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O. Resume 

De sidste års diskussion vedrørende 
skovenes sundhedstilstand har ofte fo
kuseret på luftforureningens destabili
serende effekter. Herunder har man 
specielt set på betydningen af en luft
forureningsbetinget acceleration af 
jordbundsforsuringen. 
Jordbundsforsuring er en proces, som 
er karakteriseret ved en nedgang i jord
bundens syreneutraliserende kapacitet 
(det vil sige nedgang i jordens indhold 
af baser), samt ved en akkumulation af 
syrer i jordbunden. Jordbundsforsu
ring skyldes dels naturlige processer 
(produktion af CO2 og organiske sy
rer), dels antropogene faktorer (udnyt
telse af biomasse og tilførsel af svovl
og kvælstofforbindelser på grund af 
luftforurening). 
Jordbundsforsuring medfører reduce
ret indhold af bl.a. de essentielle plan-
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tenæringsstoffer Ca, Mg og K, samt i 
sure jorde et øget indhold af toksiske 
aluminiumforbindelser i jordvæsken. 

Disse ugunstige forhold forstærkes 
som følge af skovdriften, idet der bort
føres baser ved hugst. Endvidere vil et 
nåletrædyrkningssystem baseret på 
renafdrifter dels forårsage ophobning 
af organiske syrer - som er forudsæt
ningen for podzolering og dermed alu
miniummobilisering - dels øge tabene 
af de essentielle basekationer i forbin
delse med renafdrift. Basetabene øges 
ved flisning og ved ensidig kvælstof
gødskning. 
Kombinationen af basetab, en forøget 
aluminium koncentration i jordvæ
sken og en overoptimal tilførsel af 
kvælstof vil reducere jordbundenes 
frugtbarhed og øge skovbevoksninger
nes sårbarhed over for naturlige og an
tropogene stressfaktorer. 



Vores nuværende viden er imidlertid 
ikke tilstrækkelig i kvantitiv henseende 
til at forudsige hvornår forsuringspro
cessernes omfang vil nå et kritisk ni
veau. Det må forventes, at effekterne 
vil vise sig først på de ringeste jorde i 
Vestdanmar k. 
For at minimere de ugunstige proces
sers omfang foreslås elementer til en 
skovdyrkningspraksis, som i højere 
grad søger at bevare næringsstofferne i 
skovøkosystemet. Desuden foreslås 
det at tilføre kalk og manglende base
kationer på de fattigste jorde. 
Endvidere påpeges nødvendigheden af 
en øget forskningsindsats til belysning 
af stof- og energihusholdningen i skov
økosystemet set i relation til skovdyrk
ningspraksis og jordbundens evne til at 
modvirke jordbundsforsuringen. 

1. Indledning 

De seneste års diskussion omkring 
skovenes sundhedstilstand har fokuse
ret på luftforureningens destabilise
rende effekter, og herunder specielt på 
betydningen af en luftforureningsbe
tinget acceleration af jordbundsforsu
ringen (Ulrich, 1989). 
Luftforureningen er dog langt fra den 
eneste faktor, der fører til baseudvask
ning og hermed til forsuring. I terre
striske økosystemer er der en lang 
række processer, som producerer pro
toner (forsurer) og forbruger sådanne 
(neutraliserer); en række af disse er 
dyrkningsbetingede. Sådanne syre-ba
seprocesser der foregår internt i økosy
stemet bidrager sammen med syrereg-

nen til forandringer i jordbundens og 
hermed jordvæskens sammensætning. 

Det er ikke artiklens formål at sam
menfatte dem omfattende litteratur 
om emnet. Det er derimod målet at be
skrive nogle betydningsfulde syre-base 
processer i skovøkosystemet og sætte 
dem i indbyrdes relation. Herved på
peges betydningen af de naturlige, de 
dyrkningsbetingede og de luftforure
ningsbetingede processer. Betydnin
gen af disse processer på skovøkosyste
mets stabilitet diskuteres. 
For at opnå en kvantitiv tolkning af 
processerne kræves dog en betydelig 
større viden end den, vi har idag. Der
for afsluttes artiklen med en præcise
ring af nødvendig forskning. 

2. Syre-baseprocesser i skovøko
systemet 

2.1. Skovøkosystemet og dets funktion 
Skovøkosystemet kan kort defineres 
som en integreret enhed (biocønose) 
bestående af primærproducenter (au
totrofe) og sekundærproducenter (he
terotrofe) samt deres uorganiske om
verden Uord, atmosfære, klima m.v.). 
Primærproducenterne (træer og an
den grøn vegetation) står for produk
tion af organisk stof og ilt ud fra kuldi
oxid, vand, næringssalte samt sollys. 
Sekundærproducenterne udnytter 
energien i det organiske stof og nedbry
der herved dette gradvist under for
brug af ilt (mineralisering). Proces
serne er i princippet modsat rettede og 
kan anskueliggøres ved reaktionerne: 

primær producenter 

C02 + H20 + xMe + + yA - + (y-x)H + + E ~ CH20MexAy + 02 

sekundær producenter (1) 
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hvor x og y er støchiometriske koeffici
enter til henholdsvis optagelse og fri
givelse af kation er (Me +: Ca2+, 
Mg2+ , K + , NH4 + , Na +) og anioner 
(A-: H2P04-, S042-, N03-, CI-). 

Ved processerne er der elektrolige
vægt, hvorfor en eventuel ubalance 
mellem optagelse af kationer og anio
ner udlignes ved udskillelse eller opta
gelse af protoner (H +). 

Trods den tilsyneladende stofmæssige 
konstans danner et skovøkosystem 
hverken i naturlige eller under dyrkede 
omstændigheder et lukket kredsløb, 
idet der sker stofmæssige udvekslinger 
med omgivelserne. Der sker således en 
udvaskning når nedbøren er større end 
evapotranspirationen. På årsbasis vil 
dette altid være tilfældet i de humide 
egne, som Danmark ligger i. Med det 
overskydende vand transporteres stof
fer ud af økosystemet. Endvidere sker 
der stofudvekslinger ved hugst af bio
masse, og ved tilførsel af naturlige og 
luftforureningsbetingede gasser, oplø
ste syrer og salte. 

Konsekvensen af disse stofstrømme er 
i de fleste tilfælde en produktion af 
syre og et forbrug af baser. Processerne 
har en stor indflydelse på jordbundens 
frugtbarhed, da jordbunden fungerer 
som buffer overfor processerne. Der
for er man meget interesseret i de æn
dringer i jordbundens syre- og base
egenskaber, som ovennævnte stof
strømme medfører. 

2.2. Jordbundens syre og baseegen
skaber 
Tilføres jorden en stærk syre, som 
f.eks. svovl- eller salpetersyre, vil pH 
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relativt hurtigt stige igen. Dette skyl
des, at jorden har baseegenskaber -
den har en syreneutraliserende evne. 
Omvendt vil jord også kunne neutrali
sere base (f.eks. kalk). Jordbunden har 
altså også syreegenskaber eller en base
neutraliserende evne. 

Ionbytning 
Den syre- og baseneutraliserende evne 
er i første omgang knyttet til jordbun
dens egenskaber som kationbytter og 
som anionbytter. Egenskaberne som 
kation bytter skyldes negativt ladede 
overflader på lermineralerne og hu
musforbindelserne. Den negativ~ la
dede overflade neutraliseres ved ad
sorption af kationer. Disse kan være 
neutrale - Ca2+, Mg2+, K + eller 
Na + eller sure - H + og AI3+. 

Hvis de neutrale kationer ombyttes 
med syre, neutraliseres denne i jordvæ
sken, og de adsorberede neutrale katio
ner kaldes derfor adsorberede baser. 
Ved reaktionen er jorden blevet mere 
sur, fordi andelen af adsorberede baser 
er faldet og andelen af adsorberede sy
rer er steget. 
Andelen af adsorberede baser på om
bytningskomplexet kaldes basemæt
ningsgraden, og der er en nogenlunde 
lineær sammenhæng mellem base
mætningsgraden og pH i jordvæsken. 
Betegnelsen "baser" om de neutrale 
kationer er upræcis, men benyttes 
fordi de neutrale kationer repræsente
rer en base ved deres binding til ad
sorptionskomplexet, og som en del af 
mineralerne. 

Mængdeforholdet mellem 2 adsorbe
rede kationer kan udtrykkes ved hjælp 
af Gapons ligning: 



( 
Mel n+ 

) = K 
~eln+ 

Me2m+ ~e2m+ ads 
(2) 

hvor K er en konstant, der afhænger af 
ion parret. Denne relation afgør, hvor
dan aktivitetsforholdet mellem to kati
oner (Mel n+ og Me2m+), f.eks H + og 
Ca2+ , i jordvæsken, er bestemt ud fra 
deres relative andele af adsorptions
komplexet. 
Hvis H + aktiviteten stiger på grund af 
en syreproducerende proces, vil H + 
adsorberes og andre kationer frigives, 
indtil den proportionale fordeling igen 
findes. Ud fra denne relation erkendes 
det, at en faldende basemætningsgrad 
medfører, at proton ombytningen med 
baser kræver et stedse større forhold 
mellem protoner og baser i jord
væsken. Eller: Hvis l mol protoner 
neutraliseres næsten 100070 i en neutral 
jord kan man måske kun forvente 10070 
neutralisation i en meget sur jord. 

Selv i sure jorde vil hovedandelen af de 
adsorberede kation er imidlertid ikke 
udgøres af H +, men af adsorberet 
A1 3 + . I sure jorde kan en protontilfør
sel således føre til ombytning med AI
ioner. 

Jordbundens egenskaber som anion
bytter er sædvanligvis betydeligt 
mindre udviklede end kationbytter
egenskaberne. Ekstremt sure jorde ud
gør en undtagelse. 
Anionbytteregenskaberne skyldes især 
de såkaldte sesquioxider Uern- og alu
miniumoxyhydroxider). De har OH
grupper, som kan ombyttes med andre 
anioner (især fosfat, men også i nogen 

grad sulfat), eller de kan protoniseres, 
hvorved de får en positiv overflade. 
Man kan forvente at sesquioxider, hvor 
OH- grupper er ombyttet med f.eks. 
sulfat er lidet stabile i meget sure jorde. 
Processen kan være af betydning i sure 
jorde (pH < 4.5) som tilføres svovlsyre. 
Reaktionerne er: 

AI(OH» + 2H + + S042- -
AIOHS04 + 2H20 (3) 

AIOHS04 + H+ -
A1 3+ + S042- + H 20 (4) 

Forbindelsen AIOHS04 kaldes jurba
nite. Jurbanite hævdes afvisse forskere 
at dannes i moderat til stærkt sure 
jorde som tilføres svovlsyre (Prenzel, 
1983: Weaver et al., 1985). 
Ved anionadsorption af S042- til ses
quioxider vil processen imidlertid også 
kunne beskrives ved (3). Ved opløsning 
af jurbanit eller sesquioxidet på grund 
af yderligere syre tilførsel kan reaktio
nen beskrives ved (4). 

Forvitring 
Jordbundens vigtigste egenskaber som 
base på lang sigt skyldes dog ikke jord
bundens ionbytteregenskaber, idet 
især kationombytnings-komplexets 
indhold af adsorberede baser er meget 
begrænset. Derimod afhænger base
egenskaberne af jordbundens minera
ler, som ved forvitring under forbrug 
af syre frigør basekationer (nærings
stoffer). 
Kaliumfeldspat vil således ved forvit
ring frigive kalium efter reaktionen: 

KAISi30 S + H + + 7H20 -
K + + AI(OH}J + 3H4Si04 

(5) 
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Jordbundens frugtbarhed er derfor i 
særdeleshed knyttet til indholdet af 
mineraler, som forvitrer hurtigt. 
Gamle og stærkt forvitrede jorde i Af
rika og Australien og meget grovsan
dede jorde i Vestjylland er således lidet 
frugtbare, fordi forvitringshastighe
den er ringe. 

