


Tillæserne 

Dette hæfte er det første af tidsskriftet 
DST, med undertitlen Dansk Skov
brugs Tidsskrift. Der er tale om en vi
dereførelse af Dansk Skovforenings 
Tidsskrift, som har været udgivet si
den 1916 af Dansk Skovforening. 

Baggrunden for navneændringen er at 
Dansk Skovforenings Tidsskrift ifølge 
en beslutning i foreningens bestyrelse 
ikke længere skal være medlemstids
skrift, men går over til udelukkende at 
blive finansieret ved abonnementer. I 
den forbindelse er det fundet naturligt 
at ændre navnet. 
Der er nedsat et redaktionsudvalg med 
repræsentanter for Dansk Skovfore
ning, Landbohøjskolen, Skovskolen, 
Statens forstlige Forsøgsvæsen, Skov
og Naturstyreisen, Skovteknisk Insti
tut og Skovbrugstidende. Redaktør er 
- som hidtil - forstkandidat Søren 
Fodgaard, og Dansk Skovforening står 
fortsat som udgiver. 
Den redaktionelle linje vil ikke blive 
ændret væsentligt i forbindelse med de 
nævnte ændringer. Der vil forsat blive 
lagt vægt på at bringe uddybende ar
tikler af blivende værdi, henvendt til 
skovbrugets praktikere. Med ændrin
gen af navnet markeres ønsket om at 
udvide læserkredsen, men med fast
holdelse af det faglige niveau. 
Der gennemføres en mindre moderni
sering af indhold og layout, og det til
stræbes at sproget bliver letlæst og 
uden krav om specielle forudsætnin-

ger. Alle artikler indledes med et sam
mendrag som giver et hurtigt overblik 
over indholdet. 
DST vil indeholde flere typer af ar
tikler: 

- omtale af økonomiske og juridiske 
forhold på skovejendomme, til brug 
for den daglige administration og til 
mere langsigtede overvejelser. 

- indlæg fra praktikere, f.eks. prakti
ske erfaringer om dyrkningsmetoder 
eller mindre lokale forsøg, som ikke 
tidligere har været offentliggjort. Re
daktionen kan efter ønske bistå med 
den skriftlige udformning. 

- videnskabelige artikler med de nyeste 
resultater fra forskningen. Der vil være 
tale om sammenfatninger af større 
rapporter, henvendt til praktikere og 
skrevet specielt til DST. 

- sammenfatning af viden, især i form 
af gennemgang og vurdering af flere 
videnskabelige artikler om et afgræn
set emne. 

- litteraturomtaler af udenlandske 
bøger. Formålet er især at formidle op
lysninger med relation til danske for
hold. 

- foredrag af blivende værdi. 

- temahæfter. Et af årets hæfter vil 
være koncentreret om et særligt tema, 
som belyses i en serie artikler. I år er te-



maet skovrejsning, og i de kommende 
år forventes temaer at blive støtte til 
løvtrædyrkning samt skovøkonomiens 
anvendelse i praksis. 

Læserne er velkomne til at rette hen
vendelse til redaktionen med forslag 
om nye emner eller kommentarer til 
artiklerne. Redaktionens adresse er: 
Redaktionen af DST, 
Skovenes Hus, 
Amalievej 20, 
1875 Frederiksberg C, 
Tlf. 31 24 42 66. 

Ole Pedersen, 
formand for redaktionsudvalget. 

P.S. Abonnementstegningen til det nye 
DST har fundet sted i løbet af foråret, 
og der er nu godt 1000 abonnementer 
mod tidligere godt 1400 (overvejende 
som medlemsabonnementer). Det er 
flere end forventet og må betragtes 
som et meget tilfredsstillende resultat. 
Der er hermed etableret en god økono
misk basis for udgivelsen. 
Abonnementer for 1989 kan fortsat 
tegnes af alle interesserede; venligst 
kontakt redaktionen. 

Red. 
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To the readers 
Since 1916, the Dansk Skovforenings 
Tidsskrift is being published by the 
Dansk Skovforening (Danish Forestry 
Society). Last year the Society decided 
that the costs of the journal shall be 
covered by subscription only, and no 
longer by member contributions. For 
this reason the name of the journal was 
altered to 'DST - Dansk Skovbrugs 
Tidsskrift'. 
The editorial line remains largely the 
same, with emphasis on analytic artic
les of permanent interest written ma
inly for the professional forester. A 
new Editiorial Committee was estab
lished, but the publisher, Danish Fore
stry Society, as well as the editor are the 
same as they were before the change of 
name. 

Capen hagen, August 1989 
Ole Pedersen, 
Chairman ofthe Editorial Committee. 



Et eksperiment med tidlig, hurtig 
reduktion af 
en rødgranbevoksnings stamtal 
Af professor, dr. agro. H.A. Henriksen, 

o. Resume. 
Det følgende handler om, hvorvidt det 
gennem hugstindgrebene - indenfor 
biologisk forsvarlige rammer - er mu
ligt at styre produktionen i retning af 
bestemte dimensioner og kvaliteter. 
Problemet er belyst ved et eksempel fra 
en rødgranbevoksning i Selskov, hvor 
der blev foretaget stærke, tidlige hugst
indgreb. I den stærkest huggede del 
blev stamtallet i løbet af seks år ned
bragt fra ca. 6.000 til ca. 900 pr. ha, 
hvorefter der ikke skete flere regulære 
tyndingsindgreb. 
Emnet er beslægtet med D/ B-hugst og 
med' 'selvtynding' '. Principielt drejer 
det sig dog mest om opfattelse af 
skoven som en produktionsvirksom
hed, der skal levere en nøje defineret 
vare. 
Nogen entydig løsning på hugstspørgs
målet gives ikke, men det er væsentligt 
at man ved fastlæggelse af hugstbe
handling gør sig det langtidige mål 
klart. løvrigt kan henvises til konklusi
onen, side 14. 

1. Den principielle målsætning. 
Valg af hugststyrke i rødgran består i at 
finde en balance mellem hensynet til i 
løbet af omdriften at kunne opnå den 

tilsigtede dimension - dvs. "måldia
meteren" - og hensynet til bevoksnin
gens kvalitet og stabilitet. 
Det førstnævnte hensyn - opnåelse af 
måldiameteren - taler for en relativt 
stærk hugst, hvorved man desuden op
når en forholdsvis tidlig kapitalhæv
ning ved tyndingsindgrebene. 
Hensynet til kvalitet og stabilitet taler 
derimod for en relativt svag hugst, i de 
fremskredne aldersstadier helst slet in
gen tyndingsindgreb. 
Hvilken måldiameter, man tilsigter, og 
hvilke dimensioner og kvaliteter, man i 
det hele taget vil producere, atbænger 
naturligvis af markedsforholdene. 
Problemet med at kombinere disse, 
delvis modstridende, hensyn er i det 
følgende belyst og eksemplificeret med 
en rødgranbevoksning i Selskov (vest 
for Hillerød), hvor man i efteråret 1961 
skulle påbegynde udtynding. 

Selskov hørte dengang til skovbrugsaf
delingens undervisningsskov. Hensig
ten var navnlig at tilvejebringe et de
monstrationsobjekt, hvor bestands
plejen var gennemtænkt og med en 
klar, langtidig målsætning m.h.t. de 
sortimenter, der skulle produceres. 
Skoven blev m.a.o. opfattet som en 
træfabrik, der skal producere i nøje 
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overensstemmelse med markedets be
hov, dvs. som en "usine cl bois" jfr. 
nærværende hefte af OST p. 36. 
Markedsforholdene var dengang gode 
for stager og små lægter - dvs. dimen
sioner op til ca. 10 cm i brysthøjde -
samt for tømmer, dvs. fra en brysthøj
dediameter på ca. 20 cm og op. Deri
mod var markedet mindre godt for 
mellemdimensionerne. Som en accep
tabel måldiameter i brysthøjde (Dg) 
regnede vi med 25 cm ved alderen 50 år. 
Disse markedsvurderinger var ud
gangspunktet for overvejelserne. 
For en teoretisk betragtning skulle det 
til fuldkommenhed være muligt at 
styre produktionen, i hvert fald for så 
vidt angår træernes diameter. Man kan 
jo blot hugge træerne, når de har op
nået den tilsigtede dimension, og lade 
de tilbageblevne udvikle sig videre. 
I virkeligheden gør nogle biologisk be
tingede grænser sig dog stærkt gæl
dende. For det første må man forud
sætte, at de blivende nabotræer er i 
stand til at udnytte den øgede vokse
plads. For det andet må i det hele taget 
ingen træer stagnere. Ellers kan man 
næppe undgå mellemdimensionerne. 
For det tredie skal man helst undgå at 
destabilisere bevoksningen ved at fore
tage sene hugstindgreb. Og endelig kan 
man ikke forudse, hvordan kvaliteten 
vil blive. 

2. Den konkrete problemstilling. 
Den i det følgende omtalte bevoksning 
ligger i Selskov afd. 87. Efteråret 1961 
var alderen 20 år, højden ca. 7,5 m, 
stamtallet ca. 6.000 pr. ha. Den var ret 
godt beskyttet af omgivende løvskov. 
Arealet var 1,08 ha. Jordbunden består 
af lerblandet sand med mange sten. 
Den er forholdsvis dybgrundet og vel
egnet til dyrkning af nåletræer. 
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Selvom terrainet er kuperet og med et 
par fugtige lavninger, var det ret ensar
tet bevokset. Træerne var meget regel
mæssigt fordelt, overensstemmende 
med planteafstanden, ca. l x l,S m. 
Det ville være nærliggende at føre en 
såkaldt D/B - hugst, kendt fra forsøget 
på Sofie Amaliegård, der var anlagt i 
1953 (Forsøgsvæsenets prøveflade 
KO). Hyppige, spredte hugstindgreb -
som det blev praktiseret på Sofie Ama
liegård - er imidlertid upraktiske. Der
for var der god grund til at forsøge en 
langt hurtigere, tidlig afvikling af 
stamtallet ned til det niveau, hvor be
voksningen ved den fortsatte udvikling 
kunne opnå den tilsigtede måldiame
ter, uden at der skulle udføres flere tyn
dinger. Herved skulle det også være 
muligt at koncentrere produktionen 
om smådimensioner og tømmer - med 
håb om at undgå mellemdimensioner. 
For at kunne fastsætte det stamtal, 
man skal ned på for at opnå den 
nævnte måldiameter på 25 cm, er det 
nødvendigt først at danne sig et skøn 
over vækstpotentiellet, dvs. den sand
synlige fremtidige tilvækst, indtil om
driftens afslutning. Skønnet skal imid
lertid være forsigtigt. Hvis tilvæksten 
overvurderes, opnår man ikke den til
sigtede måldiameter. Hvis den under
vurderes, opnår man måldiameteren 
tidligere end beregnet. Dette er natur
ligvis en fordel, men hugst-indgrebene 
kunne altså godt have været noget sva
gere. 
Som et forsigtigt skøn over den fremti
dige tilvækst regnede vi med højdebo
nitet 2 (Møller 1933) og en totalpro
duktion indtil 50 år på 600 m 3 pr. ha. 
For bonitet 2 angives ganske vist en to
talproduktion på ca. 700 m 3 pr.ha. 
Men på grund af usikkerheden regnede 
vi med kun 600 m 3 pr. ha. Heraf ville 



skønsvis mindst 100 m 3 falde ved tid
lige t ynd inger. I slutbestanden kunne 
der altså maksimalt påregnes en stå
ende vedrnasse på 500 m 3 pr. ha. 
Forudsat dette skøns rigtighed, er be
regningen af slutstamtallet ganske en
kel. Iflg. Sabroes vedrnassetabel for 
dansk rødgran (1939) indeholder et træ 
med diameter i brysthøjde (d 1,3) 25 cm 

og højden 21 m, en stammernasse på 
0,52 m 3

• Dette vil - forudsat 500 m 3 i 
den stående bestand - svare til 962 
stammer pr. ha. Men hvis hugsten ville 
komme op på 150 m 3 pr. ha. og ved
massen i slutbestanden derfor kun an
drage 450 m 3

, skulle stamtallet ned
bringes til 865, hvis man ville gøre sig 
håb om at nå måldiameteren 25 cm. 

