hvilket der findes adskillige eksempler på. Det 
bedste resultat nås kun ved at øge procenten af individer, 
der genolypisk er bedst egnede for vore dyrkningsforhold -
og dette betyder normalt for såvel racer som sorter en ind
snævring i den genetiske spredning. 

I denne forbindelse må iøvrigt erindres om, at skovbruget 
ikke altid har startet dyrkning af en ny art på et særligt 
bredt grundlag. Adskillige af de økonomisk vigtige arter er 
udbredt over flere 1.000 ha ud fra et materiale, der stam
mer fra ret få individer. 

Trods alt må det dog erkendes, at der er et stort skridt 
fra, som normalt at høste af f.eks. 200 træer (der yderligere 
er bestøvet af adskillige andre) i en bevoksning til at høste 
i en frøplantage, hvor f.eks. kun 25 træer bestøver hinanden 
indbyrdes. Det er imidlertid ikke alene antallet af træer, der 
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er afgørende, men ofte nok så meget, hvad disse repræsen
terer, f.eks. om de er udtaget i en snævert afgrænset popu
lation, eller om de er udtaget i vidt forskellige populationer. 

Såfremt man kun ønsker at genskabe den bevoksnings
type eller race, som man vælger ud i, er der normalt ingen 
grund til at løbe nogen unødig risiko, og for denne type frø
plantager bør man derfor indtil videre benytte 25-50 træer 
pr. frøplantage. 

Med hensyn til spørgsmål 2, om en yderligere begræns
ning i klontallet vil være forsvarlig, kan formentlig kun 
svares, at dette vil afhænge af resultatet af afkomsprøvnin
ger på diverse lokaliteter. Dette indebærer, at frø fra sådan
ne frøplantager ikke bør falbydes i større stil, før man har 
en vis orientering om dyrkningssikkerheden, der dog ikke 
uden videre må anses for stigende med stigende antal klo
ner pr. frøplantage. 

b) Det blomstringsbiologiske problem omfatter dels blom
stringstidspunkterne klonerne imellem, dels klonernes rela
tive bidrag til den samlede pollen- og frømængde i frøplan
tagen. Hvad blomstringstidspunkterne angår, er det umid
delbart klart, at placerer man 25 kloner i en frøplantage, 
men kun 10 af disse passer sammen i blomstring og bestøv
ning, er lidet vundet. I visse arter er der større udsving i 
blomstringstidspnnkt end for andre arter. Det må imidler
tid huskes, at selvom et givet antal kloner normalt passer 
sammen i blomstring, vil der undtagelsesvis indtræffe sær
lige klimaforhold, der medfører, at enkelte kloner ikke 
kommer i takt med de øvriges blomstring. 

Der er konstateret betydelige klon forskelle m.h.t. forhol
det mellem antal han- og hunblomster pr. blomstringsår, 
ligesom det er kendt, at dette forhold forskydes med alde
ren, men ikke nødvendigvis i samme retning for forskellige 
kloner. Selvom klonerne passer sammen i blomstring, kan 
man derfor ikke forvente, at forskellige årgange afkom vil 
være »ens«, hvilket iøvrigt også gælder alm. bevoksningers 
afkom. 
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c) Det tekniske problem omfatter i denne forbindelse 
klonernes indbyrdes placering i frøplantagen, idet man må 
tilstræbe bedst mulig indbyrdes »blanding«. Dette gælder 
ikke alene i de første år med fuld blomstring, men også 
efter en eller flere udhugninger, hvor problemet er stadig 
at bevare alle kloner i det til enhver tid ønskede forhold . 

Specielt svenske og tyske skovtræforædlere har ydet væ
sentlige bidrag til løsning af spørgsmålet om den rette 
plantningsplan. Efter de nuværende modeller inddeler man 
frøplantagen i et passende antal blokke og søger mellem 
disse at få en vekslende blanding af klonerne, der placeres 
således, at alle ldoner stadig er repræsenteret efter 1 eller 2 
udhugninger. 

Det vil formentlig fremgå af ovenstående korte orien
tering om problemerne, at man ikke bør betragte hverken 
25 eller 50 kloner pr. frøplantage som et helligt tal, der sik
rer mod alle farer. Klontallet må afhænge af formålet med 
frøplantagen, anvendelsesområdet og kendskabet til kloner
ne samt disses afkom. 

Frøplantagens størrelse . 

Ved fastsættelse af den enkelte frøplan tages størrelse ind
går følgende faktorer i overvejelserne: 

1. Frøbehovet samt den del af dette, som det synes rime
ligt at dække med plantagefrø i almindelighed og med frø 
fra den pågældende plantage i særdeleshed. 

2. Frøplantagens forventede frøproduktion pr. ha og år. 
Dette er beklageligvis endnu en ukendt størrelse. Det 

understreges, at de i efterfølgende oversigter for hver træ
art anførte tal for frøproduktion ikke gælder frøplantager, 
men alm. bevoksninger i fuld frøbæringsalder. Det kan 
påregnes, at en frøjllantage i fuld frøbæring vil yde som for 
bevoksninger anført eller mere, men det er uvist, hvornår 
fuld frøbæring i plantagerne vil indtræffe. Er plustrævalget 
foretaget heldigt, må man vente , at de til plantagen benyt
tede træer vil rumme anlæg til at fruktificere i senere alder 
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og måske desuden mindre intensivt end de bevoksnings
træer, som den alm. frøindsamling koncentreres om. 

Podningsteknikken vides for flere arter af afhjælpe det 
førstnævnte problem. Træernes fri stilling m.v. i frøplan
tagen samt andre forhold vil formentlig afhjælpe eller di
rekte vende det sidstnævnte forhold . 

Foreløbig må vi konstatere, at selvom en speciel pod
ningsteknik påvirker blomsterdannelsen positivt, genfinder 
vi dog i et større klonmateriale af diverse arter og racer den 
samme rækkefølge i alderstrin (men ikke i absolut alder) 
for begyndende blomstring, som normalt karakteriserer de 
forskellige arter og racer. Eksempelvis kan anføres, at 
mens unge podninger af lærk og skovfyr har blomstret rigt, 
har et ret stort klonmateriale i rødgran af forskellig alder 
endnu ikke præsteret blomstring af betydning, samt at 
kloner af baltisk fyr har blomstret langt mindre end jævn
aldrende kloner af skotsk fyr. 

Inden for den enkelte art og race er der imidlertid en 
klonbestemt, meget stor forskel i såvel tidspunkt for første 
blomstring som i frøproduktion, målt over en årrække. 

3. Frøplantagens størrelse og udformning er i ikke ringe 
grad bestemmende for chancerne for gunstig indbyrdes be
støvning samt for risici for uønsket bestøvning udefra. 
Plantagerne bør derfor ikke være for små. 

4. Frøplantagernes isolering fra uønslfet bestøvning be
grænser træartsvalget inden for en afstand af normalt 500 
m eller på ca. 75 ha. Plantagerne bør derfor placeres, hvor 
den pågældende art ikl<e ønsk/es dyrket, ell er der bør til
stræbes relativt få og store plantager. Det må imidlertid 
erindres, at den nævnte ulempe kan afsvækkes, idet afkom 
fra den pågældende frøplantage meget vel kan benyttes til 
plantning inden for nævnte zone, specielt såfremt der er 
tale om en sent blomstrende art. 

5. Ved fastsættelse af en frøplantages størrelse vil end
videre økonomiske hensyn spille ind. Der bør her såvel 
tages hensyn til plantagens økonomi som plantage betragtet 



345 

som til udgiften ved det for pl antagens etablering nødven
dige forarbejde. Har anlæg af en plantage kunnet ske uden 
større forsøgsmæssigt forarbejde, vil størrelsen af plan
tagen kunne fastlægges næsten alene ud fra overvejelser 
over frøbehov og plantagens økonomi fremover. 

Såfremt der ligger et langvarigt og dyrt arbejde forud for 
udvælgelsen af plantagetræerne samt til afkomsbedømmelse 
m.v., kan man meget vel forsvare at anlægge en større plan
tage, såfremt rimelig frøsætning og afsætning kan ventes. 
Herved kan man gøre sig forhåbning om, at forarbejdet kan 
indtjenes gennem det større frøsalg, idet plantageudgiften 
her kun udgør en ringere del af de samlede udgifter. 

Frøplantagens økonomi. 

Ved vurderingen af frøplan tagernes økonomi indgår føl
gende faktorer udover generalomkostninger og forrentning: 

1. Anlægsudgiften beregnet som udgift til fremskaffelsen 
af materialet , dettes formering samt pasning i planteskole 
og udplantning og pleje indtil plantagen er stabiliseret, 
d.v.s. ca. 5 år efter udplantning. Disse udgifter er for nogle 
år siden opgjort til 4.500-7.000 kr. pr. ha. 

2. Frøudbytlet pr. ha og år, se under frøplantagens stør
relse, punkt 2. 

3. Frøprisen. Hidtil er frøplantagefrø solgt til priser me
get nær priser for godkendt frø. 

4. Frøindsamlingsudgifterne. Disse må regnes at blive 
noget eller betydelig lavere end for alm. bevoksninger, alt 
afhængig af træarten. 

5. Omdriftsalderen er naturligvis afgørende for økono
mien, idet denne er bestemmende for, hvor mange høst
udbytter man kan opnå i det investerede produktionsappa
rat. 

Det kan i denne forbindelse anføres, at skulle en frøplan
tage vise sig at give afkom, der er mindre godt end en se
nere anlagt plantages, behøver den først anlagte ikke nød
vendigvis at kasseres af den grund. Er dens afkom blot lige 
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så godt som alm. brugsfrøs, repræsenterer den dog en værdi 
som rationel frøkilde. Den kan derfor opretholdes og udnyt
tes så længe, der er behov for frø af denne type, og sålænge 
udnyttelsen giver et rimeligt netto. 

6. Mellembenyltelsen. Som bekendt har stationen i de se
nere år lagt stor vægt på at søge denne mulighed udnyttet. 
Frøplantagerne falder her i 2 grupper, nemlig de tidligt frø
producerende, som lærk og fyr, hvor mellembenyttelse ikke 
er hensigtsmæssig, og de senere frøproducerende, som gran, 
douglas og bøg, hvor en mellembenyttelse vil bedre væsent
ligt på arealets økonomi. Se fig. 9-10, 11-12 og 13-14. 

De sent fruktificerende plantager anlægges med stor 
planteafstand mellem podningerne, der således beslaglæg
ger en beskeden del af arealet og giver plads til pyntegrønt
kulturer. Endvidere kan benyttes forkultur af birk, el eller 
lærk, som kan benyttes til frøhøst. 

7. Hovedbenyttelsen. Såfremt frøplantager kan benyttes 
til andre hovedformål end frøproduktion, vil dette kunne 
ændre de økonomiske problemer totalt. Da frøplantagetræ
erne ønskes dyrket i nogenlunde fri stilling, er det næ rlig
gende at tænke sig at lade dem indgå i parkanlæg m.v. Dette 
gælder specielt bøg og eg, men kan meget vel også tænkes 
for lærk og fyr. Der anlægges i disse år betydelige offentlige 
plantninger, og det virker urimeligt, at der hertil anskaffes 
tilfældigt materiale, der købes til høje priser. 

Såfremt der til visse af de offentlige anlæg kunne leveres 
værdifuldt avlsmaferiale, der samtidigt opfyldte alm. park
fræformål, ville man få en langt rigtigere helhedsløsning 
end hidtil. 

Endelig må bemærkes, at parktræer passes langt om
hyggeligere end skovens træer. 

Efter de nuværende erfaringer synes det sikkert, at øko
nomien for frøplantager af ask, ær, lærk og fyr vil blive 
god. Man er usikker på douglas- og rødgran økonomien. Den 
manglende viden om forholdene for bøg samt dennes øko-
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nomi i almindelighed, frister til at anlægge bøgefrøplan
tager, som ovenfor skitseret. 

Bøg 

Frøbehov pr. år i Danmark 
» »» » statsskovene 

Frøår . .. . .. ....... . ..... . .. . .... . .... . 
Frøproduktion pr. ha skov i frøår .. . . . . . 
Færdige planter pr. kg frø .. . .. . ... . ... . 

Problemstilling. 

12.000-18.000 kg 
4.000- 7.000 kg 

3-5 års mellemrum 
500-1.000 kg 
1.000-1.500 stk. 

Bøgens naturlige udbredelse i Europa dækker betydelige 
områder og omfatter som bekendt også Danmark. De dan
ske bøgeskove består formentlig i overvejende grad af 
dansk bøg. Det vides imidlertid, at man fra gammel tid har 
importeret betydelige oldenmængder, dels fra tyske, dels fra 
østrig-ungarske frøhuse. Senere er importer fra flere egne 
af Tyskland kommet til, og det vides, at betydende mæng
der olden gennem de sidste 50 år er indkøbt fra Holland, 
mindre partier fra Belgien samt små partier fra Schweiz. 

Forskelle mellem disse vidt forskellige importer, der dels 
er dårligt stedfæstede, dels usikre m.h.t. herkomst,afspej
ler sig i skoven normalt kun ganske svagt i de mellem
aldrende eller gamle bevoksninger, men ses i flere tilfælde 
klart i planteskole eller i kulturer, idet man her bemærker 
ret klare forskelle i vækstenergi eller/og formtendens. Alt i 
alt har bøgen vist sig yderst tålsom for flytning, idet man 
hverken har haft afgørende tab eller gevinster ved de al
mindeligste importer. Kårenes betydelige indflydelse kom
mer bl.a. til udtryk derved, at under gunstige forhold un
derstreges den gode races egenskaber i forhold til alm. mid
del, og under ugunstige kår kan forholdet udviskes eller 
vendes. 