Forsuring 
Jordbundens indhold af syre og base 
(dens base- og syreneutraliserende ka
pacitet) er begrænsede. Betegnelsen 
"jordbundsforsuring" bruges ofte no
get upræcist og tilfældigt til at betegne: 
- en nedgang i jordbundens syreneu-

traliserende kapacitet (den samlede 
sum af baser - en kapacitetspara
meter), 

- en forøgelse af jordbundens sam
lede surhed (baseneutraliserende ka
pacitet = summen af opløste og ad
sorberede syrer - en kapacitetspara
meter), 

- en pH-sænkning i jordvæsken (en 
intensitetsparameter). 

Jordbundens indhold af såvel baser 
som af syrer karakteriserer jordbun
dens tilstand og kan ændre sig såvel 
gensidigt som uafhængigt ved ophob
ning af organiske syrer (se 2.3 og 
2.8.2). Derfor bør man ikke udtrykke 
jordbundens syre- og basetilstand ved 
et enkelt udtryk som jordbundsforsu
ringen. I stedet bør ændringen i ind
holdet af de enkelte baser og akkumu
lation af specifikke syrer karakteri
seres. 
pH, som angiver protonaktiviteten i 
jordvæsken, er en ofte benyttet "forsu
ringsindikator". Som en første indika
tor er pH brugbar, men pH er en inten
sitetsparameter og ikke en kapacitets
parameter. Derfor giver en pH be-
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stemmeise alene ingen mulighed for en 
tolkning af forsuringsprocessernes kvan
titative omfang og kvalitative karakter. 

2.3. Processer i kulstofkredsløbet 
Selv i et ikke-menneskepåvirket økosy
stem vil jordbunden miste baser og 
opnå en stigende andel af adsorberede 
syrer. Dette skyldes at CO2, som frigø
res af mikroorganismer og ved træer
nes ånding, vil opløses i jordvæsken og 
derved være en syre. Reaktionen er: 

C02 + H20 ;:: H2C03 ;:: 
H + + HC03- ;:: 2H + + C032-

(6) 

Den syre, som produceres ved op
løsningen, vil imidlertid kunne neu
traliseres ved ionbytning med ad
sorberede baser, f.eks. Ca2+. Hvis 
Ca2+ (HC03-h udvaskes, reduceres 
indholdet af baser, idet jordbunden 
har tabt l Ca2+ . Samtidig er jordbun
den blevet mere sur, idet den har mod
taget 2 H +. 
Opløsning af CO2 sker også i atmos
færens regnvand, men CO2 indholdet i 
jordluften (ca. 1-3 volOJo) er meget høj
ere end i atmosfæren (ca. 0,03 voIOJo), 
og der vil opløses mere i jordvæsken 
end i regnvandet. 

Kulsyre er en svag syre, og i sure jorde 
er ligevægten forskudt mod venstre. 
Opløsning af C02 forårsager derfor 
ingen yderligere baseudvaskning i sure 
jorde. 
Omfanget af den CO2-betingede for
suring kan anskueliggøres ved at be
regne, ved hjælp af Henry's lov, 
mængden af C02 som opløses, og an
delen af kulsyre, som dissocieres ud fra 
kulsyrens dissociationskonstanter. Re
sultatet af beregningen fremgår af Fig. 
l, hvor basekoncentrationen i jord-
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Figur l. Koncentrationen af basekationer (Me +) i jordvæsken og udvaskningen af calci um 
(hvis calcium alene neutraliserer kulsyren og den årlige udvaskning er 400mm) som funktion 
af pH og CO2-partialtrykket i jordluften. 

væsken (Me+ /1) er vist som funktion 
afpH ijordvæsken (som afgøres afba
semætningsgraden) og af C02 indhol
det i jordluften. Endvidere er vist 
mængden af Ca som vil udvaskes, hvis 
Ca2+ alene neutraliserer kulsyren og 
nedbørsoverskuddet antages at være 
400 mm/år. Der vil f.eks. udvaskes 34 
kg Ca/ha/år hvis pH = 6,0 og C02 
indholdet er 3070. Hvis pH derimod 
kun er 5,0 vil baseudvaskningen - som 
følge af kulsyrens opløsning - være 
ubetydelig. Den nedre grænse for base-

mobilisering som følge af kuldioxids 
opløsning er ved pH 4,7-5,0. 

Jorde med pH væsentlig under 5 kan 
opstå på grund af forholdsvis stærke 
organiske syrer. Organiske syrer pro
duceres af primærproducenterne og af 
sekundærproducenterne som et inter
mediært ned brydningsprodukt. 

(7) 
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De organiske syrer kan nedbrydes til 
kuldioxid og vand af mikroorganis
merne. Ophobning af de organiske sy
rer sker, når mineraliseringshastighe
den er lavere end produktionshastighe
den. Dette vil normalt blive betegnet 
som dårlige formuldningsbetingelser. 
Produktion af organiske syrer og ned
brydningen af disse er vegetations- og 
dermed træartsafhængig (se 2.8). 

2.4. Processer i kationkredsløbet 
Kationerne Ca2+ ,Mg2+ og K + er es
sentielle makronæringsstoffer, og de 
spiller en betydelig rolle med hensyn til 
jordbundens baseegenskaber. De fin
des indbygget i mineralerne og kan fri
gives ved forvitring, se som eksempel 
reaktion (5). 

Når træerne optaget kationer, udskil
ler de protoner. Ved mineralisering af 
organiske planterester frigives de der 
bundne kationer, og der forbruges pro
toner. Nettoakkumulation af kationer 
i biomassen medfører derfor en for
mindskelse af jordbundens baseind
hold og en forøgelse af jordbundens 
indhold af syrer. Ved fjernelse af bio
masse bliver basefjernelsen og hermed 
syreforøgelsen permanent (se 2.8). 

De nævnte kationer tilføres i begræn
set omfang skovøkosystemet (især fra 
havet sammen med Cl- og S042-). 
Hvorvidt disse kationer adsorberes af
gøres af deres aktivitet i forhold til de 
øvrige kationers aktivitet i jordvæsken 
og deres relative andele på kation-om
bytningskomplexet, jvf Gapon's lig
ning (2). Man kan således forvente 
størst gødskningseffekt af disse, hvis 
deres indhold i jorden er meget lav og 
protonaktiviteten i jordvæsken er høj. 
Tilførte salte kan endvidere optages di-
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rekte gennem bladene. H vor stor be
tydningen er kvantitativt, er så vidt vi
des ikke undersøgt. 

2.5. Processer i kvælstofkredsløbet 
Kvælstof findes i jordbunden overvej
ende i organiske forbindelser. Ved mi
neralisering frigøres det organisk 
bundne kvælstof og omdannes til 
NH4 + , som ved nitrifikation omdan
nes til N03-. Protonproduktionen ved 
mineralisering, nitrifikation og genas
similation i biomassen er: 

H+ H+ 

l i 

R-NH2 

(8) 

Af processernes proton forbrug kan 
ses, at der ikke sker nogen nettopro
duktion af H + , hvis kvælstof efter mi
neralisering optages i biomassen igen. 
Dette gælder hvad enten optagelse sker 
som NH4 + eller som N03-. 
Høst af biomassens indhold af kvæl
stof medfører heller ikke syrebelast
ning af jordbunden, hvis kvælstof er 
tilført økosystemet som N2 eller N02 
(biologisk fixering): 

2R-OH + N2 + H20 ---+ 

2R-NH2 + 3/202 (9) 

R-OH + N02 + 7/4CH20 ---+ 

R-NH2 + 7/4C02 + 5/4H20 

(10) 

Dette proton neutrale kredsløb brydes 
imidlertid, hvis NH4 + eller N03- ud-



Foto l. Udvaskningen af kvælstof fra skover ofte lille her i landet, men efter renafdrift udva
skes en del nitrat. Dette medfører samtidig fjernelse af basekationer, og derfor kan organisk 
bunden kvælstof betragtes som en latent syrekilde, der kan aktiveres under visse betingelser. 

vaskes eller tilføres. Tilførsel sker via 
luftforurening og gødskning. 
Ved tilførsel af NH4 + , som assimile
res, sker der en protonproduktion i 
jordbunden, hvorimod der sker et pro
tonforbrug, når N03- tilføres. 
Udvaskning sker, når betingelserne for 
nettomineralisering (dvs. mineralise
ringshastigheden minus genassimilati
onshastigheden) er gode. Dette optræ
der f.eks. efter renafdrift, hvor minera
liseringshastigheden forøges, mens 
genassimilation i biomasse er reduce
ret p.g.a. manglende vegetation. 
Ved udvaskning af NH4 + (det sker 
kun i ringe omfang) brydes kredsløbet 
på et tidspunkt, hvor der er sket et for
brug af syre fra jordbunden. Hvis 
N03- udvaskes brydes kredsløbet på et 

tidspunkt, hvor der er sket produktion 
af syre. 

Under anaerobe forhold kan nitrat re
duceres til gasformige kvælstofforbin
delser (N20, NO, N02 eller N2) under 
forbrug af syre. Reduktionsproces
serne kaldes denitrifikation. Betydnin
gen af denitri fikation i veldrænede (ae
robe) skovjorde er ikke velundersøgt, 
men betydningen er næppe stor. 
Udvaskningen af kvælstof fra skov i 
Danmark er ofte lille (Holstener
Jørgensen, 1984), men ved renafdrift 
udvaskes betydelige mængder N03-. 

Dette betyder en nedgang i jordens ba
seindhold, fordi udvaskningen nor
malt sker sammen med en basekation. 
Det organisk bundne kvælstof er der-
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for en latent syrekilde, som aktiveres 
når betingelserne for mineralisering 
bliver gunstige og mineraliseringsha
stigheden overskrider optagelsesha
stigheden. Ved en sådan nettominerali
sering og udvaskning reduceres såvel 
jordbundens indhold af organiske sy
rer, som indholdet af baser. En konse
kvens af dette kan være at pH stiger, 
selvom indholdet af basekationer re
duceres. 

2.6. Processer i svovl- og fosforkreds
løbet 
Svovl og fosfors tilstedeværelse i jord
bunden skyldes oprindeligt svovl- og 
fosforholdige mineraler. Svovl tilføres 
imidlertid også skovøkosystemet, idet 
luften indeholder små mængder svovl
dioxid og nedbøren tilføres sulfat fra 
oceanerne. Langt den største mængde 
svovl tilføres imidlertid skovøkosyste
merne i Nordeuropa på grund af luft
forurening. 
Svovl og fosfor, som ikke er bundet i 
mineraler, findes i jordbunden enten 
bundet i det organiske stof analogt til 
kvælstof, eller som sulfat og fosfat ad
sorberet til anion-adsorptionskomp
lexet. 
Protonproduktionen ved de processer, 
som svovl indgår i, er: 

2H+ 

i 
2H+ 

l 
R-SH - S042- - R-SH 

2H+ -l 

ads-S042-

ads-S042- + R-(OHh -
ads-(OHh + R-SH 

10 

(11) 

Fosfor oxideres og reduceres ikke ved 
de biokemiske processer, men proton
forbruget er analogt til svovlkredslø
bets. Det ses, at svovl og fosfor ikke 
medfører nettoproduktion af syre så 
længe organisk bundet svovl og fosfor 
mineraliseres og genassimileres i bio
massen. 
Når S042- eller fosfat adsorberes til 
anionombytningskomplexet øges jord
bundens potentielle surhed (OH- fri
gives). Når S042-eller fosfat frigives, 
sker der samtidig en reduktion af jor
dens surhed (OH- adsorberes). Disse 
processer er analoge til kationerne, 
men modsat rettede. 
Høst af den i biomassen indeholdte 
svovl og fosfor medfører, at der sker en 
reduktion af jordbundens surhed 
(ads-S042- - ads-(OHh), bortset fra 
den del af svovlet, som er tilført som 
S02: 

R-OH + S02 + 3/2 CH20 -
R-SH + 3/2C02 + 3/2H20 

(12) 

Ved tilførsel af S042- og fosfat sker 
der et forbrug af H + i forbindelse med 
assimilation i biomassens samt ved ad
sorption. Ved udvaskning af S042-
sker der en produktion af H + . For or
ganisk bundet svovl og fosfor gælder, 
som for kvælstof, at en nettominerali
sering medfører syreproduktion. 