Figur J. Den stærke hugst. Foto januar 1982 ved alder 41 år (Foto forf.). 

5 



Opgaven bestod derfor i ved stærke, 
tidlige hugstindgreb at nedbringe 
stamtallet til 800 - 900 pr. ha og deref
ter lade bevoksningen udvikle sig vi
dere - uden flere tyndinger - indtil om
driftens afslutning. 

Egentlig var de første skøn over udviklin
gen baseret på grundfladetilvækst. Det er 
imidlertid mere kompliceret, idet grund
fladetilvæksten - forudsat samme masse
tilvækst - afhænger af hugsstyrken. 

3. Proceduren. 
Det første hugstindgreb fandt sted i ef
teråret 1961 ved fjernelse af hver fjerde 
række. I efteråret 1962 fjernedes den 
midterste af de tre tilbageblevne ræk
ker. Stamtallet var altså i løbet af to år 
- ved alderen 21 år - reduceret til ca. 
3.000 pr. ha, dvs. ca. halvdelen af det 
oprindelige antal. 
Herefter blev arealet delt i to nogen
lunde lige store dele. På den ene del 
skulle der ikke ske flere indgreb, idet 
man ville se, om den naturlige differen
tiering var tilstrækkelig til at opnå en 
acceptabel slutdiameter. Man ville 
næppe kunne undgå at få en betydelig 
del af produktionen i den uønskede 
mellemdimension, og en del ville gå 
tabt som død vedrnasse. Til gengæld er 
det en meget enkel form for skovdrift. 
På den andel del, som sagen egentlig 
drejer sig om, fortsattes med spredt 
hugst ved aldrene 22 og 24 år. Stamtal
let var herefter i løbet af fire år - ved en 
højde på 11,2 m - nedbragt fra ca. 
6.000 til 950 pr. ha. Ved en supplerende 
tynding ved alderen 26 år blev der hug
get 95 stammer pr. ha. Derefter skete 
der ikke flere tilsigtede tyndinger. 
Hugsten havde da - nogenlunde som 
forudset - givet 107,3 ml pr. ha. 
De følgende år skete der en nedgang i 
stamtallet p.gr.a. spredt fald og død. 

6 

Ved 33 år var der 820 stammer pr. ha, 
ved 40 år (efteråret 1981) 743. Diamete
ren (Dg) var da 21,8 cm, højden 20,3 m 
og ved massen 310,2 ml pr. ha. 
Så kom stormfaldene i begyndelsen af 
1980'erne, hvorved ca. hal vdelen af be
voksningen efterhånden væltede eller 
blev væsentlig skadet. Det oprindelig 
tilsigtede mål- 25 cm - nåede man så
ledes ikke for bevoksningen som 
helhed. 

4. Den stærke hugst 
4.1 Slutresultatet. 
Efterhånden stabiliseredes situationen 
efter stormfaldet. I hvert fald blev der 
så meget tilbage af bevoksningen, at 
det var muligt i efteråret 1988 at ind
lægge en flade, der forekom helt upå
virket af skaderne. Den er ikke stor -
0,1161 ha - men dog med ialt 100 tilsy
neladende ganske sunde træer. Da må
lingerne i 1981 var udført med indivi
dual kontrol (dvs. med diameteren no
teret for hvert træ) var det muligt at 
følge udviklingen på denne flade i peri
oden fra 1981 til 1988. Derfor kunne 
man få et nogenlunde pålideligt mål 
for, hvordan det hele kunne have udvi
klet sig, hvis der ikke var indtruffet 
stormfald. 
Ved alderen 47 år (efteråret 1988) var 
stamtallet på denne uberørte flade 861 
pr. ha, diameteren (Dg) 23,7 cm, høj
den 22,9 m og vedrnassen 470,9 ml pr. 
ha. Den totale produktion bestemtes til 
566,4 ml pr. ha. 
Hvis man - blot v.hj.a. de p.9 anførte 
diametertilvækster fremskriver 
udviklingen tre år frem, dvs. til alderen 
50 år, vil diameteren på dette tidspunkt 
sandsynligvis være 24,5 cm og total
produktionen lidt over 600 m l pr. ha, 
fordelt med ca. 500 ml på den stående 



Figur 2. Den stærke hugst. Foto marts 1988 ved alder 47 år (foto 
S. Fodgaard). 

bestand, 107 m 3 på regulær hugst og 
ca. 20 m 3 på utilsigtet afgang (væltede 
og døde træer). 
Man vil m.a.o. med stor sandsynlighed 
næsten opnå den måldiameter og den 
vedmasse, man oprindelig regnede 
med. 
Tyndingernes andel i den samlede pro-

duktion er exceptionelt lav - ca. 20%. 
Som en grov retningslinie regner man 
med, at tyndingsmassen udgør ca. 
halvdelen af produktionen, men ofte 
er det væsentligt mere Ufr. "Skoven og 
dens dyrkning" p. 323-324). 
Udbyttets fordeling på dimensions
klasser fremgår af tabel 1. 
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Tabel J. Udbyttets fordeling på dimensions klasser i den stærke hugst. Stammernasse. 

Diam. i 1,3 m højde, cm 

40 år l - IO 

Tynding m 3/ha 71,9 
Bestand m 3/ ha 0,6 
laIt m 3/ha 72,5 

47 år 

Tynding m 3/ha 71,9 
Bestand m 3 / ha 3,0 
laIt m 3/ha 74,9 

50 år 

Tynding m 3/ha 71,9 
Bestand m 3 /ha 
laIt m 3/ ha 71,9 

Alderen 40 år (1981) gælder det sidste 
standpunkt, før der indtraf betydende 
stormskade. Angivelserne for alderen 47 år 
gælder den aktuelle situation i den ubeska
digede del af bevoksningen (1988). Tallene 
for alderen 50 år er fundet ved prolongering 
tre år frem i tiden v.hj.a. de i tabel 2 anførte 
tal for diametertilvækst. Tyndingen indbe
fatter naturlig afgang (døde og væltede 
træer). 

Dimensionsklassen 1 - 10 cm svarer 
nogenlunde til stager og små lægter, 11 
- 20 cm til den mellemdimension, man 
ville minimere, 21 - 25 cm til tømmer 
med midtdiameter 16 - 20 cm, og 26 -
cm til tømmer med midtdiameter fra 
21 cm og mere. 
Også i henseende til dimensionsforde
ling er resultatet således faldet nogen
lunde rimeligt ud i forhold til målsæt
ningen: Rundt regnet er ca. 10070 faldet 
på smådimensioner, 20% på den uøn-
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11-20 21-25 26-

43,4 4,5 1,3 
80,0 115,9 113,7 

123,4 120,4 115 ,0 

44,1 4,5 7,0 
72,3 221, l 174,5 

116,4 225,6 181,5 

44,1 4,5 7,0 
63, l 184,4 253,8 

107,2 188,9 260,8 

skede mellemdimension og 70 % i tøm
merdimension. 

En betragtelig del af produktionen fin
des dog i mellemdimensionerne. Det 
ligger i, at selvom man i de tidlige tyn
dingsstadier bestræbte sig for at opnå 
en regelmæssig fordeling af træerne, så 
alle havde plads til den videre ud
vikling og kunne opnå nogenlunde 
samme diameter, er dette ikke lykke
des. Diameterspredningen var i 1988 
4,0 cm (ca. l7% afmiddeldiameteren), 
hvilket er nær det normale for rød
granbevoksninger U fr. Henriksen 
1958, Beretninger fra Statens forstlige 
Forsøgsvæsens bd. XXIV p. 12). For
delingen er omtrent symmetrisk. 

Heller ikke i fremtiden vil der ske store 
ændringer m.h.t. mellemdimensio
nerne, idet diametertilvæksten jfr. fig. 
3 og tabel 2 er meget lille for diametre 
indtil 15 - 20 cm. 



Tabel2. Diametertilvækst fra 1981 til 1988 for fire dimensionsklasser i den stærke 
hugst. 

Diameterklasse Antal Gns. diameter D iametertilvæ kst 
1,3 m o.j. cm træer cm cm 

0-17,5 4 15,6 0,65 
17-22,5 38 20,2 1,94 

22,5-27,5 41 24,6 2,80 
27,5- 16 29,7 3,57 

Tabel 3. Den maksimale grentykkelse målt under bark, 5 m over jorden for den 
stærke hugst. 

Diameter k lasse Antal 
1,3 m o.j. cm træer 

10-15 2 
16-20 Il 
21-25 23 
26-30 9 
31-35 l 

Kvaliteten er god. Stammerne er rette 
og uden revner. De nederste 3 - 4 m er 
godt oprensede. Derefter bliver gre
nene tykkere. Den maksimale gns. 
grentykkelse, målt på stående træer, 
overstiger ikke 20 mm Ufr. fig. 4 og ta
bel 3). Alle grene var døde. 

Træerne er udtaget med systematisk 
tilfældighed, så de repræsenteret hele 
bevoksningsspektret. Tallene for gren
tykkelse er et gennemsnit for den tyk
keste gren i den krans, der findes nær
mest højden 5 m over jorden. Den er et 
gns. af det horisontale og det vertikale 
mål, under bark, l cm fra stammens 
overflade, vinkelret på grenens læng
deretning. For træer svarende til dia
meter i middelstammegrundflade 
(23,7 cm) ligger grendiameteren nær 20 
mm. Begrundelsen for anvendelse af 

Gns. diameter Grentykkelse 
cm mm 

14,2 11,2 
19, l 16,8 
23, l 19,3 
27,7 20,6 
30,5 22,0 

dette nøgletal er nærmere omtalt i 
"Skoven og dens dyrkning" p. 
223-226. 
Træets styrke er sandsynligvis god, idet 
årringene er ret smalle og bredden ud
adtil aftagende. 