Flertallet af de udenlandske racer synes at give hurtigere 
kulturstart end alm. dansk bøg. Flere udenlandske importer 
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viser usikker eller uheldig formtendens, enkelte kan under 
gunstige forhold kombineret med rigtig behandling give et 
kvalitativt klart bedre slutresultat end dansk bøg (»Kar
paterbøg« i Nordruplund, Lourup, Halsted, Sejnhus (?), 

Tisvilde og Viborg). Sihlwaldbøg synes at forene hurtig 
kulturstart med absolut god og relativ sikker formtendens, 
hvilket også er iagttaget i et tysk proveniensforsøg. 

Forsøg med afkom af danske »bøgeracer« viser, at af
kom af ekstremt dårligt formede og/eller svagtvoksende 
bevoksninger eller grupper i kulturstart er langt ringere i 
form og vækst end god dansk bøg. Ved 20-30 års alderen er 
formen stadig klart ringere, mens højdeforskellene er min
dre sikre. 

Der savnes gode sammenlignende forsøg med afkom af 
normale bøgebevoksninger fra landets forskellige egne. Det 
forhåndenværende materiale synes imidlertid ikke at vise 
væsentlige genetisk betingede forskelle. U d fra erfaringerne 
med bl.a. holstensk bøg må det dog antages, at bøg fra vore 
bedste sydlige lokaliteter, samt f.eks. Langeland og Frede
riksgave, vil give hurtigere ungdomsvækst end nordlig og 
illidtjydsk bøg. 

Ovenstående kan sammenfattes således: 
Det er sikkert, at man ved at anvende de bedste uden

landske racer på de fleste lokaliteter kan få en hurtigere 
kulturstart end med lokalracen. 

Det er sandsynligt, at man ved udvidet anvendelse af 
Sihlwaldbøg på mange lokaliteter kan få bedre start og 
bedre form såvel i ungdommen som for salgbar masse. 

Det er sandsynligt, at man ved fremavl af vore Karpater
bevoksninger, trods visse vanskeligheder i ungdommen, kan 
få bedre kvaliteter end normalt for salgbar masse. 

Den økonomiske værdi af udnyttelsen af de nævnte for
hold vil i høj grad afhænge af vor dyrkningsform. Skal vi 
fortsat plante 20.000 bøg pr. ha og fjerne hovedparten før 
salgbare effekter er produceret, vil formforskellene til en 
vis grad udjævnes, før salg finder sted. Fordelen ved hurtig 
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kulturstart kan dog indkasseres, og et bedre og mere ens
artet startmateriale vil formentlig kunne billiggøre be
standsplejen m.v. På den anden side vil mulighederne for 
at billiggøre kulturerne ved nedsat plantetal m.v. i høj grad 
være afhængig af tilstedeværelsen af planter af god race. 

Der er sikkerhed for, at man ved anvendelse af bedste 
race eller sort kan opnå små forbedringer i bøgens økono
mi. Bøgefrø udgør 7 % af planteprisen. Bøg af usikker her
komst er kun lidt billigere end alm. anvendt bøg. Tilsvaren
de er bog af de bedste racer kun lidt dyrere end alm. 
anvendt bog. Såfremt man ønsker at plante bøg, er det 
derfor helt urimeligt ikke at sikre sig frø af gode racer. 

Se iøvrigt D.S.T. 1958, side 25-38. 

Hidtidige arbejde. 

Planteavlsstationen har holdt sig a jour med forsøgs
resultater vedrørende bøgens proveniens- og forædlings
forhold. 

Der er anlagt et par proveniensforsøg med 2 udenlandske 
og 2 danske racer. Endvidere er for Arboretet tiltrukket og 
udplantet forsøg med enkelttræafkom. Fra Arboretet er 
modtaget ca. 60 kloner af de bedste plustræer. Klonsamlin
ger er anlagt med dette materiale, således at en væsentlig 
del af bøgeforædlingens materiale kan bevares samlet. 

Der er udviklet en rationel indsamlingsteknik, således at 
man i fremtiden på økonomisk forsvarlig basis kan kon
centrere indsamlingerne i få, gode bevoksninger. 

Opbevaring af bog er forsøgt med meget store tab, men 
synes nu at skulle lykkes. 

Med de 2 ovennævnte tekniske erfaringer skulle der nu 
være skabt grundlag for statsskovenes kontinuerlige for
syning med bog af bedste race. 

Frøsætningen i gode danske bevoksninger er søgt ud
nyttet bedst muligt. Gennem frøudvalget er importeret bog 
fra de bedste alleer i Holland samt i begrænset mængde fra 
Schweiz. ' 

32 
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Fig. 1. F ot. 1956. Fig. 2. Fot. 1962. 
Bøg. Frøplantage nr. 230, Tisvilde-Frederiksværk distrikt. 

I forbindelse med rejser i Holsten er frøkilderne nærmere 
undersøgt, og større partier derefter indkøbt. 

Afkomsforsøg: Se tabel 2. 

Frøplantager. 

Anlagte frøplantager: 

l) Tisvilde-Frederiksværk distr. Asserbo, ca. 1,0 ha. På
begyndt 1953 med podning på stedet af 5 udvalgte danske 
bøge, leveret af Arboretet. P.g.a. frostskader og manglende 
pasning herfra ikke særlig vellykket. Forår 1961 blev plan
tagen ombygget noget, og der indplantedes nye kloner, 
således at nu ialt 14 kloner indgår i plantagen. Se figur 1 
og 2. 

2) Knuthenborg Park, ca. 2,4 ha. Plantet 1959-60 med 13 
kloner, der er leveret af Arboretet, og som repræsenterer 
nogle af de bedste af de hidtil udvalgte danske bøge. Plante
afstand 15 m, ialt ca. 100 podninger, der er i god udvikling. 

Planlagte frøplan tager: 

3) Areal søges, ca.. 6 ha. I samarbejde med Arboretet er 
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Tabel 2. Bøgeforsøg januar 1961. 

Anlæ s- I l I ' Gentacrel- ! Lykkes % I år g Areal Distrikt Afd. Forsøgspartier ser'" vurderet som Bmk. 
k ultur I forsøg 

1953 1,4 Gurre I 309 Lundsgaard 3 I 40 % I kass. "~na, 
1953 0,6 Stenderup I 95 Vejle Nørreskov ; Sihlwald, Schweiz; 

Winterholz, Holsten 3 I 80 % 70 % lovende 

1952 l 1,4 I København 74 Lundsgård ; Hørsholm, Slotshaven; -- - -
Sønderborg; Stenderup; Vejle, 

I 
Nørreskov ; Gjorslev; Gråsten; Brat-

l tingsborg ; Krenkerup; Glorup; Bel-
I gien; England; Holsten l standard 60 % ? ikke velly 

1953 ~:~ Lindet Il ~~~a ! Forsøg med bøgeheistere, Sihlwald ,l I 90 % II 90 % I vellykket 

0,9 247 l I l 

1959 I 0,8 l Gurre 91 Enkelttl'æafkom, Lundsgård stand. 1 1 standard I 80 % l 80 % 
Arboretrts indsamlinger. 

lait 6,5 l heraf 3,4 ha I 
I I 

proveniensfors . 

w 
<:.n ...... 
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udvalgt 26 af de af Arboretet formerede Karpaterbøge. Det 
drejer sig om træer fra Nordruplund (5), Lårup (3), Hal
sted (9), Segnhus (5) og Viborg (4). Podningerne er leveret 
af Arboretet og kan udplantes om 2-3 år. lait regnes at 
skulle benyttes ca. 20 podninger pr. klon, eller ialt 560 pod
ninger. Arealstørrelse vil afhænge af planteafstand m.v. 
(7 X 7 m = ca. 6 ha og 15 X 15 m med mellembenyttelse = 
ca. 12 ha). 

Ønskede frøplantager : 

4) Der ønskes snarest belej liget udvalgt og vegetativt 
formeret et antal træer fra Sihlwald i Schweiz. Frøplan
tagearealet vil afhænge af planteafstand, men der sigtes 
mod 4.-6 ha. 

lalt areal for komemnde 10 ar: 

Færdige plantager 3,4 ha 
Planlagte » *) 6,0 » 

Ønskede » *) 6,0 » 

laIt ... .. . . ..... 15,4 ha 

Arealbehov i kommende 10 år = 12 ha. 

Kommentar til frøplantagerne. 

ad . !. Plantagen ikke særlig vellykket og må betragtes som 
et første forsøg, der kan give visse erfaringer om bøgepod
ningers udvikling og frøproduktion. 

ad 2. Anlagt med kloner af virkelig gode træer. Ønskes 
udviklet som en naturlig del af Knuthenborg park. Der er 
ikke truffet aftale med godset om fremtidig udnyttelse. Man 
har foreløbig blot fælles aftale om, at podningerne skal 
bevares fremover og interesserer sig i første række for at 
se, om tanken med at kombinere kontrolleret frøavl og 
parkdrift kan gennemføres. 

*) eventuelt uden for s tatsskovbrugets skovarealer. 
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ad 3. De bedste bevoksninger af Karpaterbøg er mere 
værdifulde end dansk bøg under samme forhold. For at 
sikre fremtidig anvendelse af disse typer er i samarbejde 
med Arboretet valgt 26 af de største og kvalitetsmæssigt 
bedste træer. Man håber ved dette udvalg at have foretaget 
nogen selektion m.h.t. bedre forgrening end normalt for 
Karpaterbøg (spidstveger ). 

ad 4. Ud fra var nuværende viden synes Sihlwaldbøg at 
være en af de få racer, som her i landet foruden god ung
domsvækst også viser en sikker formtendens. Indsamlings
mulighederne i Sihlwald er imidlertid stærkt begrænsede. 
Dette i forbindelse med ønsket 'om at sikre landet en af im
port uafhængig frøforsyning af god race fører til ønsket om 
snarest belejligt at få udvalgt og podet et passende antal 
Sihlwaldbøge. 

Plantagen kan placeres i statsskovbruget, men ses dog 
gerne anlagt i forbindelse med større offentligt anlæg. 

Eg 

Frøbehov pr. år i Danmark .......... . . 25.000-35.000 kg 
» » » » statsskovene . ...... . 8.000-10.000 kg 

Frøår .. ... . . .. .. . .. . .. . .. .... ..... . .. 3-6 års mellemrum 
Frøproduktion pr. ha skov i frøår . . ..... 3.000-5.000 kg 
Færdige planter pr. kg frø .. .... ... ... .. 150-200 stk. 

Problemstilling. 

Egens naturlige udbredelse i Europa dækker betydelige 
områder og som bekendt også Danmark samt dele af de 
øvrige skandinaviske lande. Det vides, at der på von Lan
gens tid og også senere er indkøbt betydelige mængder 
agern fra udlandet. En del af importerne stammer fra de 
gamle Hertugdømmer, men også sydligere områder er be
nyttet. I de sidste 60-70 år er forskellige andre områder 
benyttet til import for praksis samt ved forsøgsanlæg . 

Det har herved vist sig, at egen i modsætning til bøgen er 
følsom for flytning. Franske og ungarske ege har således 
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vist sig uegnede. Man bør derfor ikke til import for praksis 
anvende for sydlige racer. 

Hollandsk og nordøst-tysk eg har givet meget fine dyrk
ningsresultater. Endvidere synes Spessart-eg at kunne præ
stere megen fin form på egnede lokaliteter i Danmark. En 
stor del af Spessart-egene er vintereg. 

Eg æra Kalmar og Visingsø i Sverige har givet unge be
voksningeraf fin form. 

Eg af gode bevoksninger af dansk race giver særdeles 
godt afkom, der i vedmasseproduktion menes at yde det 
samme som hollandsk eg, men højde- og diameterudviklin
gen forløber forskelligt for de 2 typer. Den danske eg er 
som bekendt mere robust end den hollandske, der under 
rigtige dyrknings- og behandlingsforhold viser enestående 
smuk form. 

De godkendte danske bevoksninger repræsenterer på 
rimelig måde de bedste bevoksninger af dansk eller uden
landsk herkomst. Frøsætningen indtræffer imidlertid kun 
sjældent. Der er derfor importeret betydelige mængder hol
lanske agern. For at supplere importerne med en mindre 
frostfølsom type, har stationen bestræbt sig for at hjemføre 
agern fra Lauenburg, der i modsætning til hovedparten af 
Niedersachsen rummer meget smuk eg. 

De 50-70 årige smukke bevoksninger af hollandsk ~ hol
stensk avl er nu ved at nå frøbæringsalderen. Det er ar stør
ste betydning, at der i de nærmeste år gøres alt for at frem
me og udnytte frøsætning i disse 1 ste generations-bevoks
ninger, der må have gennemgået en vis selektion for vore 
dyrkningsforhold. 

Se iøvrigt D.S.T. 1-958 side 38-44. 

Hidtidige arbejde . 

Der har i de forløbne ~r kun et par gange været frøsæt
ning af betydning i Danmark. Denne frøsætning er udnyttet 
bedst muligt, idet man har sikret sig agern fra Sønderborg, 
Gråsten, Wedellsborg, Knuthenborg og Petersgård m.fI. 



Tabel 3. Egeforsøg januar 1961. 

An~~gs- I Areal I Distrikt I Afd. I Forsøgspartier Gentagel- vurderet som I Lykkes % I 
ser kultur I forsøg 

Bmk. 