2.7 Processer som følge af luftforure
ningen 
Det er især svovl- og kvælstofholdige 
luftforureningskomponenter (gas
serne S02, N02, og NH3' og deres oxi
derede forbindelser H2S04, og HN03) 
som har betydning for skovøkosyste
mets syre-baseforhold. 



Luftforureningskomponenterne tilfø
res skovøkosystemet ved tørdeposition 
og ved våddeposition. Tørdeposition 
omfatter adsorption til biomassens 
overflade og direkte optagelse i bio
massen. Våddeposition omfatter til
førsel med nedbøren. 
Direkte optagelse og assimilation af 
gasserne medfører ingen forsuring af 
planten, idet assimilationen af hen
holdsvis N02 og S02 sker efter de alle
rede gennemgåede reaktioner (10 og 
12). Hvis gasserne optages i planten, 
men ikke assimileres f.eks. på grund af 
mætning, sker der en lokal syrepro
duktion i planten, idet der ved oxida
tion dannes salpeter- og svovlsyre. 
Hvis tørdeponerede komponenter ikke 
optages vil de opløses i nedbøren og til
føres jordbunden ved våddeposition. 

Når luftforureningskomponenterne 
tilføres jordbunden vil de være dissoci
erede, og effekten vil være summen af 
de enkelte ioners effekt. Effekten af 
deposition af NH4 + , N03- og S042-
fremgår således af det allerede gen
nemgåede. 
For protoner gælder også de allerede 
gennemgåede reaktioner, idet jord
bunden ikke skelner mellem om H + er 
tilført på grund af luftforurening eller 
er naturligt produceret. Virkningen af
hænger imidlertid af, om syren er 
stærk (svovl-, salpeter- og saltsyre) - og 
derfor fuldt dissocieret - eller om sy
ren er svag (kulsyre og de organiske 
syrer). 
Deposition af stærke syrer vil derfor i 
højere grad kunne reducere jordbun
dens indhold af adsorberede baser, end 
den reduktion, som skyldes opløsning 
af kuldioxid. En sådan reduktion i ba
seindholdet finder kun sted hvis den 
stærke syres anion ikke adsorberes el-

ler assimileres. For salpetersyre (og 
dermed også NH4 + som oxideres til 
salpetersyre) vil dette være tilfældet så 
længe skovøkosystemet kan akkumu
lere kvælstof. Det kan også være tilfæl
det for svovlsyre, hvis der sker adsorp
tion (reaktion 3). 
Når ionbytningskomplexets evne til at 
neutralisere syre er reduceret på grund 
af lav basemætningsgrad kan protoner 
fra stærke syrer forårsage ionbytning 
med adsorberet aluminium, eller rea
gere med aluminiumoxyhydroxider i 
jorden. Resultatet af disse basereaktio
ner er en frigivelse af aluminiumioner, 
som er giftige for trærødderne. 
Ved reaktionen mellem svovlsyre og 
aluminiumhydroxider spiller den tidli
gere nævnte adsorption muligvis en 
rolle. Konsekvensen af adsorptionen 
vil da være syreneutralisation uden 
aluminium-mobilisering (reaktion 3). 
Når denne base er opbrugt vil 
aluminiumsulfatforbindelsen imidler
tid kunne opløses ved yderligere syre
tilførsel (reaktion 4). Hvor der ved op
løsning af aluminumhydroxid bruges 3 
H + per A}3 + bruges der ved opløs
ning af aluminiumsulfat-forbindelsen 
kun 1 H + per A}3+, idet 2 H + alle
rede var brugt ved sulfatadsorptionen. 

Den samlede virkning af kvælstof- og 
svovldeposition afhænger således af 
systemets evne til at tilbageholde kvæl
stof og svovl. Så længe systemet kan 
akkumulere kvælstof og svovl sker der 
ingen reduktion i jordbundens indhold 
af baser. Når systemet ikke længere 
kan tilbageholde kvælstof og svovl 
sker der et basetab, idet der så vil ske 
udvaskning af nitrat og sulfat sammen 
med baser. 
Kvælstof og svovl i økosystemet er så
ledes potentielle syrer som mobiliseres, 
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når adsorptionsevnen er opbrugt for 
sulfats vedkommende, og når der sker 
en nettomineralisering af kvælstof. 
I afsnit 4 diskuteres skovøkosystemer
nes evne til at tilbageholde kvælstof. 

2.8 Virkningen af skovdyrkningsprak
sis på jordbundens syre- og basefor
hold 
Den direkte effekt af skovdyrknings
praksis på jordbundens syre- og base
status skyldes fjernelse af næringsstof
fer (udvaskning og eksport af baser) og 
produktion af organiske syrer. Disse 
direkte effekter vil imidlertid, som en 
indirekte virkning, være årsagen til en 
accelereret jordbundsudvikling, som 
kan medføre nedsættelse af frugtbar
heden. 
Under danske forhold vil jordbunds
udviklingen på sandjorde ofte gå i ret
ning mod podzoldannelse. H vor en 
podzol allerede findes, vil dens mæg
tig hed kunne øges. 

Omfanget af disse "systeminterne" 
forsuringsprocesser og deres relation 
til skovdyrkningsmæssige forhold så
som driftsform, træartsvalg, hugst
styrke er ikke kvantificeret. 
I ionbalancestudier på seks typiske 
skovlokaliteter i Nordtyskland skelner 
Breidemeier (1987) mellem intern net
toprotonproduktion (nettoproduktion 
af organiske syrer samt kationakku
mulation i biomassetilvækst og hu
mus) og ekstern, det vil sige den depo
sitionsbetingede protonbelastning. 
Den interne forsuring blev beregnet til 
mellem 30 og 50070 af den samlede pro
tonbelastning og var størst på lokalite
ter med en lav syrebelastning .. Disse 
opgørelser omfatter ikke den nettofor
suring, der opstår i forbindelse med 
nitratudvaskning ved renafdrift. 

2.8.1 Høst af biomasse 
På basis af biomassen indhold af de 
enkelte næringsstoffer kan man kvan-

Tabel l. Indhold af næringsstoffer i stammer, bark, grene og nåle samt immobilise
ring af baser (kationer) i en 55 årig rødgranbevoksning og i en 90 årig bøgebevoks
ning i Kongalund, Sverige (efter Nihlgård, 1972). 

N Na K Ca Mg Fe Mn S P 
Årlig ba-

Biomasse seimmo-
tons/ha bilisering 

kg/ha Kækv.lha 

Rødgran 
Stamme Ved 240 170 20.4 103 115 17.5 2.7 54 58 14.9 0.23 
Stamme Bark 22 100 3.5 69 168 21.4 3.1 29 11 13.6 0.24 
Grene inel. bark 25 230 8.4 112 86 18.2 7.0 17 20 30.2 0.18 
Nåle (5 årgange) 18 220 4.9 122 84 9.6 2.0 41 21 21.8 1.98 

Bøg 

Stamme Ved 212 210 16.1 182 111 52 3.6 35 24 17.7 0.18 
Stamme Bark 9 80 1.0 19 90 5.5 1.8 9 5 4.7 0.07 
Grene inel. bark 99 660 13.4 228 381 41 9.4 60 35 55 0.35 
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tificere den reduktion af jordbundens 
baser som biomassens vækst medfø
rer. En sådan opgørelse findes ikke for 
danske forhold, men i en 55 årig rød
granbevoksning og i en gennemsnitlig 
90 årig bøgebevoksning i Skåne (Kon
galund) på smeltevandssand har Nihl
gård (1972) bestemt indholdet af næ
ringsstoffer i bl.a. stammer, bark, 
grene og nåle (Tabel 1). 
Af tabellen fremgår også den årlige ba
seimmobilisering, hvis det antages, at 
biomasse produktionen har været kon
stant i bevoksningens liv. Baseimmobi
liseringen er tydeligt større i rødgran 
end i bøg, men forskellen kan alene 
forklares ud fra forskellen i tilvæksten. 

Det ses, at afbarkning af tømmeret vil 
halvere basefjernelsen og specielt tabet 
af calcium fra jordbunden. Endvidere 
fremgår det, at udnyttelse af top og 
grene ved flishugning vil øge basetabet 
fra jordbunden betydeligt. I afsnit 4 
skønnes den kvantitative betydning af 
flisning. 

Holstener-J ørgensen et al. (1988a) har 
undersøgt trævækstens påvirkning af 
pH i jordbunden. Undersøgelsen er 
udført på 13 lokaliteter med 12 ensald
rende træarter. De har fundet en god 
sammenhæng mellem pH i de øverste 5 
cm af mineraljorden og grundfladens 
størrelse efter 25-27 år. Alle træarter 
og lokaliteter indgår i analysen. pH 
faldet er på 0.24 enheder pr m 2 grund
flade tilvækst per hektar. 
De forklarer således pH faldet med at 
der er sket en baseakkumulation i bio
massen, som er proportional med til
væksten. 

2.8.2 Produktion af organiske syrer 
Udover den netop beskrevne effekt af 

nettoimmobiliseringen af nærings
stoffer i biomassen påvirker trævæk
sten jordbundens indhold af syrer ved 
strøfaldets sammensætning og omsæt
telighed i jordbunden. 
Her er det imidlertid vigtigt at skelne 
mellem strøfaldets indhold af plante
næringsstoffer, som kommer fra 
jordbunden og derfor er syre-base 
neutrale på lang sigt, og strøfaldets 
indhold af organiske syrer, som er 
produceret af biomassen ud fra C02 
og vand. 
Organiske syrer kan endvidere udskil
les af rødderne og produceres af mik
roorganismerne som et intermediært 
nedbrydningsprodukt (reaktion 7). 
Hvis produktion af disse organiske sy
rer sker hurtigere end mikroorganis
mernes omsætning af syrerne ophobes 
surhed i jordbunden. 
Ophobning af de organiske syrer er an
svarlige for den udprægede surhed 
med pH under 4, som findes i stort set 
alle vore nåletræ-jorde på hedesletter 
og bakkeøer. Endvidere bevirker de en 
meget lav basemætningsgrad, som 
imidlertid ikke har sin årsag i en for
mindskelse af baseindholdet, men i en 
absolut forøgelse af den ombyttelige 
surhed. 

De forskellige træarters påvirkning af 
jordbundens pH og ophobning af or
ganisk stof er undersøgt i England 
(Ovington, 1953, 1954). I disse under
søgelser indgår fem lokaliteter, hver 
beplantet med en række træarter. Efter 
20-50 år er de enkelte træarters påvirk
ning af jordbundens pH og mængden 
af organisk stof over mineraljorden 
målt. Resultatet for Abbotswood, som 
er på en sandjord efter naturlig bøg
egeskov i det sydvestlige England, 
fremgår af Tabel 2. 
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Tabe/2. Forskelligetræarters påvirkning af jordbundens surhed, dels angivet ved pH 
(i HzO) i 0-5 cm (mineraljord), dels ved pH i 0-15cm dybde minus pH i 30-70 cm 
dybde, samt mængden af organisk stof i O-horisonten og løvets C/N-forhold 
(Ovington, 1953 og 1954). Fra Abbotswood i England. 