4.2. Udviklingen på længere sigt. 
På længere sigt vil diameterudviklin
gen være meget langsom, medmindre 
der indtræffer en betydelig naturlig re
duktion af stamtallet. En middeldia
meter på 30 cm vil man sandsynligvis 
aldrig nå med et stamtal på 861. Det 
ville - alt efter højdevækstens størrelse 
- svare til 800 - 1000 m 3 stående ved
masse pr. ha. Dette forekommer om 
ikke umuligt, så i hvert fald usandsyn
ligt. Maksimalt 700 m 3 er et mere rime
ligt gæt. 
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Selskov stærk hugst 
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Figur 3. Diametertilvækst, cm, som funktion af brysthøjdediameteren. 
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Fig. 4. Den maksimale grentykkelse 5 m over jorden målt under bark som 
funktion af brysthøjdediameteren. Den stærke hugst. 



Figur 5. Eksempel på grene i ca. 2 meters højde. Den stærke 
hugst. Foto marts 1988 (S. Fodgaard). 

Hvis den fremtidige årlige tilvækst pr. 
ha vil andrage 15 m 3 vil det vare ca. 15 
år, før den stående ved masse er på 700 
m 3 pr. ha. Alderen vil da være 62 år, 
højden sandsynligvis ca. 28 m. Gen
nemsnitsvolumen pr. træ vil altså være 
0,81 m 3, svarende til en diameter på ca. 
26 cm. 
Måske vil der i løbet af de 15 år falde en 

del træer bort, og en del af træerne vil 
muligvis stagnere i vækst, så de faktisk 
ingen betydning har for de andre træ
ers udvikling. Men selvom der måske 
kun vil være 700 træer pr. ha, der i pro
duktionsmæssig henseende betyder 
noget, ville det dog knibe med at 
komme op på en gennemsnitsdiameter 
på 30 cm. 
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Figur 6. Den svage hugst (en vindbeskadiget rand). 
Foto marts 1988 ved alder 47 år (S. Fodgaard). 

5. Rækkehugst uden flere indgreb 
(den svage hugst). 
Den del af bevoksningen, der forblev 
urørt efter hugst af halvdelen af ræk
kerne, og stamtallet dermed blev redu
ceret til ca. 3.000 pr. ha. rummer 
næppe dyrkningsmæssige perspek
tiver af større interesse. Det skyldes at 
den naturlige differentiering i diame
terklasser har været så lille, at der ikke 
er udsigt til, at man kan opnå den til -
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sigtede måldiameter. En stor del af 
produktionen ser ud til at blive af mel
lemdimension. 
Ved alderen 25 år var stamtallet gået 
ned til 2.711 pr. ha, ved 33 år til 2.047 
og ved 47 år til 1.714. Diameteren (Dg) 
var ved 47 år 17,9 cm og højden 20,2 m. 
Den totale produktion blev opgjort til 
586,8 m\ fordelt med 495,8 m 3 på den 
stående bestand, rækkehugst 57,0 m 3 

og naturlig afgang 34,0 m 3. Målin-



gerne ved 47 år gælder en flade (0,1003 
ha med 172 træer) i den bevoksnings
del, der tilsyneladende var helt uberørt 
af stormskaderne. 
Der er egentlig ikke nogen slående for
skel mellem de to bevoksningsdeles 
vedmasse - 495,8 ml, hvor der kun er 
foretaget rækkehugst og 470,9 m\ 
hvor der er hugget noget stærkere. Det 
kunne man heller ikke vente, for så vidt 
som forskellen blot består i, at der i den 

Brysthøjdediam. cm 1-10 

Vedmasse, m l/ ha 4,5 
(3,0) 

Udviklingen er hæmmet p.gr.a. en alt 
for jævnbyrdig, indbyrdes konkur
rence mellem træerne. Modsætnings
vis har de tidlige, stærke - omend 
kvantitativt beskedne - hugstindgreb i 
den anden bevoksningsdel haft en af
gørende betydning for dimensionsud
viklingen. 
Kvaliteten er i og for sig ganske god. 
Gennemsnitlig maksimal grentyk
keIse, 5 m over jorden er Ufr. fig. 7 og 
tabel 4) ca. 15 mm, stammeretheden 
dog ikke helt så god som i den stærkere 
huggede del. 

11-20 

263,9 
(72,3) 

ene bevoksning kun er hugget ca . 50 m l 
mere end i den anden. Det drejer sig 
ganske vist om mange, men kun små 
træer. 
Strukturforskellen - fordelingen på di
mensionsklasser - er derimod udtalt. 
Ved 47 år (1988) var dimensionsforde
lingen i den stående bestand følgende (i 
parentes er til sammenligning anført 
tallene for den stærkere huggede be
voksningsdel): 

21-25 26- lait 

168,2 59,2 495,8 
(221,1) (174,5) (470,9) 

Målingen af grentykkelsen er sket på 
samme måde som omtalt p. 6. 

Uanset kvaliteten må man konkludere, 
at p.gr.a. den langsomme diameterud
vikling har denne form for bestands
pleje næppe megen interesse i så stam
merige plantninger af rødgran. Diffe
rentieringsevnen er for lille. 
Forskellen i tota/produktion - iflg. må
lingerne 586,8 ml i rækkehugst mod 
566,4 ml i den stærkere hugst - kan 
ikke tillægges nogen reel betydning. At 
der ikke er konstateret større forskel vi-

Tabe/4. Den maksimale grentykkelse målt under bark, 5 m over jorden for den 
svage hugst. 

Diameter klasse Antal Gns. diameter Grentykkelse 
1,3 m o.j.cm træer cm mm 

6-10 2 9,7 17,5 
11-15 21 13,5 14,7 
16-20 11 17,8 15,5 
21-25 11 22,8 18,2 
26-30 1 26,3 26,3 
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Figur 7. Den maksimale grentykkelse 5 m over jorden målt under bark som 
funktion af brysthøjdediameteren. Den svage hugst. 

ser snarere, at sammenligningen er ri
melig, idet man med en så beskeden 
forskel i hugststyrke måtte forvente 
omtrent den samme totalproduktion. 

6. Konklusion. 
I det foreliggende er der ikke givet no
gen anvisning på "den ideelle" be
standspleje i rødgran. Det ideelle af
hænger af naturforholdene, markedet 
og de økonomiske vilkår iøvrigt. Men 
der er givet et eksempel på, hvordan 
man på grundlag af nogle enkle bereg
ninger er i stand til at styre udviklingen 
i den tilsigtede regning. Selve beregnin
gerne forudsætter kun en elementær 
viden om tilvækstoversigter og ved
massetabeller. Desuden skal man have 
et ret godt kendskab til de biologisk be-
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tingede grænser, som de fremgår af 
hugstforsøgene. 

Naturligvis vil forudsigelse af en lang
tidig udvikling - selv i tilfælde af pas
sende sagkundskab - altid være usik
ker. Det gælder både tilvækstansættel
sen, stormfaldsrisikoen og de fremti
dige markedsforhold. Men trods usik
kerheden er der god grund til at gøre 
sig det langtidige mål med bestand
plejen klart og konsekvent disponere 
derefter - - fordi alternativet er en 
endnu højere grad af usikkerhed og til
fældighed. 

Den i Selskov praktiserede bestands
pleje er både tids - og stedbundet. Hvis 
man f.eks. påregner en større total pro
duktion end 600 ml pr. ha, kan man -
alt andet lige - beholde et større antal 



Figur 8. Eksempel på grene i ca. 2 meters højde. Den svage 
hugst. Foto marts 1988 (S. Fodgaard). 

træer indtil omdriftens afslutning. 
Hvis totalproduktionen er mindre, 
skal man derimod foretage en endnu 
stærkere reduktion af stamtallet for at 
opnå den tilsigtede måldiameter. 
Men om man i det hele taget vil indlade 
sig på de meget stærke, tidlige stam
talsreduktioner afhænger i hvert fald 
af, om bevoksningen ligger nogen
lunde beskyttet. Ellers vil der være stor 
risiko for stormfald allerede i starten. 

Endvidere er det ikke sikkert, at man er 
interesseret i netop den dimensionsfor
deling, der blev tilsigtet iSelskov. 
Og selvom man har et langsigtet, vel
defineret mål med bestandplejen, kan 
der jo godt blive tale om nogle omstil
linger undervejs - måske af økonomisk 
nødvendighed, måske p.gr.a. ændrede 
markedsforhold. 
Endelig må man huske på, at både den 
løbende behandling og slutresultatet i 
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betydelig grad afhænger af udgangs
grundlaget. Både i Selskov, i de fleste 
udhugningsforsøg og i de bonitetsvise 
tilvækstoversigter er man startet med 
plantetal af størrelsesordenen 6.000 pr. 
ha. Hvis man var begyndt med f.eks. 
3.000 planter pr. ha, havde de tidligere 
reduktioner været mindre påkrævede, 
men kvaliteten ville blive dårligere. I 
hvert fald skulle man - for at opnå den 

samme kvalitet - udskyde tidspunktet 
for det første tyndingsindgreb. 
Af disse grunde er hver ken Selskov, 
hugstforsøgene eller tilvækstoversig
ternes anvisninger egnede til at kopi
ere, men de kan give en retningslinie og 
en forestilling om, hvad der i det hele 
taget er muligt. 
Hvis skovbehandlingen går udenfor de 
velkendte rammer, bør man ved selv
syn nøje følge, hvad der sker. 

Bilag l. Vedrnassefaktorer for stående bestand, tynding og tilvækst 1961-1988. 
Alle vedrnassetal gælder stammernasse. Som hjælpemiddel er benyttet 
Axel S. Sabroe "Afsmalnings- og massetabeller" fra 1940. 

Årstal Alder Bestand Tynding Tilvækst 

(el. døde) laIt Periodisk 

N G Dg Hg V N V V V 

år stk ./ha m 2/ha cm m ml / ha stk./m ml / ha ml/ha ml/ha 
Stærk tynding 
e. 611e.62 20-21 (3.000) (12,00) (7, l) (8,0) (57,0) (3.000) 57,0 (114) 

14, l 
e.63 22 1.890 12,25 9,0 9,4 64,0 1.130 14, l 135, l 

12, l 
e.65/e.66 24 950 9,87 11,5 11 ,2 61,5 649 26,7 159,3 
e.67 26 95 9,5 17,4 
e.74 33 820 21,44 18,2 17,8 208,6 16,5 
e.81 40 743 27,78 21,8 20,3 310,2 64 13,8 431,3 

e.81_*) 40 870 30,62 21,2 20,3 341,5 9 0,7 
19,3 

e.88 47 861 37,93 23,7 22,9 470,9 9 5,7 566,4 

Rækketynding 
e.611e.62 20-21 (3.000) (12,00) (7, l) (8,0) (57,0) (3.000) 57,0 (114) 

20,0 
e.66 25 2.711 22,93 10,4 11,3 147,1 204,1 

17,2 
e.74 33 2.047 31,29 13,9 16,2 284,4 341,4 
e.84 359 20,2 17,5 
e.88 47 1.714 43,26 17,9 20,2 495,8 160 13,8 586,8 

*) Svarende til den i 1988 målte del flade. 
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Målingerne var indtil 1981 ret ekstensive. I 1961/62 - hvor arealet ikke var delt - er 
tyndingsmassen ansat på grundlag af sortimentsudfaldet. På arealet som helhed 
(1,08 ha) faldt der ved hugst af halvdelen af rækkerne flg. mængder: 

Sortiment Dimension l m fra rod Antal Fastmassetal 
cm bkr. m 3 

Stager 2 3-5 9 0,5 
Stager l 5-7 43\12 0,5 
Lægter 2 7-10 21 \12 1,05 
Lægter l 10-12 12\12 1,05 

Fra 1963 til 1974 skete målingerne ved ca. 20070 rækkevis repræsentation, men ved 
måling af de samme rækker. l 1981 blev der udført fuldstændig måling med enkelt
trækontrol. Målingerne i 1988 gælder kun delflader, der var helt uberørt af storm
skaderne i begyndelsen af 1980'erne. Opgørelsen af tyndingsmasserne er derfor for
holdsvis ekstensiv, men de udgør kun en relativt lille del af den samlede produktion 
(i rækkehugsten ca. 15070, i den stærke hugst ca. 22070). 