1949 1,4 Gurre 301 1 4 hollandske alleer. Wedellsborg, 

I 
I 

Kongeskoven ; Stenderup, Sdr. 
I Havsodde ; afkom af 5 holl . enkelt-

træer og af 4 danske enkelttræer Il standard 90 % 50 % gen tageiser 
mg!. 

w 
1950 0,6 Tisvilde 303 Sønderborg, Jægersborg, Wedellsb. 3 90 % kass. blandet 01 

;:)1 

1950 0,4 Jægersborg 305 Langeland, Jægersborg, \Vedellsborg, 
Sønderborg, Holland, Breda 90 % 50 % gen!. mg!. 

1952 I 1,6 I Frederiksborg I 353 Wedellsborg, Langeland, Frederiks- frosset og 
+354 gave, Gråsten kass. kass. vildtbidt 

Talt 4,0 I l 
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I 1960/ 61 lykkedes det for første gang at få større mæng
der frø fra de bedste hollandske og holstenske bevoksninger 
i Danmark. Frøforsyningen har iøvrigt i hovedsagen bygget 
på FrølIdvalgets og Skovfrøkontorets importer fra de hol
landske egealleer. I forrige sæson har stationen hjemtaget 
1.000 kg agern fra udsøgte bevoksninger i Lauenburg. Der 
er ikke fra stationens side arbejdet med forædling af eg. I 
de seneste år har man sikret sig frøpartier af særligt frem
ragende bevoksninger, og dette materiale vil blive anvendt 
til heistertiltrækning. 

Til forsyning af plantagerne er i årenes løb hjemtaget ret 
store partier vintereg fra Agderkysten i Norge. 

Afkomsforsøg: Se tabel 3. 

Frøplantager. 

Ingen plantager er anlagt eller planlagt. Dette begrundes 
dels med, at Arboretet og Ø.S.T. arbejder med udvalg m.v. 
i eg, dels med følgende: Egen er blandt vore hovedtræarter 
ene om at vise, at storstilet benyttelse af en særlig egnet 
race eller rettere sort har givet en afgørende forbedring i 
stamform, samt hvad dette betyder alene for afsætningen af 
mellembenyttelsen. 

De mange hollandske og de få »holstenske« bevoksninger 
betegner i sig selv en så stor forbedring, at man på bag
grund af problemerne med de andre arter og de opgaver, der 
her trænger sig på for planteavlsstationen, kan erklære sig 
tilfreds med det fremavlsmateriale, som repræsenteres af 
vore mellemaldrende hollandske og holstenske egebevoks
ninger. 

Det må imidlertid samtidig understreges, at netop den hol
landske eg er et klart eksempel på, hvad der kan nås ved 
omhyggeligt udvalg og sortering i et iøvrigt velegnet ma
teriale. De opnåede resultater viser, at egen er velegnet for 
forædling og giver grund til at tro, at yderligere forbedrin
ger kan nås ved udvalg og anlæg af egentlige frøplantager. 



Effektiv bekæmpelse 
af jordboende skadedyr 

21 c 

SHELL KEMIKALIER 

Aldrex 30 

bekæmper: 

Smælderlarver 

Oldenborrelarver 

Knoporm 

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

Shell Aldrex 30 
og Shell Aldrex 
Pudder 2 1 /,"10 er 
anerken dt af 
Statens 
Forsøgsvirksomhed 
i Plantekultur, 

Få nærmere 
oplysninger -
tal med Deres 
forhandler 
eller ring eller 
skriv tilSheil. 
Vore konsulenter 
og vort omfattende 
brochuremateriale 
står frit til 
Deres rådighed, 
(Forlang 
brochure 1-1) 

Aldrex30 A JS DANSK SHELL 
Kampmannsgade' 2 
København V 
Tel!. MI 5340 

ALDRIN, DIELDRIN, ENDRIN, PHOSDRIN, D-D OG NEMAGON ER SHELL KEMIK-.WER 

Eneforhandler .f SHELL kemikalier til forstplanteskoler og skovbrug: 

Dansk Skovkontor vJ skovrider C, F, Ingvorsen PostbolC l • Næstved Telf. Nyland 110 



FRITZ HANSENS EFT. A/s 
Dronnlnllen.pde 3, København K 

Lægen 
anbefaler 
TræfodtBj 

Telefoner: 
1740111181 

Træskofabrikernes Salgskontor 
Havnen - Kø,e 

Er altid leveringsdygtig i de forskellige 
Faconer i Træfodtøjsbunde 

Modlager gerne Tilbud paa al slags Træskolræ 

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

A/S K A G E R U P 
TRÆVAREFABRIK 

Kagerup 
Telefon: Hel.ince 9 

LANDKREDITKASSEN 
yder laan i landbrug, skov- og havebrug paa øerne. 

Tilbud kan gives til rentefod 31/ 2 , 4, 41/ 2 , 5, 51 / 2 , 6, 
61/ 2 og 7 pct. i 60-aarige, 30-aarige og lO-aarige laan, 
samt grundforbedringslaan. 

Creditkassen for Landejendomme 
ANKER HEEGAARDSGADE 4, KØBENHAVN V. TLF. CENTRAL *9635 

Eg, Lærk og 
Douglas 

købes til specialhrug 

KARSHOLTE SAVVÆRK 
v/H. Barner jespersen. Dianalund 

tlf. Dianalund n 

Gulvtræ og Snitgavn 
af bøg købes 

C. C. HANSEN A/s 
FJEDERKLEMMEFABRIK 

Ringstedvej 20, Roskilde, tlf. 299 
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For planteavlsstationen synes følgende opgaver: vlEsent
lige: 

1) Forsøg på at intensivere blomstring, frøsætning og 
indsamlingsmulighederne i de bedste af vore hollandske og 
holstenske bevoksninger. Dette kan formentlig ske ved pas
sende hugst, gødskning eller jordbehandling. 

2) Tiltrækning og gentagen sortering af heistere fra oven
nævnte bevoksninger. Disse heistere udplantes senere i stør
re nyanlæg af offentlige parker eller grønne områder. 

Man vil herved uden udgift sikre sig fremtidig fremavl af 
særdeles fint materiale. 

Ask 

Frøbehov pr. år i Danmark ....... . ... . 300 kg 
» »»» statsskovene .. ... ... 50 kg 

Frøår .. .. . ...... ... ...... . .... ...... . 2-3 års mellemrum 
Frøproduktion pr. ha skov i frøår . .... .. 400-800 kg 
Færdige planter pr. kg frø . ... ....... ... 2.500 stk. 

Problemstilling. 

Dansk skovbrug arbejder dels med dansk ask, dels med 
i1mporteret materiale, leveret fra vidt forskellige dele af 
Europa. 

Der er i et par tilfælde påvist form forskelle i ungdommen 
i kulturer af forskellig herkomst. I klonsamlinger kan ses 
betydelige, klonbestemte formforskelle. De normale danske 
frøkilder synes imidlertid at give et som helhed godt ma
teriale, hvis formvariation i overvejende grad må tilskrives 
kårpåvirkningen. 

Hidtidige arbejde. 

Frøforsyningen bygger på de godkendte bevoksninger, og 
det er lykkedes at tilfredsstille efterspørgslen næsten ude
lukkende med godkendt frø, suppleret med ialt ca. 430 kg 
frøplantagefrø. 
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Fig. 3. Fot. okt. 1953. Fig. 4. F ot. maj 1962. 
Ask. Frøplantage nr. 202. Planteavlsstationen. udplantet efterår 1947. 

De godkendte bevoksninger er for flertallets vedkommen
de ret gamle og vanskelige at samle i. Dette fordyrer frøet 
væsentligt, og det er ikke givet, at sikkerheden herved øges 
så meget, at det kan forsvare merprisen. Med materiale, der 
er udvalgt og i hovedsagen leveret som færdige podninger 
eller okulanter af Arboretet, er anlagt 3 frøplantager. 

Afkomsforsøg: Se tabel 4. 

Frøplanlager. 

Anlagte frøplantager : 
l) Pl. Birkemark, 1,5 ha, anlagt 1947 med podninger fra 

1945 + 1946. 
13 'i' kloner, der bestøves af l ;!;, se figur 3 og 4. 
Frøproduktion: 400 kg. 

2) Pl. Valdemarslund, 1,5 ha, anlagt 1948 med podninger 
fra 1946-49. 
8 'i' kloner, der bestøves af l ;!;, se figur 5 og 6. 
Frøproduktion: 27 kg. 

3) Tisvilde-Frederiksværk skovdisir. Asserbo, 1,3 ha, an
lagt 1949 med podninger fra 1947, se figur 7 og 8. 



Anlægs- I Areal I 
år 

1948 0,1 
1952 0,1 

1952 0,8 
1952 0,3 

1957 I 0,3 I 

Distrikt 

Gurre 
Boller 

Haderslev l 
Havnø J 

Mårum 

lal! 11 ,6 hal forsog med 
enkelttræer 

Tabel 4. Askeforsøg, .ianuar 1961. 

Afd. Forsøgspartier Gentagel
ser 

Lykkes % 
vurderet som Bmk. 

, kultur I forsøg 
-----7------------------------------~------_7----- ~----------

. 90 % 1 80 % 303 
87 

183 

146B I 

Okulan!er af 1 klon 
» » 1 » 

Afkom af 8 udvalgte træer 

Afkom af 7 udvalgte træer 
kontrollerede krydsninger 

90 % 90 % 

Il standard I 80 % 50 % dårligt 

---11 standard I 90 % 80 % 

I I 

W 
<:.l1 
cD 
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Fig. 5. Fot. okt. 1955. Fig. 6. Fot. maj 1962. 
Ask. Frøplantage nr. 212, Gurre skovdistrikt, udplantet 1948. 

1 3, der bestøver 1 Q. 

Frøproduktion: O kg. 

Planlagte frøplantager : 

Ingen. 

Ønskede frøplantager (inden for 10 år) : 

Ingen. 

lalt areal for kommende 10 år: 

Færdige plantager 4,5 ha 
Planlagte » 0,0» 
Fremtidige » 0,0» 

4,5 ha 

Arealbehov i kommende 1 O år = O ha 

Kommentar til frøplantagerne. 

Efter de foreløbige erfaringer synes det rationelt og øko
nomisk forsvarligt at benytte frøplantager til fremskaffelse 
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Fig. 7. Fot. jan. 1956. Fig. 8. Fot. maj 1962. 
Ask. Frøpla ntage nr. 217, Tisvilde-Frederiksværk distrikt, udplantet 1949. 

af det nødvendige askefrø. Fremtidige forsøg må afgøre, om 
der her ud over er en gevinst ved selve udvalgsarbejdet. 

Ær 

Frøbehov pr. år i Da nmark .. . . . .... . . . 300- 500 kg 
» » » » sta tsskovene ..... . .. 10- 30 kg 

Frøår .. . . .. . ................... . . . .. . 2-3 års mellemrum 
Frøproduktion pr. ha skO'V i frøår . .. . ... 200-400 kg 
Færdige planter pr. kg frø ........ . . . ... 2.000 stk. 

Problemstilling. 

Som for ask anført, dog at arten ikke forekommer natur
ligt i Danmark. 

Frøplantager. 

33 

Anlagte frøplantager : 
Ingen. 

Planlagte frøplantager : 

Ud fra de under ask anførte synspunkter ønskes anlagt 
1-2 ha frøplantage, hvori skal indgå 15-20 kloner. 
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Rødgran 

Frøbehov pr. år i Danmark . . . . ..... . .. 600-800 kg 
» » »» statsskovene . . . . ... . ca . 100 kg 

Frøår . . .. . .. . .... . .... ... . . . .. .. ... .. 4-6 års mellemrum 
Frøproduktion pr. ha skov i frøår . .. . . . . 100-250 kg 
Færdige planter pr. kg frø .. . . . . .. ... . . . 50.000 stk. 

Problemstilling. 

Granen har et meget stort udbredelsesområde i Europa, 
hovedsagelig i bjergegnene og ikke langs kysterne. Enkelte 
isolerede forekomster uden for de sammenhængende bjerg
kæder eller højdedrag, f. eks. i det nordlige Polen samt i 
Nordtyskland, kan være af interesse for danske forhold. 
U dbredt plantning, såvel i som uden for de naturlige områ
der, svækker herkomstbegrebet. Proveniensforsøg viser 
klare forskelle i forstligt vigtige egenskaber og betydelig 
forskel i tilpasningsevne, idet enkelte provenienser er dyrk
ningssikre under vidt forskellige forhold, mens andre er 
mere specifike i miljøkrav. 

I meget grove træk kan der siges at være fælles egenska
ber for provenienser inden for det enkelte storområde. Der 
er imidlertid ikke, som hos visse andre arter, tale om en 
kontinuerlig variation, hvilket vanskeliggør importarbejdet, 
idet man ikke ud fra erfaringerne fra et importområde 
umiddelbart kan slutte sig til dyrkningsværdien af frø fra 
et naboområde. 

Ud fra erfaringerne med de internationale granprove
niensforsøg har der i de senere år væ ret en betydelig inter
esse for gran frø fra Polen og Rumænien samt andre øst
europæiske områder. 

Dansk gran synes at være importeret fra vidt forskellige 
områder. Von Langens plantninger i Nordsjælland er i vid 
udstrækning benyttet som frøkilde for statsskovene. Frø fra 
Nordschwarzwald (der formentlig ikke var von Langens 
frøkilde) er ved senere importer anvendt i ret vid udstræk
ning. De gamle tyske plantager i Sønderjylland synes at 
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Fig. 9 . Fot. 1962. Fig. 10. Fot. 1962. 
nødgran. Frøplantage nr. 209, Sorø I distrikt. Forkultur af Visingsøbirk plantet 1956, 
rækkeafstand 1,5 m. 1961 indplantet granpodninger i hver 4. række. 1962 fjernet hver 

2. birkerække og indplantet Abies nobilis. 

repræsen tere andre frøforsyningskilder end de klassiske 
danske. 