Træart pH 0-5 cm 

Europæisk lærk (45år) 4,10 
Rødgran (46 år) 4,10 
Østrigsk Fyr (45 år) 4,14 
Skov Fyr (45 år) 4,05 
Bøg (38 år) 4,68 
Douglas (46 år) 4,55 
Vintereg (43 år) 4,77 
Silkeeg (46 år) 5,28 
Ægte kastanje (46 år) 5,17 

Der ses et tydeligt pH fald både i over
jorden og i forhold til 30-70 cm dybde, 
som er korreleret med ophobningen af 
organisk stof. Ændringen i pH kan ud
over akkumuleringen af organiske sy
rer, som er mest udtalt for nåletræerne, 
også skyldes, at træerne kan bringe ba
ser fra dybere jordlag op til overfladen 
via strøfaldet (træerne virker som en 
basepumpe). Denne effekt kombineret 
med en hurtig omsættelighed af strø
faldet, må være årsagen til, at pH er 
højere i overjorden end i dybere lig
gende jordlag under løvtræbevoksnin
gerne. Der synes ikke at være en sam
menhæng mellem C/N forholdet 
strøfaldet og omsætteligheden. 

For både Ovingtons (op.cit.) og Hol
stener-Jørgensen et al. (l988a)'s under
søgelser gælder imidlertid, at jord
bundspåvirkningen er undersøgt alene 
ved pH. Det kan derfor ikke kvantita
tivt vurderes, hvor meget der skyldes 
baseakkumulationen i biomassen - og 
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pHO-lS-
Organisk 

stof e/N 
pH 30_70 tons/ha. 

-0,17 35 26 
-0,16 26 41 
-0,17 22 -

-0,20 13 -

0,15 Il 22 
0,22 8 -

0,25 5 22 
0,31 4 19 
0,34 4 22 

der med fjernelse af baser fra jordbun
den - eller hvor meget der skyldes ak
kumulation af surhed, som også giver 
pH fald. Ovington forklarer således 
pH faldet alene med strøfaldets egen
skaber. Holstener-Jørgensen et al. for
klarer pH faldet med tilvækst og der
med baseakkumulering. Begge har der
for kun delvis ret, idet ingen af dem be
skriver den fulde årsag til pH faldene. 

2.8.3 Dannelse af podzoljorde 
Podzoljorde er den mest udbredte 
jordtype i Vestdanmark på sandede he
desletter og bakkeøer. Forudsætnin
gen for podzoljord dannelsen er en ud
præget surhed og en mobilisering af 
vandopløselige organiske syrer fra den 
organiske horisont. De opløste organi
ske syrer har stærke komplexdannende 
egenskaber overfor aluminium og 
jern. Transport af disse organiske syrer 
med nedsivende vand medfører derfor 
en mobilisering af jern og aluminium. 
Opløseligheden af komplexerne falder 



imidlertid efterhånden som de optager 
mere og mere jern og aluminium. Dette 
sker i høj grad fordi pH stiger med dyb
den. I B-horisonten sker udfældningen 
af komplexerne, og de er hermed årsa
gen til dannelsen af den for podzol
jorde velkendte humus- og/eller jern
al. 

Således må det forventes, at podzole
rende processer især sker under nåle
træerne, som dels har den hurtigste til
vækst, dels befordrer ophobning af or
ganisk stof. Derimod må det forventes 
at podzolering vil ske i betydeligt lang
sommere tempo under løvtræer, der er 
kendetegnet ved en bedre humustil
stand (bedre omsætning). 
Flere undersøgelser tyder på, at der li-

gefrem kan ske en nedbrydning af 
nogle af podzoljordens karakterer ved 
indvandring af løvtræer (birk, eg) på 
velpodzoleret hedejord. Nielsen et al. 
(l987a, b) finder således, at jordbun
den under et 70-årigt egetræ på Karup 
hedeslette er udsat for depodzolerende 
processer. Disse har omfattet en pH
stigning, en sænkning af e/N forhol
det, et mindre indhold af jern og alu
minium i Bh horisonten og en ned
brydning af svært nedbrydelige poly
phenolholdige kulstofforbindelser. 
Endelig så man en opblødning af den 
skarpe horisontdifferentiering, når 
vegetationen skifter fra lynghede til eg. 

Resultater i overensstemmelse hermed 
har Burrichter (1954) fundet ved 

Foto 2. Podzoljorde er meget almindelige på sandet jord i Vestdanmark bl.a. under hedevegeta
tion. Hvis der indvandrer træer vil podzoleringen fortsætte under nåletræer. Derimod kan 
løvtræer bevirke en opblødning af de skarpt adskilte horisonter, og podzolkarakteren vil være 
mindre udtalt. 
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undersøgelser over indvandring af birk 
og eg på en hede i Sydtyskland. Han 
finder en pH-stigning, en opblødning 
af de skarpe horisontgrænser og et 
øget bakterieantal dybere i jorden, når 
vegetationen skifter fra lynghede til bir
ke-egeskov. Disse jordbundsmæssige 
ændringer skete ikke ved indvandring 
af skovfyr på samme hedelokalitet. 

Ved sammenligning af en rødgran og 
en lynghede lokalitet på Karup hede
slette fandt Raulund-Rasmussen og 
Petersen (1987) ligefrem, at podzoljor
dens karaktertræk, herunder akkumu
lation af jern og aluminium i B hori
sonten samt surhed, var større under 
rødgran end under lyngheden. 

Der er derfor ingen tvivl om, at jord
bundens udvikling er afhængig af træ
artsvalget. Under nåletræer vil der på 
sandet udgangsmateriale dannes pod
zoljorde. Dannelsen af podzolprofilet i 
de jyske nåletræplantager var dog alle
rede sket under den forrige hedevegeta
tion, men det synes givet, at podzole
rings processerne er videreført under 
nåletrævegetationen. Under løvtræer 
vil podzolerende processer og podzol
karakterer være betydeligt mindre ud
talte. Dette gælder specielt for birk og 
eg. 

Tilvæksten på velpodzolerede jorde er 
generelt lavere end på jorde med en ud
præget muldtilstand. Ud fra dette kan 
det dog ikke sluttes, at en accelereret 
podzolering er uhensigtsmæssig, idet 
den lavere tilvækst skyldes, at podzol
jorder dannes på sandede jorder, som i 
forvejen er mindre frugtbare og har en 
mindre vandholdende evne på grund af 
udgangsmaterialet. 
Ej heller vil den udprægede surhed i 
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podzoljorden i sig selv være skadelig 
for de fleste nåletræer. Man kan lige
frem forvente en acceleret forvitring af 
jordbundens mineraler på grund af de 
organiske syrer, hvorved basekationer 
stilles til rådighed (Raulund-Rasmus
sen, under udarbejdelse). 
Indholdet af komplexbundet alumi
nium vil imidlertid blive relativt højt i 
podzoljorde, hvilket er et resultat af de 
organiske syrers komplexdannende 
egenskaber. De opløste aluminiums
forbindelser vil normalt også være 
komplexeret af organisk stof og være 
ugiftige for rødderne, men ved en for
øget saltkoncentration i jordvæsken vil 
aktiviteten af højvalente ioner - som 
for eksempel den giftige AP + - stige 
på bekostning af kationer fra de oplø
ste salte, f.eks. Na + . Dette er i overens
stemmelse med Gapon's relation. End
videre vil aluminium kunne "dekom
plekseres" af stærke syrer, f.eks. ved 
nitritikation og ved deposition. Begge 
disse forhold forekommer under dan
ske forhold. 
En anden konsekvens af ophobning af 
organisk stof over mineraljorden er ak
kumulation af næringsstofferne her. 
Dette kan forstærke mange nåletræers 
overfladiske rodsystem, hvilket igen 
kan øge tørkefølsomheden og sænke 
stormfastheden. Podzoludviklingen 
virker således negativt på skovøkosy
stemets langsigtede stabilitet, og de 
fremtidige skovdyrkningsmæssige 
muligheder indskrænkes. 

2.8.4 Effekten af hugststyrke 
Så vidt vides er der kun foretaget kvali
tative men ikke kvantitative under
søgelser over hugststyrkens påvirkning 
af nettomineraliseringsraten og der
med ophobningen af surhed i jordbun
den. Det synes - som rimeligt er - at en 



svag hugst vil befordre ophobning af 
det organiske stof, og således også, at 
en stærk hugst vil fremme omsætnin
gen af det organiske stof. Årsagen til 
dette er mere lys og større opvarmning 
af jordbunden og mindre konkurrence 
om vand og næringsstoffer fra træerne 
i den stærkt huggede bevoksning. 
Disse forhold fremmer mikroorganis
mernes omsætning af det organiske 
stof og en indvandring af en bredbla
det urteflora. Denne indvandring for
bedrer humustilstanden og bidrager til 
mere lukkede ionkredsløb ved at optage 
ioner under perioder med nettominera
lisering (hugst, stormfald, renafdrift). 

2.8.5 Effekten af renafdrift 
Et nåletræ dyrkningssystem som er 
ensaldrende, baseret på renafdrift og 
kendetegnet ved relativ svag hugst
styrke, vil ud fra ovenstående betragt
ninger kunne medføre en betydelig op
hobning af organisk stof gennem om
driften. I sandede podzoljorde vil en 
meget væsentlig andel af jordbundens 
næringsstoffer være bundet i dette op
hobede organiske stof. 
Ved renafdriften tilføres endvidere be
tydelige mængder stof fra den af
drevne bevoksning. De forbedrede be
tingelser for mikroorganismerne og 
den manglende konkurrence om vand 
og næringsstoffer efter renafdriften 
giver derfor optimale betingelser for 
nettomineralisering af det organiske 
stof. 
Ved mineraliseringen frigøres både 
store mængder kvælstof som nitrat og 
basekationer. Nettomineraliseringen 
af kvælstof er som tidligere beskrevet en 
realisering af syre. Resultatet bliver en 
nitratudvaskning og en udvaskning af 
basekationer, idet den syre, som produce
res ved nitrifikation, i høj grad vil neutra 

liseres ved ionbytning med basekationer. 
Nettomineraliseringen og dermed ni
tratudvaskningen vil reduceres, efter
hånden som en urteflora indvandrer, 
og den ny bevoksning begynder at op
tage kvælstof. Tilsvarende vil en meka
nisk eller kemisk bekæmpelse af bund
vegetationen forøge og forlænge ud
vaskningsfasen. 
Omfanget af udvaskningen vil givetvis 
variere meget, hvilket også fremgår af 
de undersøgelser, som foreligger. Såle
des finder Holstener-Jørgensen et al. 
(l988b) en årlig gennemsnitlig nitrat
udvaskning svarende til31 kg kvælstof 
over de første 4 år efter afdrift af rød
gran på Løvenholm skovdistrikt, og 
Bormand og Likens (1979) finder en 
årlig gennemsnitlig nitratudvaskning 
svarende til114 kg kvælstof på herbicid 
behandlet kulturareal i U.S.A. over de 
første 3 år efter renafdrift. Den danske 
undersøgelse omfatter ikke under
søgelse af hvilke kationer, der udvaskes 
sammen med nitraten, men i den ame
rikanske undersøgelse fandtes på 
ækvivalensbasis at 430/0 Ca, 14% Mg, 
9% K, 7% Na og 26% Al blev udvasket 
sammen med nitraten. For hver 100 kg 
kvælstof, som udvaskedes, svarede det 
til 63 kg Ca, 12 kg Mg, 25 kg K, 12 kg 
Na og 17 kg Al. Denne fordeling af
hænger af de enkelte kationers andel 
på adsorptionskomplexet og i den bio
masse, som omsættes samtidig med at 
nitraten dannes. Selvom fordelingen 
kan være noget forskellig er det klart, 
at nitratudvaskningen medfører et be
tydeligt basetab fra jorden, og at cal
cium, magnesium og kalium spiller en 
væsentlig rolle. 