Bilag 2. Produktionens fordeling på dimension (d 1,3 m o.j.). Stammemasse. 

Alder 1-5 cm 6-10 cm 11-15 cm 16-20 cm 21-25 cm 26-30 cm 31-35 cm 36-40 cm lait 
år ml/ ha m 2/ha ml/ha ml/ha ml/ha ml/ha ml/ha m!/ha ml/ha 

Stærk tynding 
yYndingshugst 

20-26 14,9 56,3 31,8 4,3 107,3 

40-47 0,7 2,9 5,1 4,5 7,0 20,2 
Blivende bestand 

33 0,6 23,1 106,5 58,5 19,9 208,6 
40 0,6 7,8 72,2 115,9 82,1 29,4 2,2 310,2 
40*) 2,5 104,3 174,1 44,4 16,1 341,4 
47 3,0 72,3 221,1 143,7 19,4 11,4 470,9 

Rækketynding 
yYndingshugst 

20-21 4,5 41,0 11,5 57,0 

43-47 0,5 20,5 13,0 34,0 

Blivende bestand 

33 0,1 25,4 100,7 115,4 40,0 2,8 284,4 

47 4,5 90,9 173,0 168,2 49,7 9,5 495,8 

*) Svarende til den i 1988 målte delflade. 
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"Akt- " ~ IV passiv-pleje 
af Cand.agro. (HD), PETER CEDERFELD og 

Cand .silv. CARSTEN THYGESEN, Kreditforeningen Danmark 

O. Indledning og resume 
Ifølge beregninger foretaget af Kredit
foreningen Danmark menes dansk er
hvervslivat have sparet 700 mio. kr. 
ved konvertering af fastforrentede ob
ligationslån til lavere forrentede lån 
ved rentefaldet i sidste halvår af 1988 
og begyndelsen af 1989. 
Dette illustrerer, at der for låntager kan 
opnås lige så store gevinster - i form af 
mindre ydelsesbetalinger efter skat -
som obligationsejerne kan opnå ved en 
kontinuerlig tilpasning af portefølje
sammensætningen på baggrund af 
forventede/konstaterede kursænd
ringer. 
Land- og skovbrugsejendomme er re
lativt kapitalkrævende virksomheder, 
der ofte ejes personligt, og realkredit 
udgør derfor traditionelt en væsentlig 
finansieringskilde. En "aktiv" passiv
pleje kan således betyde store besparel
ser for finansieringsudgifterne. 
I nærværende artikel skitseres mulig
heden for at foretage en reaJkreditfi
nansiering, der på baggrund af æn
dringer i renteniveau og -struktur 
mindsker de fremtidige ydelsesbeta
linger. 

Først beskrives prisdannelsen på obli
gationer summarisk, da den effektive 
rente, låntager (debitor) skal betale, er 
afhængig af den pris, som investor 
(kreditor) er villig til at betale for en 
fordring med givne egenskaber, hvor
ved f.eks. forstås løbetid, konvertibili
tet, amortisationsform. 
Dernæst beskrives hvilken betydning 
valget af lånetype på låneoptagelses
tidspunktet har for de senere mulighe
der for låneomlægning. I forlængelse 
heraf beskrives mulighederne for at 
konvertere til lån med en lavere nomi
nel og effektiv rente, hvilket er aktuelt, 
hvis renteniveauet er faldet væsentligt i 
forhold til låneoptagelsestidspunktet. 
Når renteniveauet stiger, kan der om
prioriteres til lån med højere nominel 
rente, hvorved obligationsrestgælden 
bliver mindre. Det nye låns ydelse be
står derfor af en større andel rente og 
mindre andel afdrag. Derfor kan ydel
sesbetalingen både før, men især efter 
skat, mindskes. 
Endelig diskuteres hvilke for
dele/ulemper, der er forbundet med re
alkreditfinansiering med variabel 
rente, og hvordan denne lånetype kan 

I denne artikel anvendes en del fagudtryk omkring finansiering. De er forklaret i en ordliste 
sidst i artiklen. Red. 
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indgå i en låneportefølje afhængigt af 
forventningerne til rentens udvikling. 

1. Prisdannelse på obligationer 
Ved den effektive kreditorrente forstås 
den rentestørrelse pr. termin, hvorved 

(1) Ko 

hvor Ko 

y (1) (1 +r) -1 + Y(2) 

obligationens kursværdi 
effektiv rente 

nutidsværdien af de fremtidige beta
linger diskonteret bliver lig med for
dringens kursværdi. 
Matematisk kan det udtrykkes med lig
ning (1) (der ses bort fra vedhængende 
rente): 

(1 +r) -2 + ..... Y(n) (l+r)-n 

y (t) 
n 

ydelse i tidspunkt t; t = l, ..... n. 
obligationens løbetid 

Af definitionen på effektiv rente ses, at 
den afhænger af betalingernes stør
relse og tidsmæssige fordeling. 
Kreditor har ofte en investeringshori
sont, der afviger fra obligations
beholdningens løbetid. For obligati
onsejeren realiseres den ovenfor bereg
nede effektive rente således kun, hvis 
de løbende afkast kan geninvesteres til 
samme effektive rente i løbet af inve
steringsperioden, og der endvidere 
ikke forekommer nogen kursrisiko. 
Kursrisikoen knytter sig til ændringer i 
obligationens kurs i forhold til forven
tet ved investeringsperiodens udløb. 
Den kan undgås ved køb af obligatio
ner, hvis løbetid svarer til investerings
horisonten, hvilket dog i praksis er 
vanskeligt. 
På grund af geninvesterings- og kursri
sikoen vil kreditor således ofte have 
aversion mod at købe fordringer med 
lang restløbetid. Dette medfører, at 
den effektive rente også afhænger af 
løbetiden. 
Den horisontale rentestruktur angiver 
da sammenhængen på et givet tids
punkt mellem den effektive rente og 

restløbetiden på i øvrigt ensartede for
dringer. 
Den horisontale rentestruktur er pri
mært en sammenblanding af følgende 
faktorer: Forventninger om renteud
vikling, likviditetspræferencer (risiko
præmie) samt løbetidspræferencer. 

Af figur l fremgår det, at rentestruktu
ren kan have et forskelligartet udse
ende, afhængig af forventningerne til 
det fremtidige renteniveau. 
I et normalt rentemarked vil rente
strukturen dog være monotont Uævnt) 
voksende. Det skyldes at investorerne 
ofte pga. ovenfor omtale risikoaver
sion har uvilje mod at investere i papi
rer med lang løbetid. Der ønskes derfor 
en risikopræmie i form af en højere 
rente for at investere i langtløbende 
fordringer, som illustreret i figur 2. 
Dette betyder omvendt for låntager 
(debitor), at han må vælge, om "over
prisen" for risikoafdækningen i form 
af lang fast rente er at foretrække frem 
for en kortere eller måske variabel 
rente. Omlægges således et langt lån 
med fast rente til et kort lån med nor-
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eft. 
rente 
% 

- forventet fald i den kone rente 

- forventet konstant rente 

- forventet stigning i den korte rente 

restløbetid 

Figur l. Effektiv rente som funktion af obligationens restløbetid. De tre kurver afspejler tre 
typer af forventninger til udviklingen i renten i den nærmeste fremtid. 

eff. 
rente 
% 

} 

observeret rentekurve 
I ik viditetspræm le 
rentekuMt. der alene afspejler 

~------- forventninger 

resttøbetid 

Figur 2. Rentekurve, der afspejler forventninger og risikopræmie. 
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malt deraf følgende lavere rente, for
mindskes den effektive rente for lånet. 
Dette sker dog på bekostning af en øget 
debitorrisiko (risiko for senere stig
ning). 
Rentestrukturen kan endvidere forkla
res ud fra en teori om, at det finansielle 
marked er segmenteret. Det hænger 
sammen med at de enkelte investor
grupper har hver sine løbetidspræfe
rencer, der i højere grad har baggrund 
i forskellige anvendelsesformål for 
banker, private investorer og pension
skasser. Dette bevirker, at rentestruk
turen kan være faldende for helt lange 
løbetider, da f.eks. pensionskasser pri
mært efterspørger disse. 
Den vertikale rentestruktur illustrerer 
derimod sammenhængen mellem den 
effektive rente og forskellige fordrings
egenskaber for en given restløbetid på 

j Effektiv rente 

+ 
+ 

+ 

)( 

)( 

)( 

)( 

X 

+ 
X 
X 

)( 

)( 

X 

Figur 3. Horisontal og vertikal rentestruktur. 

et givet tidspunkt. Med fordringsegen
skaber forstås eksempelvis forskelle i 
pålydende rente, amortisationsform 
og konvertibilitet. 
Den vertikale rentestruktur skal dog 
ikke omtales videre. Det skyldes, at det 
er den horisontale rentestruktur, der 
ved ændret løbetidspræferencer for 
fastforrentede lån kan give rentereduk
tion eller -forøgelse. Når dette sam
menholdes med muligheden for kon
vertering af realkreditlån, bliver der 
som nedenfor vist muligheder for store 
finansielle besparelser ved gældspleje. 
Et konvertibelt lån kan ekstraordinært 
- dvs. inden låneperioden er udløbet -
indfries af debitor med et kontantbe
løb, der maksimalt svarer til obligati
onsrestgælden opgjort til kurs 100 
(pari). Et inkonvertibelt lån kan deri
mod kun ekstraordinært ind fries ved 

+ + + + + 

F 

Restløbetid 

21 



indlevering af obligationer fra samme 
serie, som ligger til grund for lånet. 
Ved rentefald af en vis størrelse er det 
fordelagtigt for debitorerne med højt
forrentede konvertible lån at ombytte 
disse med lavere forrentede. Et rente
fald medfører stigendeobligationskur
ser, og når kursen er højere end indfri
elseskursen (i reglen 100) vil debitorer
nes ombytning af lån medføre ekstra
ordinære udtrækninger fordi lånet 
indfries hurtigere end forventet. Dette 
udgør en risiko for kreditorerne, idet 
de midler, der er frigjort som følge af 
konverteringen, skal geninvesteres til 
en lavere effektiv forrentning (rente
niveauet var som nævnt faldet). 
Som kompensation for konverterings
risikoen kræver kreditorerne således en 
præmie i form af et tillæg til den effek
tive rente. Størrelsen af denne præmie 
afhænger af, hvor stor konverterings
risikoen opfattes at være. 