Nyere forsøg med afkom af forskellige danske bevoks
ninger viser forskelle af betydning for kulturens start. 

Se iøvrige D. S. T. 1958, side 46-51. 

Hidtidige arbejde. 

Planteavlsstationen har holdt sig å jour med litteratur om 
granens indvandring, udbredelse m . v., samt med resultater 
af proveniens- og forædlingsforsøg. 

Der er udlagt proveniensforsøg flere steder i landet med 
materiale fra de vigtigere importområder. 

I forbindelse med rejser m . v,. samt ved anden form for 
kontakt med tyske instanser, har man søgt at sikre sig de 
pålideligste frøforbindelser. 

Undersøgelser over statsskovenes frøforsyning fra von 
Langens tid er påbegyndt. 

Frøsætningen i godkendte danske bevoksninger er ud-

33' 
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nyttet, og frø herfra har været til disposition fra 1955. For 
at få et indtryk af den individuelle variation (og dermed af 
forædlingsmulighederne ) er ret omfattende forsøg udlagt 
med enkelttræafkom. 

På grundlag af et beskedent udvalg af + træer er klon
samlinger anlagt for studier over diverse forhold samt for 
at lette fremtidigt krydsningsarbejde, der i hovedsagen sig
ter på arts- og racekrydsninger. Hertil kommer den frem
tidige afprøvning af frøplantagernes avlsværdi. 

Afkomsforsøg: Se tabel 5. 

Frøplantager. 

Anlagte frøplantager: 

1) Sorø l distrikt, Christiansminde, 2,0 ha, anlagt 1961 med 
podninger fra 1956-58. 14 kloner fra Nødebo og 10 klo
ner fra Esrum statsskovdistrikt, ialt 24 kloner, hvoraf 
6 dog først udplantes om 2-3 år, se fig. 9 og 10. 

Planlagte frøplantager : 

2) Farum statsskovdistrikt, Maglehus's jorder, 2,0 ha. Ca. 
30 kloner fra SFFs forsøg nr. 102 på Farum statsskov
distrikt, proveniens Rumænien. Suppleres eventuelt med 
kloner af tilsvarende proveniens fra Palsgård statsskov
distrikt, Gludsted afd. 28, hvor udvalg endnu ikke er 
foretaget. Træerne fra Farum formeret 1960, udplantes 
1963-64. 

3) Beliggenhed ikke afgjort, let jord ønskes, ca. 1,0 ha. 
Kopi af plantage 1) med noget ændret sammensætning. 
80 % af podningerne findes og kan udplantes om2 år. 

4) Beliggenhed ikke afgjort, ca. 2,0 ha. Ca. 30 kloner fra 
SFFs forsøg nr. 1 03a + b på Silkeborg statsskovdistrikt, 
proveniens Rackowo, Rumænien. Formeret 1961, ud
plantes ca. 1964. 

Ønskede frøplantager : (inden for 10 år) 
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ny dieseltraktor 
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Howard traktor Rotavator 
Reguleret behandlingsgrad (gearkasse). 
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Kultivering af jorden til selvforyngelse. 
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dybden. 

40" - 50" - 60" - 70" arbejdsbredde • 

Disse to sæt Howard redskaber har de kendte selvskærpende knive, sikkerhedskobling og 
d,ybderegulering og kan tåle det robuste arbejde i skov og plantage. 

Vi sender gerne nærmere oplysninger om disse maskiner. 

LANGREUTERS 
GL. KONGEVEJ 3 K0BEN HAVN V TELF. *HILDA 1090 



ØBERGS kædesavfile 
til enhver motorsav 

HARALD V. LASSEN . NY VESTERGADE 13 
KØBEN HAVN K. 

Kævler og snitgavn 

bøg, ask og eg 

købes af 

A/S ØRESØ FABRI K 
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DANSKE STAVEFABRIKERS 
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TELEF.: CENTRAL H875 
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Tabel 5. Rødgranforsøg januar 1961. 

An- I I 1~~S- Areal Distrikt I Afd. I Gentagel- I v!;7ct:~:: s;m I Forsøgspartier Bmk. 
ser kultur j forsøg 

1953 Buderupholm Nødebo 3 0'6 1 Nødebo I 83 1 Pamhule 
1100 % 1 90 % I 1954 1,1 Buderupholm 346 » » » l . 90 % 50 % gent. mgl. 

1954 0,5 Haderslev 520 » » » 2 80 % 50 % 

1953 

I 
0'9 1 Nødebo 

I 
73 Il træ fra Fs + 10 fra Pamhule + alm 2 1 90 % 1 75 % I for få gen-

Nø som standard tage Iser 
1953 0,9 Randbøl 188 do. do. 3 100 % 90 % 

1956 1,8 I Gråsten 474 DK: D: Øvrige: 3 I 90% 80% 
1956 3,0 Agerskov ") Buderupholm Nagold Istebna, Polen 3 90 % 90 % 

Frøslev Schluchsee 
1957 1,0 Plant.Flensb. o'') Ry Nørskov Furtwangen Halland, 3-fl rækkevis 
1957 1,5 Frederiksborg 259B Villingen Sverige 3 75 % kass. forsøg 
1958 1,3 Esrum 375 Rothenkirchen 3 100 % 90 % 

Westerhof 
1958 0,1 PI I 3 100 O/O l 90 % rækkevis 

forsøg 

1959 5,8 Esrum 28 Afkom efter fri bestøvning af udv. træer I 100 % 90 % 
15 træer fra Pamhule 

1959 2,8» 214 16» » Fussingø 80% 60% 
2 » » Hjermind I 

1059 4,5» 3l3A 10 » » Nødebo I 90 % 80 % 
6 » » Esrum 

11 » » Sydøstsjæll. Skoves T~æforædl_. +' ------i----;----;-----

lait 
1

25,80 I heraf 1.0,9 ha I 
provemensfors. 

*) udplantet af Hedeselskabet. 

w 
O':> 
Ol 
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5) Beliggenhed ikke afgjort, ca. 2,0 ha. Ca. 25-30 udvalgte 
jydske graner. Arbejdets iværksættelse bestemmes af 
igangværende afprøvninger og undersøgelser. 

6) Beliggenhed ikke afgjort, ca. 2,0 ha. 30-40 udvalgte gra
ner af de bedste polske provenienser. Materialet leveres 
i 1962 af svensk skovtræforædling. 

lalt areal for kommende 10 år: 

Færdige plantager . . .......... 2,0 ha 
Planlagte plantager ...... ... .. 5,0 ha 
Fremtidige plantager .......... 4,0 ha 

-----

laIt 11,0 ha 

Arealbehov i kommende 10 år = 7 ha 

Kommentar til frøplantagerne. 

ad 1 +3. Fremavl af udvalgte træer fra Nødebo + Esrum. 
Nævnte distrikter rummer bevoksninger, der menes at 

være 2. eller 3. generation af von Langens plantninger eller 
iøvrigt at repræsentere god gran, som har givet godt afkom. 
De yngre bevoksningers afstamning er mere usikker. 

Der er foretaget et meget omhyggeligt udvalg over ca. 
400 ha, oprindeligt af ca . 50 træer, hvoraf de 24 bedste er 
podet og nu indgår i plantagerne. Formålet er at søge at 
fastholde den gode Gribskovtype fremover samt eventuelt 
at forbedre denne. 

ad 2 + 4- + 6. Fremavl af udvalgte træer fra de provenien
ser, der har vist sig som de bedste i nyere proveniensforsøg. 
Dette begrundes med, at frøimport af nævnte provenienser 
enten er umulig, da de ikke er klart stedfæstede eller usikre 
p. g. a. handelspolitiske forhold, samt at man ønsker at ud
nytte den eventuelle selektion, der har fundet sted ved 
dyrkningen under vore forhold. 
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Abies alba og Nordmanniana 

A. alba A. Nordm. 

Frøbehov pr. år i Danmark . ... .. .1500-2000 kg 1000-1500 kg 
» »»» statsskovene . . 100- 150 kg 50- 100 kg 

Frøår . . . . . ... . . .... . ... . .... . .. ,2-3 års mellemrum 
Frøproduktion pr. ha skov i frøår 150- 200 kg 
Færdige planter pr. kg frø . . . . . . 2000-3000 stk. 

Planteavlsstationen har ikke fundet større materiale til 
vurdering af racens betydning for ovennævnte arter. 

For ædelgranens vedkommende synes de fleste importer 
at stamme fra Schwarzwald. I visse år er dog indført frø fra 
Thiiringerwald og B6hmerwald og enkelte importer stam
mer fra Vogeserne. 

Forsøgsvæsenets proveniensforsøg viser, at en enkelt ru
mænsk proveniens er mere dyrkningssikker end de alm. an
vendte frøkilder. 

Stationen har koncentreret sig om at udnytte frøsætnin
gen i de bedste danske bevoksninger og har medvirket til, 
at visse bevoksninger på Randbøl og Viborg distrikter er 
blevet godkendt. Det er lykkedes at dække frøforsyningen 
næsten udelu kkende med godkendt frø af dansk avl. 

Ædelgranen viser såvel i vækstrytme som i sundhed en 
hetydelig individuel variation. Del er derfor temmelig sik
kert, at et simpelt forædlingsarbejde vil kunne give en vis 
forbedring. Stationens arbej de med ædelgranfrøplantager 
vil bl. a. afhænge af Skovfrøcentralens og ø. S. T.'s program 
for forædling og fremavl af ædelgran. Forsøgsvæsenet har 
anlagt afkomsforsøg med de kårede bevoksninger, en første 
orientering fra disse forsøg vil være af slor værdi for udvalg 
med forædling for øje. 

Nordmannsgran. 

Vore ældre Nordmanniana-importer menes alle al stamme 
fra Kaukasusområdet. I en årrække har frøforsyningen be
klageligvis delvis bygget på danske bevoksninger, der ikke 
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var rene eller tilstrækkeligt isolerede fra ædelgran. Meget 
store tab nu og i de kommende år vil alene kunne tilskrives 
dette forhold. 

Det er for nogle år siden lykkedes at få kasseret nævnte 
bevoksninger, der ejendommeligt nok var godkendt til frø
avl. Et par andre, velisolerede bevoksninger er fundet til 
erstatning og har ydet betydelige mængder frø. Det for 
praksis vigtigste arbejde vil være i førstkommende frøår 
nøje at gennemgå disse bevoksninger for udskillelse af 
eventuelle uønskede typer. 

Den hjemlige høst har ikke fuldt ud kunnet dække efter
spørgslen og stationen har derfor i flere tilfælde benyttet 
frø fra Kaukasus. Frøudvalget har efter besøg i Kaukasus 
nu fået frøprøver hjem fra flere forskellige områder, og 
dette materiale skal anvendes til forsøgsmæssig afprøvning. 

Videre arbejde med Nordrnanniana er lmder overvejelse, 
men afhænger som for ædelgran anført også af andres ind
sats. 

Der er af planteavlsstationen udplantet mindre forsøg 
med kontrollerede krydsninger af Ab:ies Nordmanniana X 
A. alba for herved at få et sikrere grundlag for vurderingen 
af denne hybrid. Stationen har planlagt en serie krydsnin
ger mellem diverse Abiesarter, idet udenlandske erfaringer 
synes at give lovende resultater. 

Se iøvrigt D. S. T. 1958, side 60-64. 

Sitka 

Frøbehov pr. år i Danmark .. . . . 150-200 kg 
» »»» statsskovene ...... . . 5- 10 kg 

Frøår . .. . . .. .. . .. . ... . .... . .......... 2-3 års mellemrum 
Frøproduktion pr. ha skav i frø år . . . . . .. 25- 50 kg 
Færdige planter pr. kg frø . .. . ... .. ... . . 50-70.000 stk. 

Problemstilling. 

Sitkaen dækker i udbredelse et betydeligt N-S gående om
råde langs U. S. A.s og Br. Columbias vestligste del. Fore-
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oktober til marts i 2 år. 

Vor service er uden sidestykke, og garanterer 

Dem imod kostbare tidstab. Ved eftersyn og 

reparationerfår De gratis tilsendt erstatnings

sav under hele perioden . 

En gang DOLMAR - altid DOLMAR 

• Højeste skærehastighed (140 cm2/sek.) 
• B HK benzinmotor med 

membrankaburator. 
• Automatisk smøring. 
• Velafbalanceret med flad form. 
• Vibrations- og lydsvag. 
• Afprøvet med kæde og sværd. 
• 12 mdr. garanti på nye save. 
• 3 mdr. garanti på reparationer. 

• Gratis på prøve i 3 dage. 
• Brugte save tages i bytte. 
• Fordelagtige kontosystemer. 
• Reservedele til nettopriser. 
• Erstatningssav under reparation. 
• Fuld tilfredshed -eller pengene tilbage. 

Ring og afla! dtlllonJtralion eller skriv efter yderligere 0p{;'SIlinger. 