2.8.6 Effekten af gødskning 
Den principielle virkning af handels
gødning fremgår af det allerede gen-
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nemgåede, idet effekten er summen af 
de enkelte ioners deleffekter, som ind
går i den benyttede gødning. 
For effekten af organiske gødninger 
gælder også de allerede gennemgåede 
reaktioner i forbindelse med kvælstof-, 
svovl- og fosfor- samt kationkredslø
bene. Kationer, som tilføres med orga
nisk stof, vil således kunne øge jordens 
indhold af baser, hvis deres medføl
gende anion enten er organisk og for
bliver i økosystemet eller nedbrydes, 
eller er uorganisk og nedvaskes sam
men med den frigjorte syre. 
Tilførsel af organisk bundet kvælstof, 
svovl og fosfor har ikke umiddelbart 
indflydelse på jordbundens syre
base-status. Dette gælder dog kun un
der forudsætning af, at der ikke på et 
tidspunkt vil ske nettomineralisering, 
idet der så vil produceres syre, hvilket 
kan medføre udvaskning af baser eller 
mobilisering af aluminium. 

Tilførsel af kalk (CaC03, 
CaMg(C03h) vil øge jordbundens 
indhold afbaser. I afsnit 5.1 diskuteres 
denne virkning. 
En skønnet kvantitativ virkning af den 
almindelige produktionsgødskning 
som udføres i hede- og klitskovbruget 
fremgår af afsnit 4. 

3. Ionbalancestudier i skovøkosy
stemer 

Ændringer i jordbundens syre- og ba
sestatus kan bestemmes på to måder. 
Ved kemiske analyser kan jordbundens 
indhold af de forskellige syrer og baser 
bestemmes til forskellige tidspunkter. 
Metoden kan kaldes "den historiske 
metode". Den er desværre ofte temme
lig usikker, da ændringerne i syre- og 
basestatus ofte er små i forhold til de 
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målte størrelser. De søgte ændringer 
bliver derfor bestemt som differencen 
på to store størrelser. 
Ved den anden metode bestemmes de 
stofstrømme, som går til og fra økosy
stemet, og de stofstrømme, som løber 
mellem økosystemets enkelte lag. Me
toden kan kaldes "input-output meto
den". Den er betydelig mere følsom 
end den historiske, men den kræver en 
stor og kostbar instrumentering samt 
megen arbejdskraft, og der er store me
todemæssige vanskeligheder med at 
bestemme stofstrømmene kvantita
tivt. For en fornuftig tolkning kræves 
endvidere, at man kender de involve
rede processer. 

Trods vanskelighederne er der etableret 
mange sådanne "input-output" stu
dier i 1980'-erne i Nordeuropa og i 
Nordamerika. De ældste studier blev 
startet i Sollingen i Vesttyskland, hvor 
man siden 1969 i en nu 140 årig bøgebe
voksning og siden 1973 i en nu 90 årig 
rødgranbevoksning har målt stof
strømme. 
I Danmark har man etableret 12 så
danne input-output studier, bl.a. i to 
28 årige rødgranbevoksninger på hen
holdsvis Ul borg og Frederiksborg 
Statsskovdistrikter og i en 65 årig rød
granbevoksning på Klosterhede Stats
skovdistrikt. 
Jordbunden i Sollingen er lerrig (loess) 
og kun svagt podzoleret, men meget 
sur. Jordbunden i Frederiksborg er ler
rig, kun svagt sur ved jordoverfladen 
og neutral i dybeste roddybde, og ikke 
podzoleret. Jordbundene i Ulborg og 
Klosterhede er udviklet på sandet ud
gangsmateriale, ekstremt sure og rela
tivt stærkt podzolerede. 
Yderligere beskrivelse af jordbunds
forholdene findes hos Bille-Hansen og 



Hovmand (1987), Matzner (1988), 
Rasmussen (1988) og Raulund-Ras
mussen (under udarbejdelse). Som 
eksempel vises depositionsstrømme, 
udvaskningsstrømme og immobilise
ring af stof i stammebiomasse for disse 
fem økosystemer i tabel 3. For de dan
ske studier gælder, at depositions
strømmene og udvaskningsstrømmene 
i Ulborg og Frederiksborg bevoksnin
gerne kun er bestemt i et år og for Klos
terhede i 3 år, samt at stofimmobilise
ringen er beregnet ud fra tilvæksten og 
de næringsstofkoncentrationer, som 
Nihlgård (1972) fandt i en skånsk rød
granbevoksning. 
Man konstaterer straks, at depositio
nen i de tyske bevoksninger er væsent
lig større end i de danske bevoksninger. 
Dette gælder for kvælstof, svovl og 
syre. Det fremgår også, at i samtlige 
fem økosystemer sker der en akkumu
lation af kvælstof og en neutralisering 
af den tilførte syre, idet depositionen er 
væsentlig større end udvaskningen. 
I de danske bevoksninger er der ingen 
kvælstofudvaskning, hvilket tyder på 
at kvælstoffet immobiliseres i det orga
niske stof. Da kvælstofdepositionen er 
nogenlunde ligeligt fordelt mellem 
N03- og NH4 + (Rasmussen, 1988; 
Hovmand og Bille-Hansen, 1988; 
Matzner, 1988) er der ingen akut syre
belastning som følge af selve kvælstof
depositionen. Man kan dog ikke for
vente, at denne akkumulation kan 
fortsætte i det uendelige, hvorfor en se
nere forsuring vil finde sted, når der 
sker en nettomineralisering, f.eks. efter 
renafdrift. 

Bortset fra Frederiksborg ses der ikke 
sikre forskelle i depositionen og ud
vaskningen af Ca2+, M g2+ og K + . 
Dette skyldes givetvis, at de fire skov-

økosystemer er så sure, og har så lav 
basemætningsgrad, at adsorberede ba
ser ikke længere spiller en væsentlig 
rolle i syreneutraliseringen. Den væ
sentligste syreneutralisering sker der
for ved mobilisering af aluminium. 
Der sker tilsyneladende også en mobi
lisering af S042-, hvilket ofte forklares 
med den tidligere gennemgåede S042-
immobiliserings- og genmobiliserings
mekanisme. 
I Frederiksborg ses en meget stor net
toudvaskning af Ca2+ (91 Kg/ha år), 
og der finder ingen udvaskning af 
AP + sted. Det må derfor forventes, at 
syredepositionen hovedsagelig neutra
liseres ved udvaskning af Ca2+ . Da 1,2 
kg H + svarer til 24 kg Ca2 + fremgår 
det klart, at den naturgivne baseud
vaskning, som følge af C02'S opløs
ning i jordvæsken på den neutrale jord, 
er væsentlig større end den luftforure
ningsbetingede. Efterhånden som ba
semætningsgraden på grund af ud
vaskningen falder, vil baseudvasknin
gen også aftage. Der vil dog gå meget 
lang tid, før jorden i Fredensborg er så 
basefattig, som i de fire andre jorder, 
hvor neutralisationen af den tilførte 
syre faktisk udelukkende sker ved mo
bilisering af AP+ . 

For alle fem lokaliteter (og mange an
dre input-output studier) gælder, at 
udvaskningen af de enkelte stoffer ba
seres på koncentrationen i jordvæske 
udtaget under rodzonen ved hjælp af 
en porøs porcelænsmembran. I en un
dersøgelse af disse porøse porcelæns
membraner fandt Raulund-Rasmus
sen (l989a), at membranen adsorbe
rede protoner, kalium og calcium, og 
at den afgav aluminium. Denne konta
minering af jordvæsken har store kon
sekvenser for vurderingen af den virk-
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Tabel 3. Stoftilførsel til skovøkosystemer ved deposition og stofbortførsel ved ud
vaskning og akkumulation i biomassen. 

N S H AI Ca Mg K 
kg/ ha år 

SolUngen, rødgran J 

Deposition 52 83 3.8 2.5 18 3.9 8.0 
Udvaskning 15 97 0.4 53 14 5.8 3.7 
Tilvækst II - - - 6 1.1 6.2 

Ændring i jorden + 26 -14 + 5.24) -50 -2 -3.0 -1.9 

Sollingen, bøg J): 

Deposition 42 50 2.0 2.1 17 2.9 6.6 
Udvaskning 5 41 0.5 18 9 3.1 3.4 
Tilvækst 12 - - - 7 1.9 6.6 

Ændring i jorden +25 +8 +2.5 4) -16 + I -1.9 -3.4 

Frederiksborg, rødgran2): 

Deposition 20 20 1.2 - 4 11.8 2.7 
Udvaskning <0.5 46 <0.01 0.1 91 7.9 0.4 
Tilvækst 5) 12 12 1.2 7.6 

Ændring i jorden +8 -26 -99 +2.7 -5 .3 

Viborg, rødgran2): 

Deposition 18 18 0.7 - 3.8 6.8 4.0 
Udvaskning 0.8 28 <0 .1 6.4 4.3 11.6 3.3 
Tilvækst 6) 6 5.5 0 .5 3.5 

Ændring i jorden +11 -IO -6.0 -5.3 -2 .8 

Klosterhede, rødgran3); 
Deposition 20 20 0.6 I 6.3 10.3 4.8 
Udvaskning 0.6 48 0.2 27 2.0 20 7.5 
Tilvækst 7) 5 4.8 0.5 3. 1 

Ændring i jorden +14 -28 -0 .5 -10.2 -5 .8 

I) Matzner, 1988. 
2) Hovmand og Bille-Hansen, 1988 . 
3) Rasmussen, 1988 . 
4) indeholder bidrag fra biologisk forsuring. 
5) beregnet udfra en årlig løbende tilvækst på 27 ml / ha (Bryndum, pers. medd.) og koncen

trationer som angivet i Tabel I. 
6) beregnet udfra en årlig løbende tilvækst på 12.5 ml / ha (Bryndum, pers. medd.) og kon

centrationer som angivet i Tabel I. 
7) beregnet udfra en årlig løbende tilvækst på II ml / ha (Mikkelsen, pers . medd .) og koncen

trat ioner som angivet i Tabel I. 
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ning, som den sure nedbør har. På ba
sis af ovennævnte undersøgelse må 
konkluderes, at brugen af disse porce
lænsmembraner må have medført, at 
aluminiums rolle er blevet overvurde
ret, men til gengæld er tabene af ka
lium og calcium, såvel som syretilførs
len til de dybere liggende jordlag (og 
grundvandet!) blevet undervurderet. 

Den skovdyrkningsbetingede påvirk
ning af jordbunden ses i sådanne in
put-output undersøgelser både ved im
mobilisering af baser i biomassen, og 
ved en træartsafhængig deposition af 
de luftforurenings betingede stoffer. 
Undersøgelserne i Sollingen viser såle
des, at depositionen er næsten dobbelt 
så stor i rødgran som i bøg. Dette skyl
des, at rødgranen om vinteren mere ef
fektivt filtrerer luften. Akkumulation i 
stammerne (tilvækst) reducerer jord
bundens indhold af baser og øger an
delen af adsorberede syrer. 
Umiddelbart ser denne basefjernelse 
ikke ud til at være væsentlig, især ikke 
i sammenligning med den naturligt be
tingede Ca2+ udvaskning i Frederiks
borg. Denne reduktion i jordbundens 
indhold af adsorberede baser skal 
imidlertid ses i forhold til jordbundens 
evne til at stille disse til rådighed for be
voksningen. 

4. Skovøkosystemets stabilitet i re
lation til jordbundsforsuringen 

4.1 Stabilitetsbegrebet 
Vi har fortsat en begrænset almen for
ståelse af stabilitetsmekanismerne i 
forstlige økosystemer og af virkningen 
af menneskelige indgreb (systemsty
ring = skovdyrkning). Når vi taler om 
stabilitet, er det jo trævegetationen 
(den dominerende art) der sættes i 

centrum. Stabilitet i forstlig forstand 
har derfor mest været brugt i betydnin
gen mekanisk stabilitet (stormfald, 
snebrud og lignende). 
Nyere forestillinger vedrørende stabili
tet, især i relation til skovdødsfæno
menet, bygger på betragtning af økosy
stemet som en integreret enhed af 
funktionelle grupper af organismer og 
deres interaktion med den fysiske om
verden (sml. Larsen, 1987). Herved 
kommer energi- og stofhusholdningen 
i systemet til at indtage en central rolle. 
Set ud fra en forstlig synsvinkel vil sta
bilitet derfor kunne udtrykkes ved ev
nen til vedvarende (over generationer) 
at yde en produktion af en given stør
relse. Her indtager forandringer i jord
bundens syre-base status en afgørende 
rolle. 