Dette betyder omvendt, at hvis debitor 
vælger konvertible realkreditlån, må 
der ofte betales en pris for at have mu
ligheden for at konvertere. 

2. Valg af lånetype på låneoptagel
sestidspunktet 
Muligheden for en senere fordelagtig 
omlægning af et givet lån sker i prin
cippet således ofte allerede ved låneop
tagelsen, da låntager her skal vælge 
bl.a. rentefod og konvertibilitet m.v. 
Vælges f.eks. et inkonvertibelt fastfor
rentet lån, begrænses muligheden for 
at udnytte et senere rentefald. Til gen
gæld er den effektive debitorrente som 
regel mindre end for konvertible lån, 
hvilket fremgår af eksemplet i tabel l. 
Låntager må således f.eks. afgøre, 
hvorvidt en lav ydelse efter skat priori
teres højere end muligheden for en 
eventuel senere ydelsesnedsættelse. 

Tabel J. Effektiv debitorrente på annuitetslån (kurs pr. 24.8.1987): 

20-årige enhedslån Kurs 0070 skat 50% skat 68% skat 

11 % inkonvertibel 96,75 12,00 (12,26) 6,17 (6,35) 4,07 (4,22) 
12% Konvertibel 96,25 13,13 (13,40) 6,74 (6,93) 4,45 (4,60) 
10% konvertibel 89,75 12,14 (12,42) 6,51 (6,71) 4,49 (4,66) 

(I parentes er vist de effektive renter incl. stempel på pantebrevet ved låneoptagelse). 

Da stempelafgiften beregnes af den 
nominelle hovedstol og ikke af kurs
værdien, fordyrer dette 10% lånet lidt 
mere end 12 % lånet. Endvidere kan det 
ved et rentefald hurtigere betale sig at 
konvertere 12% lånet, som naturligvis 
også vil give den største konverterings
gevinst. 
Ved afvejning imellem de forskellige 
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valgmuligheder på fastforrentede re
alkreditlån må følgende forhold bl.a. 
overvejes: 
1. Er den effektive rente efter skat høj

est for lånet med den højeste nomi
nelle rente, må låntager afveje, om 
han vil betale dette for konverte
ringsmuligheden. 

2. Er den effektive rente efter skat ens 



for to lån, bør lånet med den højeste 
nominelle rente vælges. Det skyldes, 
at det højtforrentede lån kan kon
verteres med gevinst på et tidligere 
tidspunkt. 

3. Det skattemæssige rentefradrag på
virker den indbyrdes prioritering, 
således at lån med høj nominel rente 
bliver relativt mere fordelagtige ef
ter skat. 

4. For højere pålydende rente bliver 
hovedstolen mindre, og dermed 
bliver indskud og stempel mindre. 

Vælges herefter et inkonverti belt lån 
afskærer debitor sig fra muligheden 
for senere rentereduktion ved konver
tering. 

3. Når renten falder - konvertering 
til lavere rente 
Ved omprioritering til et lån med lavere 
rente og samme restløbetid kan det 
gamle låns obligationsrestgæld opsi
ges og indfries til kurs 100. Hovedsto
len på det nye lån vil ofte være større 
end restgælden på det gamle lån, da 
der som regel forekommer kurstab på 
det nye lån ved låneoptagelsen. Ende
lig kan omkostningerne ved ompriori
teringen også dækkes af provenuet af 
det nye lån. 
Konvertering er fordelagtig, når den 
effektive rente er mindre på det nye lån 
end på det gamle lån. Følgende forhold 
har bl.a. indflydelse på fordelagtighe
den ved konvertering: 
l. Renten på det gamle lån, for kon

tantlån tillige renten på de bagved
liggende obligationer. 

2. Løbetiden på det gamle lån . 
3. Renten på det nye lån. 
4. Låntagers marginalskat. 
5. Omkostningerne forbundet med 

konverteringen. 
Når konvertering overvejes, må det be-

regnes, om der ved det aktuelle rente
niveau kan opnås en besparelse. Det 
sparede beløb opgøres her som nutids
værdien af de fremtidige efter - skat 
betalinger. 
For erhvervslåntagere - dvs. også land
og skovbrugsejendomme - er det mu
ligt at konvertere med en forøgelse af 
løbetiden til følge. Herved kan der 
også opnås en kortsigtet likviditetsbe
sparelse uden at der rentabilitetsmæs
sigt er en fordel. 
En løbetids forlængelse kan dog ved et 
faldende renteniveau som regel opnås 
uden store omkostninger i form af høj
ere effektiv rente. Det skyldes at rente
strukturen typisk er meget flad pga. 
forventninger om fortsat rentefald, j f. 
afsnit l. 
Ved vurdering af fordelagtigheden ved 
konvertering skal der naturligvis også 
tages hensyn til, at det muligvis kunne 
blive mere fordelagtigt at konvertere 
senere. Der må derfor forlanges en be
sparelse af en vis størrelse. 
Som tidligere omtalt er en rentabilitets
mæssig gevinst ensbetydende med 
konvertering til et lån med en mindre 
effektiv rente. En høj pålydende rente 
på det gamle lån bevirker, at konverte
ring bliver mulig på et tidligere tids
punkt. Det skyldes, at lånet relativt 
hurtigt kan opsiges til kurs 100, eller 
obligationerne kan opkøbes til en kurs, 
der er trykket som følge af konverte
ringsrisikoen . 
Da der som nævnt ofte er kurstab på 
det nye lån, bevirker dette, at det nye 
låns hovedstol som hovedregel vil være 
større end restgælden på det gamle lån. 
Der skal således betales et større samlet 
afdrag på det nye lån. Til gengæld op
nås, at rentebetalingerne bliver 
mindre. 
Da der i vurdering af fordele ved kon-
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vertering skal benyttes efter - skat kal
kulationer, får rentefradragsværdien 
betydning. Jo højere rentefradrags
værdi, desto større rentefald er nød
vendigt, før konvertering er økono
misk fordelagtig. 
De omkostninger, der typisk er forbun
det med en konvertering, er kurtage -
der i øvrigt er langt den største post, 
men kun til salg af det nye låns obliga
tioner - endvidere indskud og stempel 
af en eventuel restgældsforøgelse. Her
udover skal betales indfrielses- og låne
sagsgebyr samt ekspeditionsomkost
ninger og endelig tinglysningsafgift. 
Omkostningerne beløber sig dog sjæl
dent til mere end 0,25070 af lånets hov
edstol og har for store lån kun margi
nal betydning. 
Derudover kan der være tale om en be
taling af en såkaldt differencerente . 
Denne rente betales, når låntager øn
sker at opsige et konvertibelt lån uden 

varsel, dvs. at den normale opsigelses
frist ikke ønskes overholdt (2 måneders 
opsigelsesfrist op til en termin for lån 
med kvartårlige kreditorterminer, 5 
måneder for lån med halvårlige termi
ner). Differencerenten betales således 
for perioden fra indfrielsestidspunktet 
og indtil den obligationstermin, hvor
til obligationerne kunne være opsagt. 
Differencerenten skal kompensere for 
forskellen mellem den rente på det 
gamle låns obligationer, som kredit
foreningen skal betale obligationse
jerne, og den rente, foreningen kan pla
cere indfrielsesbeløbet til i den mellem
liggende periode. 
For 12070 obligationslån udgør diffe
rencerenten p.t. 4,5070 p.a. Da rentebe
talingsperioden typisk er 2 - 5 måne
der, er der således normalt tale om et 
beløb i størrelsesordenen 0.75070 til 2070 
før skat. Differencerenten er fradrags
berettiget, og den reelle udgift efter 

Tabel 2. Beregning af mindste kurser for fordelagtig konvertering 
(annuitetslån til annuitetslån) 

Tabellen viser, hvor høje kurserne skal være på lavere forrentede obligationer, for at 
konvertering giver en gevinst på 5070 ved 50070 skat. 

Rente på det gamle lån: 12070 p.a. 

Restløbetid = løbetid Rente på det nye lån, pct. p.a.: 
på det nye lån 7 8 9 10 Il 

År Nødvendige kurser: 

10 95,6 97,9 100,3 102,8 105,3 
12Y2 93,0 95,8 98,7 101,6 104,7 
15 90,5 93,7 97,1 100,6 104,2 
17Y2 88,2 91,9 95,6 99,6 103,7 
20 86,0 90, l 94,3 98,7 103,2 
22Y2 84,0 88,4 93,0 97,8 102,7 
25 82,2 86,9 91,8 97,0 102,3 
27Y2 80,4 85,5 90,8 96,3 102,0 
30 78,9 84,2 89,8 95,6 101,6 
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skat ligger på omkring det halve af 
ovennævnte procenter. 
I tabel 2 er vist de kurser for de lavere 
forrentede obligationer, der er nødven
dige, for at konvertering er en fordel. 
De viste kurser bestemmes ved sam
menligning af nutidsværdierne af de to 
kendte fremtidige efter-skat ydelses
rækker. 
Som det fremgår af tabel 2, opstår der 
meget hurtigt en konverteringsfordel 
ved selv meget beskedne rentefald. 

Kontantlån 
Indtil november 1985 blev der ydet 
kontantlån. Ved disse lån blev kursta
bet ved salg af obligationer omlagt til 
fradragsberettigede renter ved at kun 
kontantprovenuet blev tinglyst som 
gæld i ejendommen. 
Dette bevirker, at renten på det nye lån 
ofte skal være væsentlig under den no
minelle rente på kontantlånets bagved
liggende obligationer, før der kan kon
stateres en fordel af konverteringen. 
I tabel 3 og 4 illustreres det, hvor langt 
den effektive rente på det nye lån skal 
ned, før konvertering giver en gevinst 
på 5070. Gevinsten måles som den pro
centvise besparelse i nettoydelsens kro
nebeløb efter 50% skat, beregnet over 
lånets samlede restløbetid. Beregnin
gerne er foretaget for kontantlån base
ret på såvel 10% som 12 % obligati
oner. 
Det fremgår, at kurstabet har været 
størst ved salg af 10070 obligationer, 
hvorfor indfrielse af kontantlån base
ret herpå kræver det største rentefald. 
Som det ses, er det højtforrentede kon
tantlån, der sidst bliver konverterings
modne, hvilket hænger sammen med, 
at kurstabet på de bagvedliggende ob
ligationer har været størst. Ved konver
tering stiger afdragsbyrden - og der-

med nettoydelserne - mest for højtfor
rentede kontantlån. 
Det er derfor kun for obligationslån, at 
høj rente giver hurtigst adgang til for
delagtig konvertering, mens det for 
kontantlån er de lavest forrentede, der 
først er konverteringsmodne. 