SCAN D IA-TECH N lOU E - BAN GSBO PLADS 53 - VAN LØS E TLF. (01)746100 



Skovarbejdet o gar 
en-to-"træ" - med 

MIlSSEY-FERGUSON 
Massey-Ferguson traktoren er en 

uundværlig trækkraft indenfor nutidens 

mekaniserede skovbrug. Og for 

at imødekomme de stadig større krav, 
der i dag stilles til skovbrugs

traktoren, leverer Massey-Ferguson 

nu traktorer i ekstra kraftige 
udførelser med ekstra forstærket 

heavy dut y foraksel og heavy dut Y løfte
og trækarme. Ydermere byder Massey

Ferguson's industrilinie på det hurtigste 

og mest handy læsse- og graveudstyr, 
der i forbindelse med M-F industri
traktoren løser enhver drænings- og- " 

oprensningsopgave . .. Lad en af de 

mange aut. Massey-Ferguson forhandlere 
vise Dem hele det omfattende 

Massey-Ferguson program. 
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komsten er i hovedsagen koncentreret langs Stillehavsky
sten, men enkelte steder følger sitkaen dog floder eller 
fjorde et stykke ind i landet. 

De første større plantninger i Danmark stammer fra 
1890. De ældste importer stammer i hovedsagen fra kyst
områderne ved Columbiaflodens munding. Queen Charlotte
typen er importeret regelmæssigt fra 1921. Meget små prø
ver sitka fra Alaska er benyttet fra 1930-1935. 

Den sydlige type har givet mange smukke bevoksninger, 
og der findes et par steder i landet sikre 2. generations be
voksninger heraf. 

Den sydlige type er i ungdommen noget frostfølsom. Man 
har derfor til de frostudsatte jydske lokaliteter ofte fore
trukket Queen Charlotte-typen, der afmodner bedre om 
efteråret, og som synes at være mere frosthærdig. Som be
kendt har flere bevoksninger af Queen Charlotte-afstam
ning vist dårlig form, og man er derfor noget usikker 
m. h. t., hvad man bør anvende. 

De danske bevoksninger af Queen Charlotte-typen har i 
flere tilfælde givet mindre robuste planter end direkte im
port. Dette kan skyldes bestøvning fra nærliggende Wash
ington sitka. 

Der er ca. 700 km mellem de 2 importområder. Det synes 
derfor rimeligt at forsøge sitka fra nogle af de mellemlig
gende lokaliteter. 

Det stadige problem med hvidgranbestøvning m. v. opfor
drer til at anlægge et par velisolerede frøplantager. Endvi
dere synes den ret store individuelle variation i sitkabe
voksninger at give løfte om positivt resultat af et kritisk 
udvalg. 

Endelig skal anføres, at race- og artskrydsninger er en 
undersøgelse værd, og dette arbejde vil da også blive 
taget op. 

Der er godkendt et betydeligt antal sitkabevoksninger, og 
i de senere år har man undgået frø fra bevoksninger, der 
erfaringsmæssigt giver hvidgrankrydsninger. 
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I forbindelse med hvidgran skal anføres, at der fra 
MARK HOLST i Canada er modtaget et omfattende frømate
riale fra forskellige nordlige områder. Hvidgranen rummer 
mange vidt forskellige typer, og det ventes, at nævnte mate
riale vil give orientering om bedre racer til læplantning 
m. v. end den alm. anvendte, der stammer fra et relativt 
snævert område i NØ U. S. A. 

Se iøvrigt D. S. T. 1958, side 51-53. 

Hidtidige arbejde . 

Stationen har fulgt tilgængelig litteratur om proveniens
problemer m. v. Specielt den britiske litteratur rummer 
værdifulde oplysninger. 

Forsøgsvæsenet har anlagt forsøg med afkom af flertallet 
af de godkendte bevoksninger, og Klitvæsenet har netop an
lagt et proveniensforsøg med prøver fra Alaska, Bl'. Colum
hia m. v. 

Frøbehovet er i hovedsagen dækket med frø af godkendt, 
dansk sitka. Hovedvægten er lagt på Frijsenborg (Tinning 
og Haurum) samt Ry Nørskov og Hvidkilde. Der er dog 
også samlet en del på Meilgård. Efter de jydske plantesko
lers udtrykkelige ønske er endvidere leveret en del Queen 
Charlotte-frø. 

Frøplantager. 

Ingen anlagt eller planlagt, idet man først ønsker at få en 
orientt; ring fra de anlagte forsøg med afkom af danske kå
rede bevoksninger. 

Douglas 

Frøbehov pr. år i Danmark . . .. . .... .. . 
» » »» statsskovene .. . . . .. . 

Frøår . . .. . . .. .... . . . .. .. ... . ........ . 
Frøproduktion pr. ha skov i frøår .. ... . 
Færdige planter pr. kg frø ... .. ... . . . . . . 

90-120 kg 
10 kg 

3-5 års mellemrum 
40- 80 kg 
18-20.000 stk. 
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Problemstilling. 
Douglas er importeret fra vidt forskellige områder i 

U. S. A. og Br. Columbia. De hidtidige erfaringer kan sam
menfattes således: 

Racen spiller betydelig rolle for dyrkningsresultateL De 
kontinentalt prægede racer har vist sikrere formtendens 
end kysttyperne, men svampeangreb har været så alvorlige, 
at dyrkningen af disse typer har måttet opgives og indtil 
videre kun bør benyttes i evt. forsøgsøjemed. Kysttyperne 
har vist meget varierende dyrkningsresultat. Dette er dels 
racebestemt og kan desuden skyldes, at det enkelte parti 
har repræsenteret frø fra ret store og varierende områder, 
samt at douglassen er stærkt kårpræget. Kårenes virkning 
kommer klart til udtryk, når f. eks. afkom af een bevoks
ning ses dyrket under selv tilsyneladende lidet varierende 
forhold inden for et mindre eller større område. 

Douglassens svagheder ved dyrkning i Danmark omfatter 
i ungdommen frostfølsomhed og manglende modstands
dygtighed mod svampe- samt luseangreb og svigtende af
modning, der yderligere kan fremme dårlig stammeform , 
som iøvrigt indiceres af den ofte for gejle vækst. På ældre 
trin vanskeliggøres dyrkningen ofte af manglende stabilitet 
i bevoksningen samt tendens til grovgrenethed. Som anført 
influerer kårene stærkt på, i hvor høj grad ovennævnte 
svagheder kommer til udtryk. I douglassens hjemland kom
mer disse svagheder normalt ikke til udtryk. 

Danske forsøg viser, at visse racer klarer ungdomsud
viklingen langt bedre end normalt, samt at enkelte racer er 
dyrkningssikre over et ret stort område (f. eks. Darring
ton), mens andre kun er anvendelige under særlige forhold 
(f.eks. San Juan). 

Den betydelige individuelle variation, der ses inden for 
den enkelte race eller bevoksning samt erfaringer med klo
ner og enkelttræafkom, viser, at douglassen rummer be
tydelige forædlingsmuligheder. 

Se iøvrigt D. S. T. 1958, side 53-60. 
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Fig. il. Fot. juni 1961. Fig. 12. Fot. juni 1961. 
Douglas. Frøplantage nr. 229, Gurre distrikt. Forkultur af birk, Douglaspodninger ind· 
plantet i hver 4. række, iøvrigt mellembenyttelse af Abies nobilis og rødgran (fig. 12) m.v. 

Hidtidige arbejde. 
Planteavlsstationen har holdt sig li jour med udenland

ske og danske resultater af arbejdet med proveniens- og 
forædlings undersøgelser. Proveniens forsøg er anlagt for 
sammenligning af de nyere importer indbyrdes samt med 
afkom af de alm. anvendte danske bevoksninger. 

Stationen har fået kåret bl. a . do ugl asserne på Silkeborg 
distrikt, og frøsætningen her og andre steder er blevet ud
nyttet. 

Importforholdene er søgt bragt under bedre kontrol, og 
man har søgt at koncentrere indsamlingerne i NV -'Vash. 
og SV-Br. Columbia (Vancouver Island). 

Der er etableret kontakt med andre europæiske lande for 
at udvirke samarbejde om fælles kontrol ved frøindsam
ling m. v. 

I forædlingsarbejdet har man bevidst koncentreret sig om 
2. generation af de gI. klassiske danske bevoksninger. På 
Hvidkilde er således udvalgt ca. 30 træer i en bevoksning, 
der repræsenterer 2. generation Langesø. 18 af disse træer 



:;:: Tabel 6. Douglasforsøg januar 1961. 

An- l l l l l G t l l Lykkes % l lægs- Areal Distrikt Afd. Forsøgspartier e~~ge - vurderet som Bmk. 
år k ulturl forsøg 

1951 1 1'4 1 Silkeborg I 231 I Wash.: San Juan 11 standard 1 90 % 1 60 % I gentagelser 
Elwha mg!. 

B.C. Parks ville 

1951 10,0 Viborg 295 Wash.: Darrington; Elwha; San Juan 
1952 1,9 Frederiksborg 353 B.C.: Nanaimo 

+ 356 
1952 0,5 Buderupholm 143 DK: Frijsenborg, Borridso, Norringure; 

Hvidkilde, Hedeskovene; Buderup-
holm, afd. 93; Silkeborg; Sorø II, 
Bromme pit. 

1953 ! ! Lindet 
1 

205 1 Wash. : Darrington; San Juan, udpl. af dstr. ! 
+ 206 DK: Silkeborg, udpl. af distr. 

1954 

1954 

1959 
1959 
1959 

lait 

O,S Esrum 

1,2 Buderupholm 

1,2 I Viborg 
2,0 )} 

l,S Knuthenborg 

1
20,8 1 ha proveniens- I 

forsøg 

375 Wash.: Darrington; LouelIa; Sumas. 

143 B.C. : Copper Canyon 
DK: Silkeborg; Linå 

ISO Wash.: Alder; Pierce County; Mattlock; 
3S5 Cushman 

B.C.: Cowichan; N anaimo; Courtenay; 
Ryder Lake 

DK: Langesø -I- Hvidkilde 
-

1 standard 60% 50% frostskade 
» 70% 60% )} 

)} 90% SO% 

- _._._---

1 90 % I so % I 
3 60% 50% laveste 1/3 

kvalt i vand 
1 SO% 50% gen tageIser 

mg!. 

3 90% 90% 
3 90% 90% 

3 
SO% I SO~~ 

-

co 
-.l 
c.o 
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indgår i en frøplantage. På Linå Vesterskov er lignende 
udvalg foretaget i grupper, som vides at være 2. generation. 
På Linå er ialt udvalgt ca. 25 træer, hvoraf 13 er benyttet 
i en frøplantage. 

Langs den jydske høj deryg og i de egentlige hedeplan
tager er foretaget udvalg af de typer, der bedst har klaret 
sig under disse forhold. Ca. 40 træer er udvalgt, og 27 af 
disse indgår nu i en frøplantage. Ovennævnte kloners udvik
ling her og på Stendalgård samt i frøplantagerne vil blive 
fulgt, og afkomsprøvning iværksat, når det er teknisk 
muligt. 

Som det fremgår af ovenstående, har man tilrettelagt ar
bejdet således, at man dels l) har søgt frem til bedre eg
nede importområder (nordligere end tidligere) dels 2) har 
søgt at forædle på grundlag af selekteret, danskavlet ma
teriale. 

Afkomsforsøg: Se tabel 6. 

Frøplantager. 

Anlagte frøplantager : 

l) Gurre statsskovdistrikt. Valdemarslund, 3,0 ha, påbe
gyndt 1957, østlige del færdig 1961/62, vestlige ca. 1964. 
80 % af nødvendige podninger findes på arealet eller i 
planteskolen. 18 kloner fra Hvidkilde, Hedeskovene, af
kom fra Langesø. Se figur 11 og 12. 

2) Sorø II, Nordruplund, 0,8 ha, anlagt 1955-59 med 13 
kloner af udvalgte træer fra Linå Vesterskov , 2den ge
neration. Se figur 13 og 14. 

3) Sorø I, Christiansminde, 2,0 ha, påbegyndt 1961, færdig 
1964. 27 kloner af udvalgte træer fra Linå (2), Guld
borgland (5), Stursbøl (1), Sjørup (1), Kompedal (2), 
Klosterheden (1), Randbøl (2), Baldersbæk (6) og 
Gludsted (7). Udplantning af 7 kloner mangler, disse er 
formeret og findes i planteskolen. 
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Fig. 13. Fol. 1960. Fig. 14. Fol. 1962. 
Douglas. Frøplantage nr. 232, Sorø II distrikt. Bmk. rødgranindblanding. 

Planlagte frøplantager : 

Ingen. 

Ønskede frøplantager : (inden for kommende 10 år) 
Ingen. 

Færdige plantager 
Planlagte » 
Ønskede » 

lait 

5,8 ha 
0,0 » 
0,0 » 

5,8 ha 

Arealbehov i kommende 10 år = O ha 

Kommentar til frøplantagerne. 

Ad 1 +2. I håb om at forbedre noget på den hjemlige 
douglas' svagheder har man som ovenfor anført søgt at 
udnytte den selektion, der måtte have fundet sted gennem 
2. generation. De 2 frøplantager skulle således repræsentere 
henholdsvis »forbedret Langesø« og »forbedret Linå«. Det 
skal i denne forbindelse oplyses, at alm. bevoksningsafkom 
af den benyttede Hvidkilde-type har vist sig mere dyrk-

34· 
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ningssikker end afkom af de klassiske danske douglas
bevoksninger . 

Ad 3. Da douglassen kan være af værdi som supplerende 
træart på de tarveligere morænebakker samt måske i dele 
af hedeplantagerne, har man søgt at finde frem til typer, 
der har vist evne til at klare de miljøforhold, der findes der. 
Udvalget strækker sig fra Stursbøl i syd til Guldborgland i 
nord. Her skal specielt fremhæves, at i udvalget indgår bl.a. 
douglas, LouelIa, som i forsøget i Baldersbæk såvel som i 
klonprøvning har vist sig at være meget tålsom under van
skelige forhold. 