4.2 Skovøkosystemet og ydre påvirk
ninger 
Den syre-basetilstand vore jorde har 
idag, er hovedsagelig bestemt af det 
geologiske udgangsmateriale og de tid
ligere beskrevne processer. Her er det 
især de naturlige processer i kulstof
kredsløbet, som har spillet den største 
rolle siden isen forlod Danmark for 
godt 10000 år siden. Menneskets ud
nyttelse (misrøgt) og benyttelse har bi
draget siden middelalderen, mens luft
forureningens indflydelse på jordbun
den kun har virket inden for de sidste 
50 til 100 år. 

Af det foregående fremgår, at følgende 
gælder for danske skovøkosystemer: 
- at, der er en nettotilførsel af kvæl

stof til skovøkosystemet, som ho
vedsagelig skyldes luftforurening 

- at, en ikke ubetydelig effekt af de 
luftforureningsbetingede syrer på 
sure skovjorde er mobilisering af 
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aluminium. Denne fare er størst på 
podzolerede jorde, fordi disse inde
holder relativt store mængder om
bytteligt og kompleks bundet alumi
nium 

- at, der er et væsentligt netto tab af 
calcium, magnesium og kalium fra 
skovøkosystemer. Fra sure skovøko
systemer er den væsentligste kilde til 
tabet biomasseudnyttelse og tab ved 
udvaskning efter renafdrift. Disse 
effekter er størst hos træer og dyrk
ningsformer, der er kendetegnet ved 
at have perioder med råhumus
ophobning (f.eks. rødgran i ren be
stand med svag hugst). Fra neutrale 
skov j orde er tabet betydeligt større, 
idet disse baser her neutraliserer 
både luftforureningsbetingede syrer 
og naturligt dannet kulsyre. 

Disse virkninger går hånd i hånd med 
en øget tilvækst i danske nåletræplan
tager især på fattige jorde (Andersen, 
1984). Forbedret skovklima, proveni
ensvalg, og skovpleje samt kvælstof til
førsien med "den sure nedbør" får tit 
skylden for denne tilvækstfremgang, 
som man er glad for i skovbruget. 
Glæden er forståelig, og tilvækstfrem
gangen bruges ofte som argument mod 
på påståede skadelige virkninger af 
luftforureningen og betydningen af de 
i denne artikel påpegede uhensigts
mæssige ændringer i jordbundens 
syre- og basetilstand. 
I tabel 4 skønnes effekten af tilvækst
forøgelsen på de fattigste jorde i år 
1900 og i år 1980 på et rødgranøko
systems indhold af kalium, calcium, 
magnesium og kvælstof. 

Regnskabet er baseret på de tilvækst
er, som angives af Andersen (1984), på 
de næringsstofkoncentrationer, som 
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Nihlgård (1972) fandt, og den anta
gelse, at kvælstofdepositionen i år 
1900 årligt var 5 kg, og i år 1980 årligt 
var 20 kg per hektar. 
Det fremgår klart af regnskabet, at der 
var et væsentligt større kvælstof over
skud i år 1980 end i år 1900, idet blot en 
lille del af den øgede deposition bort
føres med biomasse. Det fremgår imid
lertid lige så tydeligt, at den øgede til
vækst medfører et større forbrug af de 
andre næringsstoffer, her vist for ka
lium, calcium og magnesium, men no
get tilsvarende gælder for de andre es
sentielle næringsstoffer. 
Af Tabel 4 fremgår også, at dette for
hold øges ved den såkaldte produkti
onsgødskning, som finder sted på de 
fattigste hede- og klit jorde. Med en 
mertilvækst på 10 m 3 over fem år ved 
tilførsel af 500 kg 23-3-7 blandnings
gødning bortføres 3.6070 af det tilførte 
kvælstof, men 7.9% af det tilførte ka
lium og 54% af det tilførte calcium. 
Ved flisning i de første gennemhugnin
ger, som også er almindeligt på fattige 
jorde, fjernes en relativ stor andel af 
baser, fordi koncentrationen er stor i 
grene og tynde stammer, som indehol
der relativt mere bark (Tabel l og 4). 
Den samlede effekt af et rødgrandyrk
ningssystem, som det praktiseres i dag 
på fattige jorde, er således en væsentlig 
bortførsel af basekationer, og en sub
stantiel akkumulation af kvælstof i sy
stemet. Den væsentligste årsag er til
førselen af kvælstof med luftforure
ningen, men ubalancen øges ved flis
ning og den anvendte gødsknings
praksis. 

Det virker umiddelbart ulogisk, at der 
samtidig med et stort kvælstofover
skud er en positiv mertilvækst for 
kvælstofgødskning. En mertilvækst 



Tabel 4. Anslåede strømme af kalium, calcium, magnesium og kvælstof til et rød
granøkosystem i år 1900 og i år 1980 ved deposition og gødskning samt tab af de 
samme næringsstoffer ved udvaskning, vedmassetilvækst og flisning. Endvidere an
gives anslået indhold af ovennævnte næringsstoffer i de dele af en gammel bevoks
ning, som efterlades efter renafdrift og i jordbundens ombyttelige fraktion (calcium, 
kalium og magnesium) samt jordbundens totale indhold af kvælstof. Strømmene er 
opgivet i kg/ha år og i kg/ha over en rotations periode på 60 år. 

1900 1980 

K Ca Mg N K Ca Mg N 

N deposition: 
deposition pr. år!) 5 20 
udvaskning pr. år!) 0.5 0.5 
tilvækst pr. år2) 1.4 2.3 0.3 2.2 2.5 4.1 0.6 3.9 
ændret indhold over 60 år3) -84 -138 -19 + 138 -150 -246 -34 + 936 

Gødskning: 
tilførsel 500 kg 23-3-7 + 33 +8 +8 + 114 
mertilvækst 10m 3 4) -2.6 -4.3 -0.6 -4.1 
over 60 år med 3 x gødskning +91 + Il +22 + 330 

Flisning: 
bortførsel af 18t tørstof S) -29 -30 -5 -55 
over rotation med 2 x flisning -58 -60 -10 -110 

Samlet effekt over 60 år: -84 -138 -18 + 138 -117 -295 -24 + 1156 

Typisk indhold: 
i jorden6) 250 250 175 5000 
i tilbageført biomasse 175 125 25 350 

l) deposition af kalium, calcium og magnesium antages at svare til udvaskningen, jvf. 
teksten. 

2) tilvæksten i år 1900 antages at være 5.3 ml/ha år og i år 1980 at være 9.5 ml/ha år, jvf. An
dersen (1984). Der er benyttet næringsstofkoncentrationen efter Nihlgård (1972). 

3) ændringen i skovøkosystemets indhold af de enkelte næringsstoffer er beregnet ved 60 x 
(til førsel-bortførsel). 

4) effekten af gødskningen antages at være en mertilvækst på IO ml/ha i en 5-årig periode 
(Skovstyreisen, 1985). 

5) som eksempel antages at der høstes 18 tons flis med en sammensætning svarende til75f1!o 
stamme + bark og 25070 grene med indhold efter Nihlgård (1972). 

6) vurderede indhold for sandjorde på basis af Raulund-Rasmussen (under udarbejdelse). 
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forekommer dog også især på de fat
tigste jorde, idet der på de bedre lokali
teter ligefrem er konstateret en til
vækstnedgang ved kvælstofgødskning 
(Skovstyreisen, 1985). 
Den positive effekt på de fattigste 
jorde skyldes næppe, at disse jorde ge
nerelt har et lavere indhold af kvælstof 
(Fig. 3, senere), men snarere, at mine
raliseringsraten på disse jorde er så lav, 
at træernes vækst begrænses af kvæl
stofmangel, trods et stort total indhold 
i jordbunden. 
En meget væsentlig årsag til den lavere 
mineraliseringsrate må være jordenes 
lave indhold af baser og evt. fosfor, 
som også er essentielle næringsstoffer 
for de nedbrydende mikroorganismer 
(Kriebitzsch, 1978). Hvis dette er til
fældet, er det klart, at der umiddelbart 
kan opnås en mertilvækst ved kvæl
stofgødskning. 

4.3 Akkumulation af kvælstof 
Udvaskning af basekationer og akku
mulation af kvælstof er ikke nogen ny 
situation. Spørgsmålet er imidlertid, 
om den forøgede hastighed, hvormed 
processerne sker i dag, allerede har, el
ler i nær fremtid vil få betydning for 
vore skovøkosystemers stabilitet. Vo
res viden i dag er næppe tilstrækkelig 
til at besvare spørgsmålet kvantitativt. 
Men i forbindelse med en diskussion 
kan følgende spørgsmål være rele
vante: 
- Hvor længe vil vore skovøkosyste

mer kunne akkumulere kvælstof? 
- Hvad vil der ske, når skovøkosyste

met er mættet med kvælstof? 
- Hvordan vil bevoksningens stabili

tet påvirkes, når væksten ikke be
grænses af kvælstof, men af andre 
faktorer, og bevoksningen samtidig 
forsynes rigeligt med kvælstof? 
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Tilsyneladende er vore skovøkosyste
mer ofte i stand til at akkumulere 
kvælstofoverskuddet så længe de er 
bevokset. Dette gælder for økosyste
merne i Tabel 3, og i en opgørelse fin
der Holstener-Jørgensen (1984) gene
relt en ringe kvælstof udvaskning. 
I to danske rødgranøkosystemer 
(Tange og Strødam) finder Gundersen 
(1989) dog en årlig udvaskning på hen
holdsvis Il og 16 kg N03- - N/ha. I en 
bøgebevoksning i Stenholts Vang fin
der Hovmand og Bille-Hansen (1988) 
en årlig udvaskning på 25 kg N03-

N/ha (kun målt over et år). 
Udvaskning i sådanne størrelsesordner 
svarer nogenlunde til depositionen 
(stor rumlig og tidsmæssig spredning, 
samt stor usikkerhed på bestemmelse 
af deposition og udvaskning). Ved en 
relativ stor deposition (> 30 kg N/ha 
år), som ofte forekommer i Tyskland 
og Holland, ses også en betydelig ud
vaskning fra bevoksede lokaliteter (Ta
bel 3; van Breemen et al., 1987). 
Efter renafdrift vil der under danske 
forhold også ske en betydelig kvælstof
udvaskning, men den vil (endnu?) 
næppe være så stor, som akkumulatio
nen gennem den afdrevne bevoksnings 
liv. Dette er dog langt fra tilstrækkeligt 
undersøgt, således fandt Heinsdorf et 
al. (1986) en udvaskning på henholds
vis 667 og 953 kg kvælstof efter renaf
drift af to skovfyrbevoksninger i øst
tyskland. Udvaskningen svarede til ak
kumulationen, som er i samme størrel
sesorden som i Danmark (Tabel 4). 
Kvælstofindholdet i skovøkosystemet 
vil ikke kunne vokse uendeligt, og det 
må forventes, at der er et mætningsni
veau som skitseret i Fig. 2. 