4. Når renten stiger - ompriorite
ring til højere rente 
Imidlertid er det ikke kun, når renten 
falder, at fordelagtige omlægninger af 
de fastforrentede realkreditlån kan 
foretages. 
I et stigende rentemarked kan der såle
des på visse tidspunkter med fordel 
omprioriteres til lån med højere nomi
nel rente. Når renten stiger, falder kur
serne på det eksisterende låns obligati
oner. Det betyder at lånet kan indfries 
kontant "billigere" og erstattes af et 
nyt lån med en højere nominel rente og 
dermed højere kurs end det indfriede 
lån. Ved denne operation bliver obliga
tionsrestgælden mindre, men til gen
gæld er renten større. 
Det nye låns ydelse er således sammen
sat af en større andel rente og en 
mindre andel afdrag, hvilket kan give 
en lavere ydelse efter skat. Hertil kom
mer, at chancen for en senere fordelag
tig konvertering til et lavere forrentet 
lån øges. 
Hvis der ved omprioriteringen skal op
nås at betale en mindre rente efter skat, 
kræver dette imidlertid, at låntager er 
meget opmærksom på kursspændet 
mellem gamle og nye lån. 
Tabel 5 skal forstås således: 
Er det gamle lån et 9% annuitetslån 
med restløbetid 17 1/2 år og kursen på 
20 - årige 12% obligationer i nærhe
den af 100, skal kursen på det gamle 
låns obligationer kunne købes til en 
kurs 12,8 procentpoint lavere, dvs. til 
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Tabel 3. Konvertering af kontantlån - baseret på 120,70 obligationer 

Tabellen viser, hvor langt renten skal ned, før konvertering giver en gevinst på 50,70. *) 

Gammelt 
Gammelt låns rente pet. p.a. 

låns 
restløbetid 

År 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

29 11,2 10,9 10,7 10,5 10,4 10,2 10,1 10,0 9,9 9,8 9,7 
27 Il, l 10,9 10,6 10,4 10,2 10,0 9,9 9,8 9,6 9,5 9,4 
25 Il, l 10,8 10,5 10,3 10,0 9,9 9,7 9,5 9,4 9,3 9, l 
23 Il, l 10,8 10,4 10,1 9,9 9,6 9,4 9,3 9, l 9,0 8,8 
21 11,0 10,6 10,3 10,0 9,7 9,5 9,2 9,0 8,8 8,6 8,4 
19 10,9 10,5 10,1 9,8 9,5 9,2 8,9 8,7 8,5 8,3 8, l 
17 10,7 10,3 9,9 9,5 9,2 8,8 8,6 8,3 8,0 7,8 7,6 
15 10,6 10,1 9,7 9,3 8,9 8,4 8,1 7,8 7,5 7,2 7,0 
13 10,4 9,8 9,3 8,9 8,4 8,0 7,7 7,3 7,0 6,7 6,4 
Il 10,1 9,5 9,0 8,4 8,0 7,5 7,1 6,7 6,3 5,9 5,5 

Tabel 4. Konvertering af kontantlån - baseret på 10% obligationer 

Tabellen viser, hvor langt renten skal ned, før konvertering giver en gevinst på 5%. *) 

Gammelt Gammelt låns rente pet. p.a. 
låns 

restløbetid 
År 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

29 9,3 9,0 8,7 8,5 8,3 8,1 7,8 7,7 7,6 7,4 7,3 7,3 7,2 
27 9,3 8,9 8,6 8,4 8,1 7,9 7,7 7,6 7,4 7,2 7, l 7,0 6,9 
25 9,2 8,8 8,5 8,2 8,0 7,7 7,5 7,3 7,2 7,0 6,9 6,8 6,7 
23 9, l 8,7 8,4 8,0 7,8 7,5 7,3 7,1 6,9 6,7 6,6 6,4 6,3 
21 9,0 8,6 8,2 7,8 7,5 7,3 7,0 6,8 6,6 6,4 6,2 6,0 5,9 
19 9,0 8,5 8,1 7,6 7,3 7,0 6,7 6,4 6,2 5,9 5,7 5,6 5,4 
17 8,9 8,3 7,9 7,5 7,1 6,7 6,4 6,1 5,8 5,6 5,2 5,0 4,8 
15 8,7 8,1 7,6 7,1 6,7 6,3 6,0 5,6 5,3 5,0 4,7 4,5 4,2 
13 8,5 7,9 7,4 6,9 6,4 5,9 5,5 5, l 4,8 4,3 4,1 4, l 4,1 
11 8,3 7,6 7,0 6,5 5,9 5,3 4,9 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

*) Tabellerne viser den effektive rente for et nyt lån (den effektive debitorrente incl. 
indskud, bidrag og kurtage). Denne kan fås oplyst hos Kreditforeningen Danmark. 
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Tabel 5. Beregning af nødvendigt kursspænd for fordelagtig omprioritering 
(annuitetslån til annuitetslån) 

Det nye låns rente: 12070 p.a. 

Restløbetid = løbetid Rente på det gamle obligationslån, pct. p.a.: 
på det nye lån 7 

År 

10 12,9 
12Y2 15,4 
15 17,7 
17Y2 19,9 
20 21,9 
22Y2 23,8 
25 25,6 
27Y2 27,2 
30 28,7 

kurs ca. 87,15, for at en omprioritering 
ved 50% marginalskat er fordelagtig. 
Det skal bemærkes, at det viste kurs
spænd alene angiver "balancekurs
spændet", dvs. det kursspænd, der 
præcist giver ligevægt imellem det 
gamle og det nye låns samlede ydelser 
efter skat. Dette betyder, at de effektive 
renter efter skat for de to lån er præcis 
den samme. 
Skal der opnås en fortjeneste ved om
prioriteringen, skal kursspændet være 
større end det angivne, eller låntager 
skal via en eventuel senere konvertering 
opnå en gevinst. 
Følgende faktorer er afgørende for, 
hvorvidt omprioriteringen kan betale 
sig: 

1. Renten på det gamle lån samt den 
kurs, det kan indfries til (for kon
tantlån er det de bagvedliggende ob
ligationers kurs). 

2. Løbetiden på det gamle lån. 
3. Renten på det nye lån samt den kurs, 

dets obligationer kan sælges til. 

8 9 10 11 

Nødvendigt kursspænd: 

10,7 8,4 6,1 3,8 
12,7 10,0 7,2 4,3 
14,6 11,5 8,2 4,8 
16,4 12,8 9,1 5,3 
18,1 14,1 10,0 5,7 
19,7 15,3 10,8 6,2 
21,1 16,4 11,6 6,5 
22,5 17,5 12,3 6,9 
23,7 18,4 12,9 7,2 

4. Låntagers marginalskat. 
5. Omkostningerne forbundet med 

omprioriteringen. 
Som nævnt i afsnit 3 er konverterings
gevinsterne størst og "modnes" hur
tigst for højtforrentede obligationslån, 
hvorfor alene muligheden for konver
tering kan foranledige låntager til at 
omprioritere til højere forrentede lån. 
Omkostningerne ved omprioriterin
gen ved stigende rente er som nævnt 
under konvertering relativt beskedne, 
blot skal der her også betales kurtage 
af de obligationer, der indfries. 

5. Eksempel 
Ofte kan det være vanskeligt at gen
nemskue konsekvenserne samt bespa
relserne ved "aktiv"passiv - pleje. 
I figur 4 er vist renteudviklingen fra 
1982 og till. kvartal af 1989: 
Det er indlysende, at der med disse ren
teudsving - især i den første del af peri
oden - har været store arbitragemulig
heder. Jf. afsnit 3 har det store rente-
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Renten er den effektive rente på enhedsprioriteringsobligationer 
opgjort ultimo perioden 

fald frem til 1986 muliggjort fordelag
tig konvertering af fortrinsvis kontant
lån baseret på 12% obligationer. 

Imidlertid er det langt fra nødvendigt 
med så store renteudsving for fordelag
tig omlægning af realkreditlån - og 
dette kan i øvrigt ske ganske uden ri
siko for låntager. 

Tabel 6 viser et eksempel fra en kombi
neret land- og skovbrugsejendom, der i 
1981/82 optog kontantlån på 
5.300.000 kr. Til fremskaffelse af dette 
beløb blev der solgt 8.549.000 kr. 12070 
obligationer, der således udgjorde den 
bagvedliggende obligationshovedstol. 
Kontantlånsrenten blev på basis heraf 
fastsat til 19,89% p.a. 

I foråret 1986 blev dette lån konverteret 

28 

til et 8% obligationslån. Dette 8% lån 
blev i foråret 1987 omprioriteret til et 
12% obligationslån, der igen blev kon
verteret i januar 1989 til et nyt 10% lån. 

Som tidligere nævnt er der i land- og 
skovbrugsejendomme mulighed for 
forlængelse af løbetid til 30 år, hvilket 
er sket ved hver omprioritering. Endvi
dere er alle omkostninger i forbindelse 
med omprioriteringerne inkluderet i 
den i tabel 6 viste "aktive" passive -
pleje. 

Som det ses, er der ved disse tre ombyt
ninger/ konverteringer opnået en ydel
sesreduktion før skat på 347.084 kr. 
(fra 1.068.658 kr. til 721.374 kr.). Dette 
svarer til en konverterings-/ombyt
ningsgevinst på ca. 2.870.000 kr. 



Tabel 6. (Alle beløb i kr.). Eksempel på flere på hinanden følgende omlægninger 
af lån på en større land- og skovbrugsejendom, hvorved låneydelserne re
duceres. 

Omprioriteringsår 1986 1987 1989 

Eksisterende lån opr. 5.300.000 9.413.000 6.585 .000 

Kontant-/obligationsrestgæld 5.27 5.943 8.413.000 9.354.000 6.533.000 
Kontant-obligationsrentepct pa 19.89 12,00 8,00 12,00 
Indfrielseskurs 100.00 69,75 100,00 
Restbeløbetid, år 25,50 29,75 30,00 
Årlig ydelse 0/ 500/0 skat 1.068.458 538.687 838.491 458 .993 821.904 423.214 

Nyt lån 
Hovedstol 9.413.000 6.585.000 6.740.000 
Kurs 90,75 99,75 98,00 
Obligationsrentepet pa 8,00 12,00 10,00 
Løbetid, år 30,00 30,00 30,00 
Årlig ydelse 0/50% skat 838.491 458.993 821.904 423 .214 721.374 378 .029 

Konverteringsgevinst *) 1.829.155 253 .516 143.383 729 .764 898.426 620 .693 

Årlig ydelsesbesp. 0/50% skat 229 .966 79.694 16.588 35.780 100.529 45.185 

*) Konverteringsgevinst er her angivet som nutidsværdien af de fremtidige ydelsesbesparelser tilbagedis
konteret med det nye låns effektive rente ved henholdsvis O og 50% skat. 

Efter 50070 marginalskat er den opnå
ede årlige ydelsesreduktion på 160.658 
kr. (fra 538.687 kr. ti1378.029 kr.), hvil
ket efter skat svarer til en konverte
rings-/ombytningsgevinst på ca. 
1.600.000 kr. 