Japansk lærk + Hybridlærk 

Frøbehov pr. år i Danmark .. . . . .. .... . 200-300 kg 
» » »» statsskovene . .. . . . . . 10-40 kg 

Frøår ... .. . . .. .. .. . .... .. . . .......... 2-3 års mellemrum 
Frøproduktion pr. ha skov i frøår .. .. ... 25-70 kg 
Færdige planter pr. kg frø .. . ......... . . ca. 30.000 stk. 

Problemstilling. 

Jap. lærk (L.leptolepis) findes naturligt kun på øen Hon
do og her hovedsagelig i Naganopræfektoratet i højder over 
ca. 1100 m. Vore importer stammer dels herfra, dels fra 
indsamlinger i andre japanske områder, hvor man har 
plantet L. leptolepis og Korealærk m .v. i stor stil. Det er 
derfor forståeligt, at vore lærkebevoksninger ialt udgør et 
yderst broget billede, repræsenterende flere arter, varieteter 
og racer samt krydsninger mellem diverse grupper. Efter at 
man for ca. 15-20 år siden i større stil begyndte at anvende 
lærk som forkultur og ammetræ i hedeplantagerne, har 
forbruget af japansk lærk været betydelig. Japansk lærk er 
også i de gamle skovegne blevet anvendt som hjælpetræ i 
ret vid udstrækning og desuden i mindre grad som be
standstræ. I øjeblikket er den udbredte plantning af lærk 
udsat for ret stærk kritik. Kritikken er forårsaget af mang-



Mere end nogen sinde gælder det i 
dag om at arbejde effektivt og rationelt. 
I moderne skovbrug spiller traktoren 

derfor en stadig større rolle, og det er 
vigtigt at vælge den bedst egnede. - Den 
populære FORDSON SUPER MAJOR 

byder på en række indlysende fordele . 

Fordson Super Major har stor trækkraft, er manøvredygtig og robust, 

den er let at komme omkring med og kan monteres med alle de alminde
lige skovredskaber, kævlesaks- og spil, kvassamler, sav og vogn - og så 

er den en enestående stationær kraftkilde. Derfor er Super Major den 
mest solgte traktor til skovbrug. 

FORDSON FREMFOR ALT ... 



~I b f ~,.~~~"~!t,,, 
specie I' yggel' or skovbru 

ROBUST 
ØKONOMISK 

BUNGARTll5 
IO og 13 hk. 
Sachs diesel i begge 
størrelser .Overlegen 
kraft, meget handy 
og let at betjene. 

Følgende redskaber 
anbefales: 
fræseorgan, 90 cm 
arbejdsbredde, ven
deplov - kultivator 
5- eller 7 tands. 

BUNGARTI T5 
13 hk. diesel 
Uforlignelig special
traktor til skovbrug. 

Skovfræser 90 el. 70 
cm.-plantebor -kul
tivator - fingerklip
per - vendeplov. 

HOVEDVEJEN 2 I 9 

Aut. forhandler for Fyn 
og Jylland: 

SVEND CARLSEN 
Aasum pr. Agedrup, 
teJf. Marslev 200 

EFFEKTIV 

GLOSTRUP. TLF.: (Ol) 965595 

Aut. forhandler for Bornholm: 

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

Aut. Bungartz forhandler for 
Lolland-Falster. 
A/S NIELSSONS 
MASKIN
FORRETNING 
Nr. Alsev, telf. øster 
Kippinge nr. 5 og 155 
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Fig. 15. Fot. 1955. Fig. 16. Fot. 1061. 
Lærk. Frøplantage nr. 201, Planteavlsstationen, Udplantet 1946, hveranden række er 
japansk lærk (lyse på fig. 16) , de mellemliggende rækker er en klon af europæisk lærk. 

Der høstes kun frø på sidstnævnte. 

lende afsætnings- og indtjeningsmuligheder for de mindre 
dimensioner. 

Det er muligt, at et fremtidigt større udbud af diverse 
dimensioner af retstammet (bedre frøkilder ) og rent (syste
matisk opkvistning) træ vil lette afsætningen. At træindu
striens opfindsomhed ofte er større og hurtigere virkende 
end skovbrugets, ses deraf, at der nu er skabt mulighed for 
afsætning af betydelige mængder lærk i mindre dimen
sioner til Novopan. 

Der er ved afkomsforsøg med diverse danske bevoksnin
ger fundet betydelige forskelle i ungdomsvækst og form
egenskaber m.v. 

Arboretets forædlingsarbejde har klart vist, at de alm. 
forædlingsmetoder, udvalg og krydsning er en hurtig og 
sikker vej til forbedring af lærkens resistens og form m.v. 

Hybridlærk er i de senere år anvendt i større stil. Denne 
lærk synes at rumme en almen større robusthed end de rene 
arter. Dens vækstenergi overgår i de første, for kultur
beskyttelsen så vigtige år, klart den almindelige lærks. 



Tabel 7. Lærkeforsøg januar 1961. 

An- I I la:gs- Areal 
ar 

Distrikt I Afd. I Forsøgspartier 

1951 1,0 Randbøl 

I 
92 Jap. lærk: 

Frijsenborg, Norringure afd. 5; 
1951 1,1 Farum 336 Sos trup, Overskov " 25; 

Glorup, Dyrehaven » 93; 
1951 2,2 \Vedellsborg 6 ' Kongebroskov » 29+30; 

295 1 
Kongenshus ; 

1951 10,0 Viborg ! Gaunø Lindersvold ; Alholm 

I Esrum 
I 

Eur. lærk: 
1953 0,6 229 Jægersborg, Jægersborg Hegn, afd. 16; 
1953 I Herlufsholm 105 Gurre, KrogenbergHegn, afd. 144-145; 

I 
Lellinge, Skovhusvænge, afd. 52; 
Nødebo, Nejede, afd. 365; +div. prøvetr. 

-
1957 

1 

8,3 Viborg 161B Jap. + hybridlærk : 
19 kontrollerede krydsn. af jap. lærk 
39 » » » hybridlærk 
Standard: Sostrup lærk 

1958 1,0 I Gurre '99+1071 Eu!'. lærk: 1 
18 kontrollerede krydsn. af euro lærk 
samme som indg. som hybrider på Vi. + Es 

1958 2,1 

, 
--
1958 0,7 

1960 0,8 

lait I 27,8 I 

---
Esrum 383 Jap. + hybridlærk : 

27 afkom efter fri bestøvning (japansk) 
16 » » kontr. krydsn .( » ) 
17 » » » » (hybrid) 

Esrum I 6 Eur. lærk: 
10 afkom efter fri bestøvning 

Kronborg 157 Eu!'. lærk: 
kontrollerede krydsn . af polsk lærk 

heraf 14,9 ha 
proveniensfors· 1 

-~-----------------------

I 
Lykkes % 1 

Gentagel- vurderet som ·1 

ser kultur I forsøg 

1 standard i 90% 60% 

» 80% 50% 

» 70 % 1 60 % 

» 60 % 60 % 

3 100 % 90% I 
3 100 % 90% 

3 90% 80% 

1- 3 1
90 

% 1
90 

% 1 

: 

1- 2 80% 80% 
1- 3 
1- 3 

2 90% 80 % 

2-3 50% 50% 

Bmk. 

gentagelser 
mg!. 

» 

» (frost-
skade) 

frostskadet 

-----

-

W 
-...J 
00 
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Hidtidige arbejde. 

Frøforsyningen er dækket dels ved indsamling i de bedste 
bevoksninger, dels ved begrænset import fra Naganopræ
fektoratet. Fra frøplantager er desuden leveret 60 kg jap. 
lærk og 90 kg hybridlærk. Der er fra udlandet en betydelig 
interesse for lærkefrø, som ikke fuldtud har kunnet efter
kommes. 

Sammenlignende forsøg med afkom fra nogle af de bed
ste bevoksninger er udplantet 3 steder i landet. For at sikre 
en enkel fremavl af de bedste typer, er på egnede steder 
udplantet afkom af Norringure-, Sostrup- og Kongenshus
lærk. 

Til supplering af Arboretets udvalg er plustræer valgt i 
ovennævnte bevoksninger samt flere andre. Med dette ma
teriale er klonsamlinger omfattende 4D kloner udplantet på 
stationen samt ved Stendalgård. Disse samlinger er benyttet 
til almene iagttagelser samt til udførelse af 2 serier kryds
ninger, dels omfattende 20 af klonerne for alm. under
søgelser over avlsværdi som ren art og som hybrid, dels for 
afprøvning af 15 til frøplantage valgte træer. Der er udført 
blomstringsbiologiske undersøgelser over lærken, og resul
taterne er publicerede. Se iøvrigt D.S.T. 1958, side 72-77 . 

A f komsforsøg. Se tabel 7. 

Frøplantager. 

Anlagte frøplantager : 

l) Hybridlærk. Planteavlssiationen, 0,9 ha. Anlagt af Arbo
retet, der har leveret hele materialet. Plantet 1946-48. 
Tinghuslærken 9 for bestøvere af jap. lærk, der stam
mer fra kontrollerede krydsninger. Se figur 15-16. 
Frøprodnktion ialt ca. 90 kg. 

2) Jap. lærk. Københavns statsskovdistrikt, Ravneholmene, 
0,8 ha. Anlagt 1958 med 5 kloner af jap. lærk, udvalgt 
af Arboretet på Farum statsskovdistrikt, Uggeløse afd. 
68, der er afkom af Frijsenborg-lærk. Opbygningen med 
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Fig. 17. Fot. maj 1962 . Fig. 18. Fot. maj 1962. 
J apansk lærk . Frøplantage nr. 208, Københavns distrikt, udplantet 1948. 

kun 5 kloner noget betænkelig, afkommet er imidlertid 
godt. Se figur 17- 18. 
Frøproduktion ca. 62 kg. 

3) Hybridlærk. Haderslev statsskovdistrikt. Vesterskov, 
0,3 ha. Anlagt 1949 med materiale leveret af Arboretet. 
På det lille areal med meget næringsrig jord har det 
været vanskeligt at styre lærkene. Plantagen ventes ikke 
at blive af større betydning. 

Kasserede frøplantager : 

Kronborg statsskovdistrikt. Hornbæk plantage, 0,5 ha. 
En hybridfrøplantage er kasseret, da det var umuligt at 
få vækst i de europæiske lærk på den meget tarvelige 
jord. 
Klosterhedens statsskovdistrikt, afd. 512a, 1,0 ha. Anlagt 
1948 ved i en kultur af jap. lærk at pode europæisk 
lærk. Europæerne har vanskeligt ved at klare sig, og 
nattefrost ødelægger blomstringen. Det er imidlertid 
muligt, at dele af plantagen vil klare sig igennem, og 
man forholder sig derfor afventende. 
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Ulfborg statsskovdistrikt, afd. 512a, 1,0 ha. Anlagt 
1948 ved i en kultur af jap. lærk at pode europæisk 
lærk. Frostfare m . v. forringer plantagens værdi, og da 
distriktet iøvrigt har hugget en del af podningerne, be
tragtes plantagen som kasseret. 

Planlagte frøplantager : 

4) Sorø l distrikt. Christiansminde. Ca. 2,0 ha. Udplantet 
forår 1962 med 14 udvalgte kloner af japansk lærk samt 
l polsk lærk. 

Ønskede frøplantager : 

5) A real søges, ca. 1,0 ha. Til fremavl af hybridlærk, der er 
under forberedelse. 

lall areal for kommende 10 år: 

Færdige plantager 
Planla'gte 
Ønskede 

» 
» 

1,7 ha 
2,0 ha 
1,0 ha 

lait .... .. ...... . ..... . . .. ..... 4,7 ha 

Arealbehav i kommenc]e 10 år = 1,0 ha 

Kommentar til frøplantagerne . 

Ad 1. Plantagen vellykket og har ydet rimelig frøproduk
tion. Ældste afkom følges på Viborg og Haderslev distrikter 
og viser særdeles god form og vækst. Afkom indgår i et af 
forsøgsvæsenet anlagt forsøg, hvor disse sammenlignes med 
andre hybrider samt jap. lærk. 

Ad 2. Anlagt med 5 kloner af japansk lærk fra Farum. 
Frøproduktionen har været tilfredsstillende, og afkommet 
har som unge planter vist betydelig vækstenergi og normal 
form. 

Ad 3. Plantagen anlagt med velegnet materiale, men på 
den meget kraftige bund har det været vanskeligt at styre 
lærkens vækst. Den omgivende gI. bøgeskov overskygger 
desuden den lille frøplantage på uheldig måde. 
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Alt ialt er der i øjeblikket ikke grundlag for at stille 
større forventninger til arealets betydning som frøkilde. 

Ad 4. På grundlag af omhyggelige iagttagelser over mo
dertræer, klonsamlinger og unge afkomsforsøg er i 1960 
podet et antal af de 14 bedste kloner, og materialet er 
udplantet foråret 1962. 

Europæisk lærk 

Frøbehov pr. år i Danmark .......... . . 
» »»» statsskovene . ... . . . . 

Frøår .. . ....... . . . .. . .. . . . . ... ... ... . . 
Frøproduktionen pr. ha skov i frøår ... . 
Færdige planter pr. kg frø . .... .. .... . . 

Problemstilling. 

10-15 kg 
3- 5 kg? 

3 års melemrum 
? 
15-20.000 stk. 

Ren europæisk lærk anvendes i yderst begrænset omfang 
i Danmark, og interessen er i øjeblikket minimal. Jævnfør 
bemærkningerne under jap. lærk. 