Mætningsniveauets beliggenhed vil 
blandt andet afhænge af dyrkningssy-
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Figur 2. Akkumulation af kvælstof i et skovøkosystem baseret på renafdrift med tiden . 

stem, træart, klima og jordbund. I mo
dellen (Fig. 2) antages det, at der vil ske 
en nettoimmobilisering under bevoks
ningens vækst. En forudsætning for et 
mætningsniveau må derfor være, at 
der er mulighed for nettomineralise
ring under bevoksningens senesence el
ler efter renafdrift. Inkubationsforsøg 
har vist, at en sådan nettomineralise
ring kan finde sted når C/N-forholdet 
er lavere end 25 (Kriebitzsch, 1978; 
Zoettl, 1960). 
Når ligevægtsniveauet er nået, må der 
ske en udvaskning (eller fordamp
ning/denitrifikation) svarende til de
positionen minus nettoimmobiliserin
gen i den voksende bevoksning. Dette 
kan være tilfældet for før omtalte bø
gebevoksning i Stenholts Vang. 
Fig. 3 viser indholdet af kvælstof og 
kulstof i jordbunden i nogle danske 

skovbevoksninger, i Soli ingen skovø
kosystemerne og i de to tidligere 
nævnte skovfyrbevoksninger i øst
tyskland. 
Af denne figur fremgår det, at der til
syneladende ikke findes nogen entydig 
sammenhæng mellem kvælstofind
hold eller C/N forhold i jordbunden 
(hvis dette er under 25), og økosyste
mernes evne til at tilbageholde kvæl
stof når tab efter renafdrift tages i be
tragtning. Man kan derfor næppe be
regne indholdet af kvælstof ved lige
vægts niveauet - og derved den uop
brugte tilbageholdelsesevne - ud fra 
jordbundens indhold af kulstof og jor
dens e/N-forhold. 
Hertil kommer, at skovjordens indhold 
af kulstof også varierer gennem en [0-

tationsperiode (Heinsdorf et al., 
1986). Det må således forventes, at 
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Figur 3. Indhold af kulstof og kvælstof i en række skovjorde (efter Heinsdorf et al., 1986; 
Matzner, 1988; Raulund-Rasmussen, under udarbejdelse). For de med (o) mærkede lokaliteter 
gælder, at betydelige kvælstof tab finder sted. For de med (x) mærkede lokaliteter gælder, at 
kvælstoftab af betydning ikke finder sted eller er utilstrækkelig undersøgt. 

mange danske skovøkosystemer har 
nået et kvælstofniveau, hvor yderligere 
overskud ikke akkumuleres kvantita
tivt, og dermed vil en del tabes. 

4.4 Effekt af rigelige mængder af 
kvælstof 
Det må forventes, at den væsentligste 
fluks af kvælstof fra skovøkosystemet 
sker ved udvaskning af nitrat, når sy
stemets akkumulationskapacitet er 
opbrugt. Den del af nitratudvasknin
gen, som overskrider den løbende ni
trat-deposition, medfører en syrepro
duktion. Det skyldes at den hidrører 
fra mineralisering af organisk bundet 
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kvælstof eller nitrifikation af depone
ret ammonium. 
Den producerede syre vil neutraliseres 
ved reaktion med systemets stærkeste 
base. Dette vil ofte være adsorberede 
basekationer, og derved kan et allerede 
stærkt forsuret økosystem forarmes 
yderligere. Endvidere kan der mobili
seres aluminium, således som det 
fremgår af afsnit 2.7. 

Det synes givet, at tilførselen af kvæl
stof til skovøkosystemet er en meget 
væsentlig grund til den tidligere om
talte tilvækststigning på de fattigste 
jorde, og sandsynligvis også den væ-



sentligste. Talrige gødskningsforsøg 
har i overensstemmelse hermed vist, at 
væksten i de pågældende nåletræplan
tager på fattig jord er begrænsede af 
kvælstof. Med en nettotilførsel på 
12-15 kg N/ha år synes denne af kvæl
stof begrænsede vækst imidlertid ikke 
at kunne være en permanent tilstand. 
Når tilvæksten ikke er begrænset af 
kvælstof vil den begrænses af andre 
vækstfaktorer (Liebigs minimums
lov). Erfaringer fra landbruget be
kræfter dette, og forsøg med kvælstof
gødskning i nåletræplantager peger i 
samme retning. 
Således fandt Holstener-Jørgensen 
(1965), at kvælstofgødskning induce
rede K-mangel. Møller og Lundberg 
(1977) fandt i overensstemmelse her
med, at kvælstofgødskningen efter en 
kort periode med forøget tilvækst var 
årsag til en formindsket tilvækst på 
grund af K-mangel. Ved tilførsel af 
slam (næsten udelukkende N og P) 
fandt Grant et al. (1987) en induceret 
Cu mangel og et reduceret K indhold i 
nålene. 

Flere steder i Vesttyskland (især Har
zen og Fichtelgebirge), hvor kvælstof
depositionen også langt overskrider 
træernes behov, optræder der en ud
præget Mg-mangel ("Vergilbung"), 
som oftest hos de herskende træer. 
Schultze et al. (1987) og Oren et al. 
(1988) forklarer dette fænomen som 
en direkte følge af N-depositionen, 
idet træerne derved vokser ind i mag
nesiummangel på disse Mg-fattige 
jorde. 

En forøget kvælstofoptagelse vil acce
lerere træernes biokemiske processer, 
fordi kvælstof virker som en drivkraft 
på træernes stofskifte. Som en konse-

kvens heraf vil træernes rod/top for
hold sænkes (Larsen, 1983). Desuden 
vil mykorrhiza-symbiosen, som øger 
træernes effektive rodvolumen og der
med vand- og næringsstofoptagelse, 
reduceres (flere undersøgelser citeret 
af van Breemen og van Dijk (1988». 
Disse forhold vil forringe træernes 
evne til vandoptagelse og derfor øge 
sårbarheden over for tørke. Endvidere 
vil træer med en overoptimal N-forsy
ning slutte væksten senere om efteråret 
på grund af et højere aktivitetsniveau, 
og de vil starte væksten tidligere om 
foråret. Dette kan formindske frostto
lerancen og hermed virke dispone
rende for temperaturstress (Larsen, 
1978). 

Manglen på kationer kan opstå, hvis 
indholdet er meget lavt i jorden - som 
antydet ud fra det i tabel 4 opstillede 
regnskab - og hvis planterne har en 
meget stor optagelse af ammonium, 
idet der er et antagonistisk sammenspil 
mellem optagelse af NH4 + og Mg2+ , 

og mellem NH4 + og K + . Et reduceret 
indhold af basekationer - især kalium 
- øger også tørkefølsomheden (Lar
sen, 1983). 

Disse betragtninger indicerer, at et 
skovøkosystem, som er velforsynet 
med kvælstof, kan være mindre økolo
gisk stabilt end et skovøkosystem, hvis 
vækst er begrænset af kvælstof. En så
dan nedsat stabilitet kan være årsagen 
til forøget skadevirkning af tørke, vind 
mangelsygdomme, forhøjede Al-kon
centrationer i jordvæsken, saltdeposi
tion, frost samt svampe- og insekt
angreb. 
Den påståede reduktion i skovøkosy
stemets stabilitet som følge af over
skud af kvælstof og mangel på baseka-
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tioner på grund af skovjordens forsu
ring, må betragtes som en hypotese, 
der endnu ikke er mere kvantitiv end 
andre stresshypoteser. Den kan altså 
ikke forudsige om (og hvornår) et givet 
skovøkosystem vil udvise synlige ska
der, eller om en opløst bevoksning ville 
have lidt samme skæbne, hvis skovøko
systemet ikke var destabiliseret på 
grund af overforsyning med kvælstof 
og mangel på basekationer. 

Kvælstofoverskuddet giver et forøget 
tilvækstpotentiale. Et nærliggende 
spørgsmål er derfor, om man ikke blot 
kan tilføre de andre næringsstoffer i 
passende mængde, og høste den forø
gede tilvækst. Sådanne foranstaltnin
ger må imidlertid udføres med stor for
sigtighed og forudsætter en betydelig 
større viden om vore skovøkosystemers 
funktion, end den vi har idag. Alene 
det faktum, at en nåletræ bevoksning 
skal fungere og være sund i mindst 
60-70 år gør situationen væsentlig for
skellig fra landbrugs- og gartneriafgrø
der, hvor stort set alle indsatsfaktorer 
reguleres. 
Dette bør heller ikke føre til det mod
satte, nemlig at man intet skal foretage 
sig og blot kræve, at kvælstofemissio
nen reduceres. Det forekommer logisk, 
at man ikke kan bortføre næringsstof
fer uden at disse på et tidspunkt vil nå 
en så lav status, at de vil begrænse sta
biliteten og væksten. Balanceregnska
bet i tabel 4 viser med tydelighed, at 
problemet ikke er kvælstof, men de an
dre næringsstoffer. 
Under danske forhold må det især 
være de sandede hedesletter og bakke
øer, som opmærksomheden rettes 
mod. Deres fosfor- og basestatus kan 
givetsvis ikke i længden bære den pro
duktion, som de har idag. 
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Her bør man ikke glemme, at den ud
nyttelse, som idag finder sted, kun har 
fundet sted i en, i den henseende, kort 
periode. Under den forrige hedevege
tation kan der i disse jorde på grund af 
ekstensiv udnyttelse være ophobet til
gængelige baser, som er frigivet ved 
forvitring. Væksten idag kan således 
delvis være baseret på næringsstoffer, 
som er akkumuleret under "brakperio
den", og ikke på en løbende forvitring. 

5. Aspekter for fremtidig skovdyrk
ning 

Det fremgår af det foregående, at jord
bundsforsuring, og det dermed afta
gende indhold af calcium, magnesium 
og kalium samt kvælstofakkumu
lation, både skyldes eksterne forhold 
(luftforurening) og økosysteminterne 
(dyrkningspraksis og kulstofkredslø
bet). Den logiske konsekvens heraf må 
derfor være at anvende dyrknings
metoder, der minimerer den ugun
stige udvikling, samt udvikle meto
der til afhjælpning af allerede sket 
forsuring. 

5.1 Skovdyrkningstiltag 
I modsætning til naturlige skovøkosy
stemer er vore dyrkede skove for det 
meste kendetegnet ved stærkt homoge
niserede strukturer i rum (ensaldrende 
og "ensartede" bevoksninger) og i tid 
(renafdrift). De deraf vigtigste ulige
vægte i stofhusholdningen og dermed i 
systemets langtsigtede stabilitet er som 
tidligere omtalt: 
- Løbende fjernelse af næringsstoffer 

(baser) fra jorden ved biomasse ak
kumulation. Denne bliver perma
nent ved høst af tilvæksten gennem 
udhugninger og ved renafdrift. 

- Perioder med ophobning af råhu-



mus (fastlægning af næringsstoffer i 
en for planterne svær tilgængelig 
form) og efterfulgt af pludselig hu
musnedbrydning og mineralisering 
ved renafdrift (nitrat- og baseud
vaskning). 

Disse uligevægte er stærkt afhængige 
aftræartsvalg, kulturmetoder, bevoks
ningspleje, hugststyrke og driftform. 
Skovdyrkningen kan således i stor ud
strækning medvirke til at minimere 
den systeminterne forsuring og base
eksport. Slagordene i en sådan "økosy
stemorienteret" skovdyrkning kan 
være vegetationsstyring og humusma
nagement. 

Det er ikke denne artikels mål at give en 
dybtgående beskrivelse af de kompli
cerede og i stor udstrækning uudfor
skede interaktioner mellem skovdyrk
ningstiltag og systemets energi- og 
stofhusholdning. De følgende stik
ordsprægede overvejelser skal blot be
tragtes som et forsøg på at kvalificere 
(og ikke kvantificere) en række mulig
heder skovdyrkningen råder over i den 
langsigtede økologiske styring af skov
økosystemet. En sådan økologisk opti
mering af skovdyrkningen forudsætter 
en omfattende målrettet forsknings
indsats: 
- Brugen af skovdyrkningssystemer, 

der er baseret på renafdrift, bør re
duceres til fordel for systemer, der 
arbejder med gruppevis foryngelse, 
samt skærm- eller randforyngeiser. 
Mulighederne for tilpassede "Dau
erwald" former bør undersøges. 