Ejendommens og dermed låntagers 
gælds- og ydelses forpligtigelser er gen
nem den aktive gældspleje blevet redu
ceret væsentligt. 

Det bør understreges, at dette er sket 
helt uden risiko for tab. Dette gælder 
både debitorrisiko, der ligger i forkor
telse af løbetiden, som - jf. afsnit 1 - i 
et normalt rentemarked altid vil give en 
rentereduktion, og den risiko for 
kursskred, der er i forbindelse med 
omprioriteringerne/ konverteringerne. 

Midlet hertil er kurssikring i form af 
kurskontrakt. Ved rentefald og konver-

tering er det naturligvis det nye lån, 
som skal kurssikres, og derved kan 
man sikre dette låns effektive rente. 
Det eksisterende lån skal blot opsiges 
til kurs 100, hvorfor der for dette lån 
ikke eksisterer nogen kursrisiko. 

Ved stigende rente er denne operation 
noget vanskeligere, idet både indfriel
seskursen på det eksisterende lån samt 
det nye låns kurs skal kurssikres. 

Skal risikoen undgåes, skal kurssikrin
gen for såvel det nye som det gamle lån 
ske samtidig. 

Kurskontrakterne kan oprettes ved fra
drag/tillæg i noteringskurserne. Der
for kan de i tabel 5 angivne kursspænd 
direkte anvendes, såfremt fradrag/til
læg er inkluderet. Det er ofte kun få 
dage, en sådan ombytning fordelagtigt 
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kan foretages, hvorfor hurtigheden og 
samtidigheden er helt afgørende. 
Alternativet er naturligvis altid at spe
kulere i rentestigning eller rentefald . 
Forventes rentestigning og dermed 
kursfald, gælder det naturligvis om at 
sikre det nye låns kurs (og dermed ef
fektive rente) først og vente med at ind
fri det eksisterende, idet indfrielsen 
forventes billiggjort. Her er der dog 
tale om, at debitor pådrager sig en ofte 
ikke uvæsentlig risiko, hvis markedet 
reagerer mod forventning. 
Generelt gælder det derfor om at sikre 
kurserne samtidig og derved helt risi
kofrit pleje sin låneportefølje. Når ren
ten falder "skæres" af ydelserne, når 
renten stiger "skæres" af hovedstolen. 
Dette kan ved tilpas mange - ikke nød
vendigvis store - renteudsving gøres 

igen og igen, indtil lånet stort set er 
væk. 

6. Finansiering med variabel for
rentet realkredit 
I de foregående afsnit er skitseret mu
lighederne for omlægning af fastfor
rentede lånetyper i takt med ændringer 
i renteniveauet. Siden 1985 har det 
imidlertid været muligt at finansiere 
med variabelt forrentet realkreditlån, 
hvor rentetilpasningen sker fire gange 
årligt. 
Der tilbydes i dag 10 - årige stående lån 
og 20 - årige annuitetslån med variabel 
rente. Den pålydende rente justeres på 
baggrund af det af Københavns Fonds
børs beregnede rentegennemsnit for 
statspapirer med en restløbetid mellem 
3 måneder og 3 år. Herved opnås ofte 

Udviklingen i den effektive rente på 20-årige obligationer 
sammenholdt med den nominelle rente 

Kredit fore ningen 
Danmark 

%PA på lån med variabelt rente 
14,------

l 3 

l 2 

11 

l o 

KVl 
2. 3 . 4 . 1 . 2 . 3 . 4 . 1. 2. 3 . 4 . 
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,---------, 

• LÅN UED VA R. RENTE SID SI m Al . Af fASI m l[: 01.011989 

Figur 5. Udviklingen i den effektive rente på 20 - årige obligationer sammenholdt med den 
nominelle rente på lån med variabel rente 

30 



en rentebesparelse i forhold til traditio
nelle fastforrentede lånetyper på mel
lem 0,25070 - 2,5% p.a., afhængig af 
den horisontale rentestruktur, jf. af
snit 1.(se figur 5). 
Om en variabelt forrentet lånetype er 
mere fordelagtig end en fastforrentet 
med tilsvarende løbetid, beror således 
på markedets aktuelle rentestruktur, 
og hvordan den fremtidige renteudvik
Jing arter sig. 
De variabelt forrentede lånetyper er 
konvertible. Kursen vil altid ligge lige 
omkring 100 (pari), men kan godt af
vige af to årsager. 
Den væsentligste årsag er, at den påly
dende rente ikke tilpasses markedsren
teniveauet øjeblikkeligt og fuldstæn
digt, da justeringen som tidligere 
nævnt kun sker kvartalsvis. 
Det kræves ligeledes, at investorerne 
på markedet opfatter den valgte refe
rencerente som præcis den rente, de på
gældende papirer bør give. 
For investorer med kort investerings
horisont er variabelt forrentede obliga
tioner imidlertid en fordelagtig for
dring, da der ikke forekommer han
delsomkostninger ved gen placering af 
hovedstolen. 
Fordelene for låntager ved at finansiere 
med variabelt forrentede lån er, at i en 
periode hvor renteforventningerne er 
statiske, er det muligt at opnå en 
mindre rentebetaling. Ved rentefald vil 
rentebetalingerne ligeledes mindskes, 
uden at der skal betales konverterings
omkostninger. 
Endvidere giver det mulighed for at fi
nansiere med konstant realrente. Det 
skyldes at den korte markedsrente bl.a. 
afspejler forventninger om prisstig
ninger og den relativt konstante real
rente, kreditor kræver for at give af
kald på en øjeblikkelig forbrugsmulig-

hed, hvilket nogenlunde afspejler vær
ditilvæksten i samfundet. 
Ved optagelse af et nominelt fastfor
rentet lån svarer dette lån derimod til et 
lån med variabel realrente, da inflatio
nen svinger gennem lånets løbetid. 
Samtidig opnås dog i lavrenteperioder 
- hvor der er forventninger om inflati
ons - og rentestigninger - en mulighed 
for at gardere sig mod disse stigninger. 
Ulempen ved finansiering med varia
belt forrentede lån er selvfølgelig, at i 
perioder med vedvarende tendens til 
rentestigning er denne finansierings
form dyr, da kasseoverskuddet inden 
for land - og skovbrug ikke antages at 
være direkte korreleret med inflatio
nen (renteniveauet). Konvertering til 
fastforrent~de lånetyper netop ved et 
stigende renteniveau er imidlertid for
holdsvis dyr, jf. den horisontale rente
struktur. 
Ved et kraftigt rentefald og fortsatte 
forventninger herom kan der som tidli
gere nævnt opstå en meget flad rente
struktur, hvorved "Iange" penge koster 
stort set det samme som" korte" penge. 
Variabelt forrentede lån kan da med 
fordel omlægges til lange konvertible 
lån. Selvom renten falder, kan lånet 
konverteres, medens der, uden at betale 
en overpris for lange penge, kan sikres 
mod rentestigninger. 

7. Afslutning 
Generelt kan der ikke gives nogen ide
aIløsning på finansieringsproblema
tikken. Men det væsentlige er også, at 
der i de enkelte situationer vurderes, 
hvad der forekommer fornuftigst. Det 
er også vigtigt, at der i dagens realkre
ditmarked findes lånetyper med en så
dan fleksibilitet, at der gives mulighed 
for næsten kontinuert at udnytte rente
arbitragemuligheder i takt med ænd-
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ringerne i rente - og inflationsforvent
ningerne. 
Som vist er det selv relativt svage ud
sving i såvel rente som rentestruktur, 
der giver store gevinstmuligheder. Det 
eneste der kræves, er en "aktiv" hold
ning til passivsiden. 
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Ordliste 

afdrag: Nedbringelse af lån. 

amortisation: Tilbagebetaling af lån. 

annuitetslån: Lån hvis ydelser er de 
samme over hele låneperioden. l reglen 
udgør afdragene en ganske lille del af 
ydelsen i starten (og renten en stor del) 
- og omvendt sidst i låneperioden. 
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arbitrage: Ændringer i lån /investerin
ger ved at drage fordel af forskelle i 
kurs mv. 

debitor: Lån tager. 

fordring: Rettighed som kreditor har 
på debitor, fx. i form af obligatio
ner(lån). 

hovedstol: Den oprindelige gæld på et 
kreditforeningslån, før gælden er ned
bragt gennem afdrag. 

indskud: Ved optagelse af et lån i et re
alkreditinstitut skal låntager indskyde 
et beløb i instituttets reservefond. Fon
den står overfor långiverne som ga
ranti for at lånet afdrages og forrentes 
som forudsat. 

inkonvertibelt lån: Lån, som kun kan 
indfris ved at opkøbe obligationer fra 
samme serie som ligger til grund for lå
net (og ikke ved blot at indbetale rest
gælden til kreditforeningen). 

in vesteringsh orison t: Periode hvor 
långiver forventer at kapitalen skal 
være anbragt i en investering. 

kontantlån: Lånetype hvor kreditfore
nigen sælger obligationerne og der
med optager lånet på vegne af låntager. 
Låntager skal herefter kun afdrage et 
beløb svarende tillåneprovenuet - og 
ikke det nominelle beløb på obligatio
nerne - mens renten svarer til obligati
onens effektive rente. Fordelen for lån
tager ligger i at det ikke fradragsberet
tigede kurstab omdannes til fradrags
berettigede renter. K. ydes i dag kun 
ved ganske specielle former for lån, el
lers bruges obligationslån (s.d) 

konvertering: Ombytning af et eksiste
rende lån til et nyt med en lavere nomi
nel rente. Baggrunden er i reglen at 
nedsætte rentebetalingen. 



kreditforening: Forening, ejet af lånta
gere, som yder lån mod sikkerhed i fast 
ejendom. 

kreditor: Långiver. 

kurs: Prisen på en obligation på bør
sen, udtrykkes som procent af 100. 
Kurs 100 kaldes også pari. Når kursen 
på en obligation stiger, falder den ef
fektive rente (og omvendt). 

kurssikring: Forsikringsordning hvor
efter obligationer kan handles til da
gens kurs, selvom handlen af praktiske 
grunde først kan føres ud i livet senere. 

kurstab: Forskellen mellem et låns no
minelle beløb (som er påtrykt obligati
onerne) og det i praksis opnåelige ved 
salg af obligationerne på børsen. 

kurtage: Omkostninger ved handel 
med obligationer. Beregnes som en an
del aflåneprovenuet. 

løbetid: Tiden indtil et lån skal være 
betalt tilbage til långiver. 

nutidsværdi af fremtidige betalinger: 
Beregnes ved diskontering af de fremti
dige ind- og udbetalinger med en be
stemt kalkulationsrente. N. anvendes 
ved sammenligning mellem lån/ inve
steringer med forskelle i fx. løbetid, 
rentefod og tilbagebetaling. 

obligation: Værdipapir, udstedt af re
alkreditinstitut, anvendes ved lån mod 
sikkerhed i især fast ejendom. O. kan 
til enhver tid handles på børsen, såle
des at både långiver og låntager kan 
ændre sine investeringer/ lån efter 
ønske. 