De gamle importer af alpin lærk har som bekendt vist 
sig delvis uegnede. Sudeterlærk synes væsentlig bedre med 
hensyn til sundhed, men visse importer har vist meget ringe 
formegenskaber. 

Polsk lærk rummer mange typer, men den såkaldte Zag
nansk-lærk (Blizyn distriktet) er særdeles udmærket og 
har vist sig konkurrencedygtig med jap. lærk på de tarve
lige boniteter. 

Samtlige lærkeforsøg viser variation i forstligt vigtige 
egenskaber såvel fra race til race, som fra lokalitet til 
lokalitet. Erfaringer fra praksis støtter yderligere opfattel
sen af, at euro lærk er stærkt raceopdelt, specifik i sine krav 
og (derfor) let påvirkelig over for kårindflydelse. 

Der er godkendt en del af de bedste danske bevoksninger. 
Specielt Jægersborg-lærken, der er meget benyttet, har vist 
sig velegnet under ret varierende forhold. 

Den europæiske lærk har som bekendt vist sig som vær
difuld komponent ved etablering af lærkehybrider, og for-



383 

ædlernes interesse for europæisk lærk må hovedsagelig ses 
på denne baggrund. 

Se iøvrigt D. S. T. 1958, side 69-72. 

Hidtidige arbejde. 

Stationen har anlagt forsøg med afkom af de vigtigste 
godkendte bevoksninger. 

Som anført er frøbehovet yderst beskedent, og dette er i 
hovedsagen dækket ved høst i Jægersborg-lærkene. 

Udlandet er i disse år interesseret i betydelige kvanta 
lærk fra vore godkendte bevoksninger. Salget har derfor 
været betydeligt, og udlandets interesse for frøplantagefrø 
er betydelig. 

For at nyttiggøre resultaterne af kg!. skovrider JUST HOL

TEN\S lærkearbejde, er det aftalt at få og udvalgte lærkea,fde
linger fremtidig benyttes til fremavl, og disses omgivelser 
holdes rene for lærk. De nævnte afdelingers lærk vil kunne 
plejes under hensyn til de indplantede løvtrækulturer. 

Til supplering af Arboretets udvalg er plustræer valgt 
i flere bevoksninger. Med dette materiale er klonsamlinger 
omfattende 40 træer udplantet på stationen samt på et 
under 0. S. T. hørende areal. 

Disse samlinger er benyttet til almene iagttagelser og til 
udførelse af en serie krydsninger, omfattende en del af klo
nerne for undersøgelse over værdien af diverse hybridkom
binationer. 

Afkomsforsøg: Se tabel 7. 

Frøplantager 

Anlagte frøplantager : 

1) Mårum statsskovdistrikt, Nejede Vesterskov afd. 346. 
1,0 ha. Anlagt 1948 ved direkte podning i ung lærkekul
tur med 9 polske kloner, udvalgt af Arboretet i forsøgs
væsenets forsøgsareal 74, hvor de meget smukke polske 
lærk findes. 
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Fig. 19. Fot. 1955. Fig. 20. Fot. 1960. 
Polsk lærk. Frøplantage nr. 220. Mårum distrikt. Påbegyndt 1951. 

Der findes stadig en del ikke podede lærk, og frøhøst 
kan derfor ikke foretages, før disse er fjernede. Frem
over vil ·de podede lærk danne »overstandere« for en for 
flere år siden plantet bøgekultur. 

2) Mårum statsskovdistrikt. Nejede Vesterskov afd. 348. 
0,8 ha. Anlagt 1951-1955 med 7 af ovenanførte kloner. 
Plantagen indeholder i øjeblikket ca. 1400 podninger 
og er absolut vellykket. Se figur 19-20. 
Frøproduktionen : 38 kg. 

Planlagte frøplantager : 

Ingen. 

Ønskede frøplantager: (inden for 10 år) 
Formentlig ingen. Nuværende krydsningsserier og klon

samlinger må vise, om der er større gevinster at hente. 

Færdige frøplantager 
Planlagte » 
Ønskede » 

1,8 ha 
0,0 ha 
0,0 ha 

lait .. ....... . ... .. . . ... . . .... . 1,8 ha 

Arealbehov i kommende 10 år = O ha 
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Kommentar til frøplantagerne. 

Ad 1 + 2. Den ældste frøplantage blev efter aftale med 
distriktet anlagt ved direkte podning i en kultur med am
metræer af lærk. Få år efter plantede distriktet imidlertid 
i umiddelbar nærhed ammetræer af lærk. Da distriktet 
ikke indvilligede i at fjerne disse lærk før blomstring, så 
stationen sig nødsaget til at gennem pode sidstnævnte areal 
med polsk lærk. Dette er således årsagen til, at der er pla
ceret 2 »frøplantager« i umiddelbar nærhed. 

Den sidst anlagte plantage er imidlertid vellykket, og nu 
den mest lovende. 

For at få mulighed for senere at arbejde med et større 
antal kloner end de benyttede 7-9, er i tilsvarende polske 
proveniens på Palsgård udvalgt 8 træer, der skat nærmere 
afprøves. 

Skovfyr 

Frøbehov pr. år i Danmark . .. .... . . . . . 
» »»» statsskov ene . ... .. . . 

Frøår .... .. . . .... . .... . . . .. . .. .. . . .. . . 
Frøproduktionen pr. ha skov i frøår .. . . 
Færdige planter pr. kg. frø . . .. . .. .. .. . . 

Problemstilling. 

!J0-130 kg 
5- 10 kg 

3 års mellemI:um 
40- 60 kg 
30 .000 slk 

Skovfyrren har et meget stort udbredelsesområde, og 
erfaringerne fra dyrknings- og proveniensforsøg viser, at 
skovfyrren er stærkt raceopdelt, og at der såvel hvad form 
som vækstkrav angår findes stærkt specialiserede racer, 
specielt i grænserne for udbredelsesområdet. Racer fra visse 
indre dele af udbredelsesområdet indeholder i modsætning 
hertil vidt forskellige typer, således at man fra disse racer 
kan få meget værdifuldt materiale, men med en meget stor 
spredning i forstligt vigtige karakterer. 

Talrige racer er forsøgt dyrket i Danmark. På visse dele 
af den midtjydske højderyg er fyrrene dyrket med held, 
men da tildels på jorder, hvor gran kunne yde mere. J klit-

35 
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terne er skovfyr af skotsk race stort set tilfredsstillende. 
På de egentlige hedeflade r er der stadig problemer med 
fyrren - uanset racevalg. Dette viser, at skovfyrren stort 
set ikke er egnet på hedefladerne. Når man dog har fort
sat skovfyrplantningen, er dette hovedsagelig udtryk for, at 
man mangler en træart til de arealer, hvor granen ikke 
trives. 

Endelig kan tilføjes, at en afgørelse af, hvor skovfyrren 
bør dyrkes, vanskeliggøres af, at dens vækst og sundhed på
virkes meget stærkt af de periodiske klimasvingninger. 

Ud fra ovenstående må et forsøg på at forbedre frø
forsyningen i modsætning til f. eks. for rødgran i første 
række ske på basis af forædlingens alm. principper for 
udvalg m . v., samt ved undersøgelser over de muligheder, 
racekrydsning indebærer. 

Se iøvrigt D. S. T. 1958, side 64-69. 

Hidtidige arbejde . 

Planteavlsstationen har ikke arbejdet meget med skovfyr, 
men har fulgt andres resultater nøje. 

Man har søgt at koncentrere indsamlingerne i gode be
voksninger, hovedsagelig af skotsk herkomst. 

Enkelte bevoksninger er godkendt, men flere bør tages 
med. 

På grundlag af Arboretets udvalg og formering er der 
arbejdet med flere kloner, hvoraf afkom er i forsøg. End
videre er udlagt forsøg med kontrollerede racekrydsninger. 

Det fremtidige arbejde vil indskrænke sig til afprøvning 
af de kloner, der indgår i frøplantagerne samt racekryds
ning. 

Afkomsforsøg: Se tabel 8. 

Frøplantager. 
Anlagte frøplantager : 

l) Gurre statsskovdistrikt . Valdemarslund, 1,8 ha, påbe
gyndt 19,52, afsluttet 1957. Opbygget af 10 kloner af 



'" <>-. 
An- I I 1~~S- Areal Distril<t 

1949 0,2 Tisvilde 
1950 
1955 1,1 » 
1950 0,4 Viborg 

1951 I 2,4 I » 

1955 1,6 » 

1959 0,6 Silkeborg 

1959 c.0,4 'Valskov pit. *) 

1959 c.0,4 Wedellsborg 

I 
1951 1 0,7 1 Randbøl 

Talt 17,8 ha 1 

*) Udpl. af Hedeselskabet. 

Tabel 8. Skovfyrforsøg januar 1961. 

I Afd. I 
Forsøgspartier 

I 

176 Kontrollerede krydsn. 

134 » » 
194 » » 

258 I Afkom af fri bestøvning, 18 træer 
Ti. afd. 177 

» Afkom af fri bestøvning 
skotsk fyr Feldborg afd. 57 14 stk. 

» » Silkeborg » 71 4 » 
baltisk» » » 71 4 » 

135 c I Afkom af frøpIt., skotsk fyr 
» » Si. afd. 71 » » 

kontrolleret krydsning: 
svensk x baltisk 

» x svensk 
» x skotsk 

skotsk x skotsk 
» x baltisk 

78 I Afkom af 2 kontrollerede krydsn . 
--

. I Lykkes % I Gentagel- vurderet som 
ser kultur l forsøg 

Bmk. 

3 10% kass. kasseret 

3 10% » » 
10 % » » 

- - ---

11 standard I 40 % I 

2- 3 90% 80% 

2~3 
1

80 % 
80% 

3 90% 90% 

90% 80% 

I I --

80% ? kasseret 

w 
00 
-.j 
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Fig. 21. Fot. okt. 1955. Fig. 22. Fot. maj 1962. 
Skovfyr. FrøpJanlage nr . 227, Gurre skovdistrikt. Ældste podninger er fra 1949, podet 

direkte på arealet på udplantede skovfyr, rækkeafstand 3 m 

udvalgte træer af skotsk fyr fra Borbjerg plantage. Se 
figur 21 og 22. 

2) Gurre statsskovdistrikt. Tornebakkehus, ca. 1,7 ha, påbe
gyndt 1956. Opbygget af 10 kloner af baltisk fyr fra Sil
keborg Nordskov og 8 baltere fra Guldborgland. Sidste 
halvdel af plantagen ikke særlig vellykket. 

3) Frederiksborg statsskovdistrikt. Horsebohus afd. 167, 

1,1 ha, udplantet forår 1961 med 35 af Klitdirektoratet 
udvalgte træer , der som podninger er leveret gratis af 
Arboretet. Nærmere aftale om fremtidig udnyttelse skal 
træffes med Klitdirektoratet. Se figur 23 og 24. 

Planlagte frøplantager: 
Ingen. 

0ns,kede frøplantager . (Inden for 10 år) : 
Ingen. 

Færdige frøplanlager 4,6 ha 
Planlagte » 0,0 ha 
Ønskede » 0,0 ha 

---
lait .... ................... ... . 4,6 ha 

Arealbehov i kommende 10 år == O ha 



Murrayanafyr - Pinus contorta v. latifolia 

Den eneste danske bevoksning af murrayanafyr, der er kåret til frøavl , findes i Skjærbæk 
plantage ved Them. Fra denne bevoksning (F . 94), der nok er Danmarks smukkeste, hid
rører ovenstående billede. 

Hedeselskabets Skovfrøcentral har i bevoksningen udvalgt 8 af de bedste enkelttræer , som 
det er hensigten at benytte til etablering af en frøhave. Af de udvalgte træer ses nr. 3 (H 21) 
midt i billedet. 

Når skovfrøcentralen er gået i gang med denne opgave, trods den forholdsvis beskedne 
plads murrayan:lryr har i dansk skovbrug, skyldes det ikke alene ønsket om at fremskaffe 
det i arvelig hemeende bedst mulige frø, men 
også i høj grad ønsket om at billiggøre frøpro
duklionen, idet frøindsamlingen i moderbe
voksningen på grund af den sparsomme kogle
sætning og de vanskelige indsamlingsforhold 
iøvrigt er uforholdsmæssig dyr. 

I samarbejde med Hedeselskabets Skov
frøcenlral bringer Novopan Træindu
s I r i A/S i denne annonce oplysninger om 
skovtræforædlingen. DS 23 

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A/S 
PINDSTRUP . TELEFON 39* 



BRUG MIEIlIIOI ENDRINPRÆPARAT 
Vore medarbejdere 
giver Dem alle oplysninger. 

M O R TA L I N 
HASLEV. Tlf. *1066 (03695) 

ODENSE . Felsted . Brørup . Snejbjerg. Hadsten Randers . Nykøbing M. Støvring 
-12 80 13 40638 395 42 213 7474 215 203 

(09) (0'\6) (0'\11) (0711) (06194111) (0621) (0701) (08118611). 

SKOVPLANTER _a Ile Arter -

_ alle Arter - HAVEPLANTER 
* Vi sender Dem gerne Prisliste og Tilbud 

HULKÆRHUS PLANTESKOLE 
TELEFON: ANS 25 OG 38 \ RØOKÆRSBRO STATION 

Alle kulturer er underkastet danske Planteskolers Sundhedskontrol og Herkomstkontrollen. 

Egedal Fabrikation af maskiner, 

redskaber og værktøj 

PLANTESKOLEMASKI N ER for forstplanteskoler. 

Katalog tilsendes på forlangende. 

Egedal 
MASKINFABRIK. EGEBJERG PR. HORSENS. TELEFON HANSTED 20 

Skovtjære 0.433: Mod vildt- og museskader. 

Musetjære: Kun mod mus. Mere effektiv end 0.433. 

Arbinol og Spangol: Mod vildtbid. 

Stødbrinol: Mod rodfordærver. 

Specielt monterede sprøjter. 

Diana skovtjære Brochurer: »10 år«. 
))Sprøjten og sprøjteteknik.« 

Orehoved. Tlf. 96· og L 19 • »Sprøjtningsresultaler 1953/54.« 
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Fig. 23 . Fot. 1961. Fig. 24 . Fot. 1961. 
Skovfyr. Frøplantage nr. 234, Frederiksborg distrikt. Fig. 23: I forkultur fra 1951 er 

hveranden birkerække fjernet. Fig. 24 : Udplantning af 2/2 skovfyr med »klump«. 

Kommentar til frøplantagerne. 

Ad 1. Fremavl af skotsk fyr af proveniens Ballockbuie 
fra Borbjerg plantage. Udvalg sket i samarbejde mellem 
Arboretet og afdelingsleder Løfting. Frøplantagen er fær
digudbygget og i begyndende frøbæring. 

Ad 2. Fremavl af baltisk fyr til de gunstigere skovfyr
egne. Udvalg foretaget dels i Silkeborg Nordskov, dels i til
svarende proveniens i Guldborgland plantage. Plantagen 
ikke færdigudbygget eller særlig vellykket. 

Ad 3. Fremavl af 35 af klitvæsenets bedste skovfyr. An
lagt efter aftale med klitvæsenet, der mangler velisolerede 
arealer. 

Pi nus Contorta 

Frøbehov pr. år i Danmark ..... ....... 100 kg? 
» »»» statsskovene .... . .. . 10-15 kg? 

Frøår ... . . ... . .... ..... . . ... . ... .. . .. . 2-3 års melleml"Um 
Frøproduktionen pr. ha skov i frøår . . . ? 
Færdige planter pr. kg. frø .. ....... .. . . 30-50.000 stk. 

Problemstilling. 

Contortaen dækker et betydeligt område i U. S. A. og Br. 
Columbia og følger stort set sitkaen langs kystområdet. 



Tabel 9. Fyrreforsøg januar 1961. 

An- I I 1~~S- Areal Distrikt I Afd . I Forsøgspartier 

1950 

Ul50 

1950 

1954 

1950 
1954 

lait 

0,3 Kronborg 

3,6 Viborg 

0,6 Randbøl 

c.l,3 Klitv. Kjærgård 

I 

4,3 » T,æ~t,d I 
1,4 » Vrøgum 

1
11,50 I ha forsøg med 

enkelttræer 

15 1 østr. fyr, Tisvilde-Fr. 
» » Emmedsbo 

Korsikansk fyr , Jægerspris, afk. af 5 træer 
231 Fr. bjergfyr, Albæk pit. m .V. 

20 afkom af kontr. krydsn. 
13 » » fri bestøvning 

7 » » » » P. contorta 
185 Fr. bjergfyr, Albæk pit. m.v. 

26 afkom efter fri bestøvning 
86 do. do. 

15 afkom efter fri bestøvning 
27 afkom efter fri bestøvning 
Korsikansk fyr 

8 afkom efter fri bestøvning 

- .- -

I 
Gentagel- vurderet som I Lykkes % I 

ser kulturl forsøg 

l standard 100% 
90% I 

4 standard 90% 70 % 

1 standard 100 % 70% 

» 90% 80% 

I " 
90% 1 80 % 

3 genta- 90 % 80 % 
geJser 

Bmk. 

gentagelse 
mangler 

» 
W 
<D 
o 
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men når længere ind mod øst, hvor den går over i Mur
rayana-typen. Grænsen mellem typerne er uskarp, og opfat
telsen af de 2 varieteter er da også stærkt varierende. Briti
ske forsøg viser stærkt vekslende resultater med forskel
lige provenienser. Murrayanaen er stærkere raceopdelt og 
reagerer på flytningen. 

Se iøvrigt D. S. T. 1959, side 479-484. 

Vore ældre importer stammer fra de sydlige områder på 
grænsen mellem Washington og Oregon. Først fra 1936 er 
der importeret større mængder fra Br. Columbia. Det vides, 
at en stor del er samlet på Lulu Island, hvor der kun findes 
dårlige bevoksninger. 

De britiske øer har i de senere år benyttet nordligere 
områder som Vancouver Island, Terrace og Alaska. Der 
er kun godkendt en bevoksning i Danmark, og den yder 
intet frø af betydning. 

Det synes sikkert, at Contortaen rummer proveniens
problemer af betydning, og at et udvalg med forædling for 
øje hurtigt vil kunne give resultat. Murrayanaen bør ikke 
glemmes, specielt vil et kritisk udvalg i vore bedste bevoks
ninger være af interesse, og krydsninger mellem de 2 varie
teterbør forsøges. 

Hidtidige arbejde . 

Frøforsyningen er kun i meget begrænset udstrækning 
dækket ved hjemlig høst . Stationen har flere gange importe
ret fra Vancouver Island og en gang fra Bella Coola. 

Arbotetet har foretaget udvalg i et par af vore bedste 
bevoksninger, og stationen har benyttet sig af dette ma
teriale. 

De beskedne frømængder, der er samlet på Klosterheden, 
er benyttet til små plantninger med fremavl for øje. 

Aboretet har i samarbejde med britiske forædlere fore
taget udvalg på for vore forhold egnede lokaliteter, og 
materiale er stillet i udsigt. 



Afkomsforsøg: Ingen. 

Frøplantager. 
Anlagte frøplantager : 

Ingen. 

Planlagte frøplantager: 
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Farum statsskovdistrikt. Skovgården, 1,7 ha. Udvalg fore
taget i Blåbjerg plantage, hvor der er valgt 20 træer. Disse 
er formeret dels i Arboretet, dels på stationen, 12-15 træer 
skal indgå i plantagen, der kan anlægges 1962-1964. 

Sorø l distrikt. Mellemmarkhus" ca. 1,0 ha. Udvalg fore
taget på Klosterheden i afd. 297, ialt ca. 30 træer, hvoraf 
15-20 tænkes benyttet til frøplantage. Udplantning kan 
først ske om nogle år. 

Ønskede frøplantager : (inden for kommende 10 år) 
Er under overvejelse. 

lalt for kommende 10 år. 

Færdige plantager 
Planlagte » 
Ønskede » 

0,0 ha 
2,7 » 
0,0 » 

lait .... . .... . ..... . . . .. ...... . 2,7 ha 

Tabel 10. Oversigt over forsøgsanlæg jan. 1961. 

Træart ! 
proveniensfors. ! FOrædlingSfors. ! 

ha . ha 

Bøg...... . .... . .. .. ... . .... 3,4 
Eg . .. .. .. . ... . ............. 4,0 
Ask......... . . . .... . . .. . . .. 0,0 
Rødgran. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 10,9 
Douglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,8 
Lærk.. ... . ... ... . .. . . . ... . . 14,9 
Skovfyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 
A. fyr. ... .. . . .. .. . . . . . .. .... 0,0 

54,0 

Frøplantager og klonsamlinger ikke medregnet. 
Oversigten omfatter såvel statsskov som privatskov. 

3,1 
0,0 
1,6 

14,9 
0,0 

12,9 
7,8 

11,5 

51,8 

fal! 
ha 

6,5 
4,0 
1,6 

25,8 
20,8 
27,8 
7,8 

11,5 

105,8 
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LITTE.RATUR 

ZOTTL, H. og KENNEL, R.: Die Wirkung von Ammoniakgas- und 
Stickstoffsalzdiingung in Kiefernbestanden. Forstwissenschaft
liches Centralblatt, bd. 81, 1962, side 65-91. 
På mange morklædte jorder lider vegetationen af kvælstofman

gel. Mor har et højt C:N-forhold (C = kulstof, N = kvælsto.o, og 
N-frigørelsen er for lav til at tilfredsstille afgrødernes behov. På 
disse jorder får man ofte store udslag for kvælstoftilførsel. Fra de 
senere års humuskemiske undersøgelser ved man, at en kvælstof
fattighumusform kan omdannes f.eks. ved bælgplantedyrkning 
eller ved at tilføre store mængder ammoniumioner. I Holland 
praktisenes f.eks. en »kompostering« af tørv med ammoniak. 

I landbruget benyttes ammoniak i stigende omfang som kvæl
stofgødning. Den luftformige ammoniak føres ned i jorden f.eks. 
i forbindelse med pløjningen. Her bindes den og frigøres eller 
nitrificeres over en længere periode, i hvilken den kommer a'fgrø
derne til gode. Skovbruget interesserer sig ligeledes for ammo
niak som gødningsmiddel på morlokaliteter. Dels regner man 
med at få en øjeblikkelig afhjælpning af kvælstofmanglen, dels 
håber man at få en lang eftervirkningsperiode (stedsevarende?) 
som følge af, at humus'en er 'blevet kvælstofrigere (muldagtig). 
Imidlertid kan man ikke i almindelighed anvende samme ned
fældni-ngsteknik i skovbruget som i landbruget. Foreløbig har man 
i Tyskland søgt at løse dette problem ved at anvende en såkaldt 
»Ammoniakgaswalze« (firma: Ruhrstickstoff A.G.). I principp,et 
er det en tromle med pigge, som ammoniakken strømmer ud 
igennem, når de er trykket ned i jorden. Afstanden mellem stik
kene er, så vidt det er anmelderen bekendt, 20 cm. Min firma
henvisning viser, at det i dette tilfælde som i mange andre er 
industrien der udvikler teknik m.m. Den -forskningsmæssige »af
prøvning« af såvel teknikken som hypoteserne (reklamen) med 
hensyn til virkningen halter bagefter. Med så meget større inter
esse kaster man sig over en afhandling som den foreliggende. 

Kort fortalt har ZOTTL og KENNEL fundet .følgende resultater, 
efter at forsøget har løbet i 6 år: 

De anvendte kvælstofsalte (svovlsur ammoniak og ammonsul
fatsalpeter) har ikke forårsaget påviselige ændringer af humus'en. 
Den luftformige ammoniak gav straks kemiske og mikrobi,elle æn
dringer lige omkring nedfældningspunkterne. To år efter ud
bringningen kunne der dog ikke efter lagring påvises større kvæl
stofmobiJisering i humusprøver repræsenterende det ammoniak
gødede areal end i prøver fra ugødet areal. 
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Optagelsen af kvælstof er blev-et fulgt gennem nåleanalyser. I 
det første år efter gødningsudbringningen forårsagede kvælstof
saltene en kraftig stigning i fyrrenålenes kvælstofindhold, mens 
ammoniaktilførselen gaven noget mindre stigning. Bindingen af 
ammoniakken i humus'en medfører altså, at der bliver en 
mindre andel til træerne, og ovennævnte lagringsfOI'søg tyder ikke 
på en eftervirkning af betydning. 

Eengangstilførsel af 200 kg N pr. ha i saltform gav i de følgende 
3 år en tilvækstforøgelse på 95 % af sammenlignings.parcelJernes 
tilvækst. Tilførsel af 200 kg N i ammoniakform gav i de følgende 
3 år 46 % tilvækstforøgelse. De 200 kg N svarer til 1290 kg kalk
salpeter pr. ha. Disse forsøgsresultater fra Bayern viser altså 
en klar over].egenhed for N i saltform. Denne overlegenhed mod
virkes ikke a'f den øjeblikkelige prisforskel mellem de to kvælstof
former i Tyskland. Forfatterne slutter deres resume således: 
»Hierdurch wurde bei der salzfOrmigen Stickstoffgabe bereils 
eine beachtliche Ren tabilWit der Diingung erreicht.« 

H. Holstener-Jørgensen . 

ROLL-HANsEN, F.: Nectria cucurbilula sensu Wollenweber, its Ce
phalosporium State, and some other Cephalosporium spp. 
from Stems of Conifers. Meddelelser fra Det norske Skogfor
søksvæsen Nr. 61, Bind XVII, side 289-312,1962. 

Hos tilsyneladende helt sunde rødgraner og silkagraner er ved~ 
det ikke så sjældent svagt misfarvet enten i en grålig eller rødlig 
tone . Misfarvningen kan forekomme i forbindelse med større sår, 
og undertiden findes der barknekroser omkring sårene, men mis
farvningen kan også forekomme hos træer, der tilsyneladende 
ikke er beskadiget. Fra det misfarvede ved vil man ofte kunne 
isolere en karakteristisk skimmelsvamp, Cephalosporium sp. 

Det beskrevne forhold har været kendt i nogen tid, og det ny i 
ovennævnte arbejde er påvisningen af, at denne Cephalosporium
art er en bisporeform af Nectria cucurbitula. 

Angreb af Nectria cucurbitllla er kendt her i landet både hos 
rødgran og sitkagran. Sygdommen optræder især i kulturer, hvor 
der ,forud har været angreb af granbarkvikleren og efter snetryk 
og ·frostskade. Angrebet ytrer sig i regelen ved barkklædte nekro-
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ser på træernes stammer, og vil i mange tilfælde medføre top
tørhed. 

Angreb af Neelria cucurbilula er for øjeblikket kun af under
ordnet betydning her i landet, idet top tørre kun sjældent optræ
der, og den svage misfarvning af veddet forringer ikke salgs
værdien. 

A. Y de-Andersen. 
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