obligationslån: Lånetype, hvor lånta
ger ved lånoptagelsen får udbetalt lå
nebeløbet i form af obligationer, som 
han herefter kan sælge på børsen. Her-

ved må han i reglen imødese et kurstab, 
idet obligationerne indbringer mindre 
end det nominelle (påtrykte) beløb. 
Renter og afdrag beregnes ud fra det 
nominelle beløb. Tidligere kunne også 
ydes kontantlån (s.d.), men i dag er det 
- med få undtagelser - kun tilladt at 
yde o. 

omprioritering: Ombytning af et eksi
sterende lån med et nyt lån. Formålet 
kan være ønsket om en lavere effektiv 
rente efter skat eller forlængelse af lø
betiden. 

portefølje: Sammensætning af værdi
papirer med forskellige afkastprofiler 
og kursrisici, hvor den samlede værdi
papirbeholdning er afstemt efter inve
steringspoli tikken. 

provenu: Udbetalt beløb fx. ved salg af 
obligationer. 

præference: Forrang. 

realkreditinstitut: Institut, som tilby
der lån mod sikkerhed i fast ejendom. 

rente: (for låntager): Betaling for at 
opnå et lån, opgives normalt i form af 
en procent af det oprindelige lån. (for 
långiver): Betaling for at yde et lån. 

rente, effektiv: Den rentestørrelse pr. 
termin, hvorved nutidsværdien af de 
fremtidige betalinger diskonteret 
bliver lig med låneprovenuet. Den ef
fektive rente kan beregnes ved forskel
lig skattesatser, da rentebetalingerne er 
fradragsberettigede. 

rente, nominel: Pålydende rente, den 
sats som er påtrykt obligationerne. 

restgæld: Den øjeblikkelige gæld efter 
evt. afdrag. 

segmenteret: Opdelt i grupper. 

33 



serielån: Lån hvor afdragene er lige 
store for hver termin (mens renterne re
duceres ved hver termin i takt med at 
restgælden bliver mindre). 

stempelafgift: Statsafgift ved lånopta
gelse, udgør p.t. 1,50/0 af hovedstolen. 

termin: Betalingsperiode, låneydelser 
forfalder til betaling ved udløbet af en 
termin. 
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tinglysning: Notering af lån i fast ejen
dom i en tingbog. Hermed kan alle in
teresserede få oplyst hvilke lån der er 
ydet mod sikkerhed i ejendommen. 

udtrækning: Udbetaling til långiver af 
afdrag på et obligationslån. Sker i reg
len i form af lodtrækning mellem de 
eksisterende obligationer i en serie. 

ydelse: Renter + afdrag på et lån. 



Litteratur 

En belgisk bog om skovdyrkning. 

"La Foret" Af Anne Bary-Lenger, 
Rene Evrard og Pierre Gathy. 3. udg. 
1988.619 sider. Editions du Perron, Li
ege. Pris 1290 BF (i Danmark godt 300 
kr.) . 

"La Foret" er en håndbog i skovbrug. 
Den handler om både dyrkning, øko
nomi og teknik, men med tyngdepunk
tet i dyrkningen. Den henvender sig til 
en stor kreds af læsere - forstmænd, 
skovejere, studerende og andre interes
serede. Sproget er fransk. Område
rnæssigt dækker den Belgien og det 
nordlige Frankrig, så vidt anmelderens 
indtryk dog med hovedvægt på Bel
gien. 

Efter et indledende afsnit med bl.a. en 
verdensomfattende skovstatistik føl
ger en beskrivelse af de belgisk-franske 
klima - og jordbundsforhold (s. 41 -
82). Herefter kommer et afsnit om det 
forstbotaniske grundlag, såvel alment 
som træartsspecifikt (s. 83 - 210). De
refter følger kapitlet om den egentlige 
skovdyrkning (s.211 - 302). 

Til skovdyrkning ville man - efter dan
ske begreber - også henregne kapitlet 
om "Ligniculture" (s. 335 - 391), der i 
hovedsagen omhandler poppeldyrk
ning. 

Desuden behandles emnerne plante
skoledrift, patologi, driftsteknik, ved-

teknologi, træets anvendelse, træmå
ling, planlægning, administration, 
økonomi m.m. 

Også danske skovinteresserede kan i 
"La Foret" finde noget af interesse. 
Det gælder ikke blot alment oriente
rede afsnit - botanik, patologi, vedtek
nologi m.v. - men også behandlingen 
af flere af de vigtigste dyrkningsmæs
sige anliggender. 

Anmelderen har set nærmere på et par 
af de - også for en dansk vurdering -
centrale emner: Proveniensvalget og 
den naturligt sammenhørende emne
kreds plantetal / hugststyrke/ opkvist
ning. Desuden er der set lidt på, hvad 
der skrives om juletrækulturer og - na
turligvis - skovdød . 

Hvad angår provenienser (tab. 15, s. 
224 - 225), skelner man i Belgien mel
lem op til fire kategorier: Elite, anbefa
lelsesværdig, ikke tilrådelig og prove
nienser, der bør forbydes ("a prosc
rire"). 

For de fleste arter anbefaler man -lige
som i Danmark - fortrinsvis landets 
egne godkendte frøavlsbevoksninger 
og frøhaver. Hvad angår herkomster, 
der skal indbringes udefra er der - som 
man også måtte vente - stor lighed med 
danske anbefalinger, men også nogle 
forskelle, der næppe helt kan tilskrives 
andre naturforhold. 

F.eks. er det påfaldende, at man for 
bøg i virkeligheden kun anbefaler 
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hjemlige avlsbevoksninger - herunder 
bl.a. Foret de Soignes - medens uden
landske herkomster generelt frarådes. 
Bøg fra Karpaterne og fra Schweiz -
der er eftertragtede i Danmark - omta
les ikke. Blandt dem, der bør forbydes, 
nævnes bøg fra Bulgarien. 
For stilkeg anbefales, foruden egne 
avlsbevoksninger, bl.a. herkomster fra 
det nordlige Frankrig og det vesttyske 
bjergland. Hollandsk eg, som det -
bogstavelig talt - måtte være nærlig
gende at anvende, nævnes ikke. 
For rødgran anbefaler man bl.a. her
komster fra Polen (Istebna) og fra Ru
mænien - det ville man nok være be
tænkelig ved i Danmark. 
For europæisk lærk anbefaler man 
bl.a. Sudeterlærk og polsk lærk - dog 
ikke fra Helligkorsbjergene, som er 
kendt fra de til Danmark indbragte 
provenienser, men fra Radom, der lig
ger ca. 100 km syd for Warszava. 
Selvom man således nok kan tilslutte 
sig hovedlinien i de belgiske anvisnin
ger, er der alligevel nogle - ikke uvæ
sentlige - detailler, det i hvert fald 
kunne være interessant at undersøge 
nærmere. 
Hvad angår plantetal bemærker man 
(s. 234), at der anbefales nogle, for en 
dansk vurdering, ekstremt lave plante
tal pr. ha - for bøg og eg 2.500 1/2 eller 
1/3, for rødgran 1.600 - 2.5002/2. 
M.h.t. hugststyrke giver man ikke en
tydige retningslinier. Det ser dog ud til 
(s. 256 - 257), at man går ind for 
stærke, tidlige t ynd inger. 
De lave plantetal og stærke tidlige tyn
dinger må imidlertid ses i relation til, at 
man anbefaler opkvistning (s.262 -
265). 
Om hele den naturligt sammenhæn
gende emnekreds plantetal/hugst
styrke/opkvistning får man desuden 
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nogle interessante oplysninger i afsnit
tet om "ligniculture" (s. 335 - 391), 
også kaldet "Gsines il bois" (dvs. træ
fabrikker) . 
Herved forstår man flere vidt forskel
lige former for produktion af træ, der 
imidlertid alle har et så egenartet præg 
af en moderne - ofte stærkt mekanise
ret - fabrikationsproces, at man ikke 
henregner dem til egentligt skovbrug. 
Det drejer sig i hovedsagen om pop
pelplantager, men omfatter også andre 
træarter og helt andre dyrkningsfor
mer som f.eks. "energiskov" og jule
trækulturer. 
Som fællestræk er det karakteristisk, 
at både etablering og pleje er meget in
tensiv, og at der tilsigtes et nøje define
ret, ensartet produkt. 
For dansk skovbrug har poppeldyrk
ning vel ikke for tiden større aktualitet. 
Mere interesse har nok plantning af 
nåletræer - f.eks. grandis - på stor af
stand, f.eks. 3 x 3 m, fulgt op med op
kvistning indtil 8 - 9 m. Eller bøg, 
plantet på 4 x 2,5 m, opkvistet, kun 
svagt udtyndet, der ved 37 år havde op
nået en diameter på ca. 45 cm. 
Noget lignende er sandsynligvis også 
muligt under gunstige forhold i Dan
mark. I hvert fald kan bøg - hvis den 
får tilstrækkeligt vokserum - godt 
opnå en diametertilvækst på ca. 1 cm 
om året. 
På juletræer ofres der kun et par sider 
(s. 390 - 391). Det hænger sandsynlig
vis sammen med, at juletrækulturer if. 
belgisk lovgivning ikke betragtes som 
skovbrug, men som en form for land
brug ("culture agricole"). 
løvrigt oplyses det, at der i Belgien fin
des 1.600 ha med juletrækulturer med 
en årlig produktion på ca 6 millioner 
træer, hvoraf tre fjerdedele eksporte
res . Det drejer sig - så vidt man kan se 



- mest om rødgran, selvom træerne 
kaldes "Sapin de Noel" ("sapin" er det 
faglige udtryk for ædelgran-arter). 
Også skovdød omtales i "La Foret" (s. 
312 - 316). Det anføres, at svækkelses
tilstande i skoven kan have mange årsa
ger, hvis virkninger er vanskelige at ad
skille (vejrliget, uhensigtsmæssig 
dyrkning, luftforurening m.v.). Situa
tionen menes iøvrigt at have stabilise
ret sig. 
Som modforanstaltning nævnes 
gødskning, anvendt med forsigtighed. 
En forkert dosering kan på længere 
sigt bringe systemet ud af balance. 

Som helhed betragtet er "La Foret" en 
værdifuld håndbog, også for danske 
fagfolk og andre skovinteresserede. 

Værdien ligger måske ikke så meget i 
muligheden for en direkte overføring 
af belgiske/franske erfaringer til dansk 
praksis, men snarere i at kunne sam
menligne med den praksis, der faktisk 
har udviklet sig i Danmark. 
Forskelle kan naturligvis godt skyldes 
andre natur - og samfundsforhold. 
Men der kan også være tale om rene til
fældigheder. Måske er der muligheder, 
man slet ikke har været opmærksom 
på - eller fejlvurderinger hos en af par
terne. 
I hvert fald vil den foreliggende hånd
bog kunne bidrage til en nærmere kol
legial kontakt. Den har hidtil været ret 
sparsom. I "La Foret" finder man 
hverken danske personnavne eller hen
visninger til dansk litteratur. 

H.A.Henriksen 
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