- Der hvor renafdrift er nødvendig 
bør en langsom nedbrydning af det 
organiske materiale tilstræbes gen
nem udvikling af egnede kulturme
toder. De økologisk positive virk-

ninger af renafdriftvegetationen 
(optagelse og fastlæggelse af næ
ringsstoffer, der ellers ville blive ud
vaskede) bør udnyttes. Det vil sige 
brugen af herbicider på hele flader 
bør reduceres til fordel for punktvis 
renholdelse. Mulighederne for at 
udså en- eller flerårig hjælpevegeta
tion til fixering af frigjorte nærings
stoffer i forbindelse med kulturan
læg bør overvejes. 

- Valget af træart bør i højere grad ske 
i relation til lokaliteten s syre- og ba
setilstand. Således bør brugen af 
træarter, der er kendetegnet ved en 
gunstigere omsætning øges, specielt 
på jorde, hvor podzolering vil ske. 

- Mulighederne for at arbejde med 
flere arter (blandingsskov) bør re
vurderes. Primært med hensyn til at 
indblande arter til forbedring af hu
mustilstanden og -omsætningen; 
men også arter der er kendetegnet 
ved et dybtgående rodsystem (base
pumpe og forankring) kunne tænkes 
anvendt. 

- En væsentlig stærkere hugst bør 
overvejes, specielt hos de træarter, 
der tenderer til råhumusdannelse 
(rød- og sitkagran). Som mål for 
hugststyrken kunne være en lysttil
gang til skovbunden, der sikrer etab
lering og bevarelse af en urteagtig 
bund vegetati on. 

- Ved hugst bør til tilstræbes at efter
lade de dele af biomassen på arealet, 
der har et højt indhold af nærings
stoffer (nåle/blade, grene, bark). 
Heltræudnyttelse ved for eksempel 
flishugning bør ikke finde sted. 

5.2 Kalkning og gødskning 
En nødvendig konsekvens af den til
tagne jordbundsforsuring og det ensi
dige overskud af kvælstof (Tabel 4) må 
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Foto 3. Det foreslås at undlade renafdrifter til fordel for gruppevis foryngelse samt skærm- og 
randforyngeiser. 

være at ændre den nuværende gødsk
ningspraksis, som især baserer sig på 
kvælstof. Dette gælder også en even
tuel tilførsel af kvælstofholdig slam. 
En umiddelbart positiv mertilvækst 
som følge af kvælstof tilførsel kan 
nemlig - ud fra de tidligere anførte 
overvejelser - føre til yderligere desta
bilisering af skovøkosystemet. 
I stedet forekommer det velbegrundet, 
at man tilfører de baser, som er i under
skud, til de fattige skovjorde. Det vil i 
første omgang dreje sig om kalium og 
calcium, samt magnesium til jorde, 
som ikke løbende tilføres tilstrække
lige mængder på grund af havets nær
hed. Men der vil sandsynligvis også 
kunne opnås en positiv effekt ved at til
føre fosfor og en række mikronærings
stoffer. 

30 

Den umiddelbare kilde til calcium er 
kalk (CaC03) og dolomit kalk 
(CaMg(C03h), som også indeholder 
magnesium. Erfaringerne med kalk
ning af sur skovjord i Danmark er be
grænsede. I et etårigt forsøg på en sur 
podzoleret sandjord i gammel rødgran 
fandt Raulund-Rasmussen (1989b), at 
tilførsel af 4 tons fint formalet kalk per 
hektar kunne reducere en ellers kraftig 
Al-mobilisering, som var opstået som 
følge af en stor tilførsel af kunstig sur 
regn. Samtidig øgede kalkningen ind
holdet af adsorberet calcium i øverste 
jordlag, og calciumindholdet ijordvæ
sken steg kraftigt i hele roddybden. 
Kalkningen øgede også mineralise
ringsraten, idet nitratindholdet i jord
væsken steg. Dette skønnedes at øge 
udvaskningen fra 5 til 13 kg kvælstof 
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Foto 4. Det foreslås at undlade fjernelse af biomasse (grene, nåle mv.) fra arealet og i højere 
grad at bruge punktvis renholdelse. 

per hektar i første år. Det må forventes, 
at udvaskningsforøgelsen vil aftage 
med tiden. I ældre danske kalknings
forsøg fandt Matthesen (1982) tillige 
indicier for en accelereret mineralise
ringsrate. En moderat stigning i neu
traliseringsraten må antages at være en 
positiv effekt, men den bør være så be
skeden, at der ikke sker nogen nævne
værdig udvaskning af nitrat. 

I Vesttyskland er man overbevist om, 
at kalkning er nødvendig til neutralise
ringen af den løbende luftforurenings
betingede forsuring (Wenzel og Ulrich, 
1988). Der sker nu en næsten lands
dækkende "kompensationskalkning" 
af alle sure skovjorde med ca. 3 tons 
dolomitkalk per hektar. Oftest tilføres 

kalken til jordoverfladen fra helikop
ter. Denne kalkning tænkes gentaget 
hvert femte til tiende år. 
Den umiddelbare effekt af kalkningen 
er en accelereret nitratudvaskning og 
en reduktion i jordvæskens indhold af 
aluminium (Matzner et al., 1983). Ef
fekten af overfladekalkning når dog 
kun langsomt de dybere jordlag målt 
ved pH og indholdet af adsorberet cal
cium (Matzner et al., 1985). 

På særlig basefattige jorde udføres 
forsøg med såkaldt "meliorations
gødskning" efter renafdrift. Meliorati
onsgødskningen består i tilførsel af op 
til 30-40 tons kalk, fosfor og kalium ef
ter forudgående kemisk analyse af 
jordprøver, samt en jordbearbejdning 
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Foto 5. I Vesttyskland foretages en omfattende kalkning for at 
neutralisere forsuringen fremkaldt af luftforureningen. Det har 
dog ikke været muligt i hidtidige kalknings forsøg at vise nogen 
entydig positiv effekt på tilvæksten. 

til 80 cm dybde. De umiddelbare virk
ninger er en kraftig acceleration af nit
ratudvaskningen (fra ca 10 kg til ca 80 
kg N/ha år), men der opnås også en 
markant bedre rodudvikling af kul
turplanterne (Wenzel, 1989). 

Trods åbenlyse positive virkninger af 
kalkning i jordbunden er der næppe 
tale om nogen entydigt positiv effekt af 
kalkning på massetilvæksten. Mellem
europæiske, danske, svenske og finske 
opgørelser over et stort antal kalk
ningsforsøg viser således et meget vari
eret billede af effekten af kalkning på 
tilvæksten (Nebe, 1972; Matthesen, 
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1982; Popoviz og Anderson, 1984; De
rome et al., 1986). 
Dette skyldes utvivlsomt, at der også 
kan være negative effekter af kalkning. 
Blandt disse kan nævnes mykorrhiza
degeneration, øget kvælstof tab, ænd
ret jordbundsfauna og en induceret 
mangel på andre næringsstoffer på 
grund af en høj optagelse af calcium . 
I mange af de ældre kalkningsforsøg er 
der anvendt forholdsvis store mæng
der meget reaktive kalkningsmidler. 
Dette kan være årsagen til at eventuelle 
positive effekter er overskygget af de 
negative. 
Endvidere er det sandsynligt, at mange 



af kalknings forsøgene er udført i skov
økosystemer, hvor bevoksningers til
vækst ikke var begrænset af faktorer, 
som blev påvirket positivt ved kalk
ningen. 
Fremtidige kalkningsforsøg bør inde
holde undersøgelser over biologiske 
påvirkninger og over ændringer i såvel 
jordvæskens som jordbundens sam
mensætning, for at forstå den påvirk
ning af skovøkosystemet, og herunder 
selvfølgelig bevoksningens tilvækst, 
som måtte blive resultatet af kalk
ningen. 

6. Konklusion 

skovøkosystemet produceres en 
række syrer. Dette er årsagen til at vore 
skovjordes indhold af baser reduce
res, og at der akkumuleres syrer i skov
jorde med tiden. Jordbundsforsuring 
er således en proces, som er karakteri
seret ved basetab og syreakkumula
tion. 
I forbindelse med kulstofkredsløbet 
sker der en produktion af kuldioxid, og 
der produceres forholdsvis stærke or
ganiske syrer. Når kuldioxid opløses i 
jordvæsken (sker ved pH over 5), dan
nes der kulsyre, som vil forårsage ud
vaskning af basekationer (Ca2 +, 
Mg2+ , K +). De organiske syrer er år
sagen til, at pH i granskove ofte er un
der 4. 

Jordbundsforsuringen øges som følge 
af skovdriften. Den primære årsag er 
biomasseudnyttelse (hugst) - som for
årsager bortførsel af baser fra skovø
kosystemet - men især nåletrædyrk
ning medfører endvidere en stor akku
mulation af organiske syrer i jordbun
den. Ophobning af organisk stof (rå
humus) er grundlag for ekstraordi-

nære basetab i forbindelse med renafd
rift, idet nettomineralisering af orga
nisk bundet kvælstof medfører pro
duktion af salpetersyre. På grund af 
neutraliseringsprocesserne i jordbun
den tabes nitrat sammen med basekati
oner, eller aluminium i meget sure 
jorde. Ophobningen af organiske syrer 
er endvidere forudsætningen for dan
nelse af podzoljorde. 

Luftforureningen accelererer jord
bundsforsuringen. Dette skyldes, at 
deposition af stærke syrer (svovl- og 
salpetersyre) kan forårsage baseud
vaskning i selv relativt sure skovjorde 
(pH ca. 4). En væsentlig effekt af de
position af de stærke syrer i meget ba
sefattige jorde er mobilisering af toxi
ske aluminiumforbindelser. 
Depositionen af kvælstofforbindelser 
i skovøkosystemet overskrider langt 
den bortførsel af kvælstof, som finder 
sted i forbindelse med udnyttelse af 
biomasse. Der er således grundlag for 
en akkumulation af kvælstof i skovø
kosystemet. Der er grund til at for
mode, at en sådan akkumulation ikke 
kan fortsætte i det uendelige. I flere 
danske og nordeuropæiske skovøkosy
stemer er nettotransporten af kvælstof 
ud af økosystemet af samme størrelses
orden som tilførslen, hvilket tyder på, 
at en mætningspunkt er nået. 
Overskydende kvælstofvil hovedsageligt 
tabes ved udvaskning. Herved er kvæl
stofdepositionen årsag til yderligere ba
setab eller aluminiummobilisering. 
I de tilfælde, hvor væksten er begræn
set af kvælstof, vil depositionen af 
kvælstof have samme virkning som en 
gødskning, dvs. en øget tilvækst. Den 
større biomasseproduktion vil imidler
tid samtidig bevirke et øget nettofor
brug af basekationer. 
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Jordbunden er i større eller mindre 
grad i stand til at bufre syreproduktio
nen. Den omtalte udvaskning af base
kationer er således udslag af en neutra
lisationsproces. Neutralisationen sker 
ved ionbytning mellem adsorberede 
basekationer og protoner, og ved for
vitring (nedbrydning og omdannelse) 
af jordbundens mineraler. Ved forvit
rings processerne forbruges syre, og der 
frigives plantenæringsstoffer. 
Der er overordentlig stor forskel jor
dene imellem i deres evne til at neutrali
sere syre. Ler- og kalkrige jorde har så
ledes stor forvitringsevne, hvorimod 
forvitringsevnen i sandede jorde i Vest
danmar k er meget begrænset. Denne 
forskel i forvitringsevnen er årsagen 
til, at jordene i Vestdanmark er mere 
sure og mindre frugtbare end i 0stdan
mark. 
Derfor må man forvente den alvorlig
ste effekt af yderligere jordbundsfor
suring på de ringeste jorde i Vestdan
mark. 

Vore skovøkosystemer er på grund af 
luftforureningen og skovdriften karak
teriseret ved: 
- Et nettotab af basekationer. 
- En mobilisering af toxiske alu mini-

umforbindelser i sure jorde. 
- Et overskud af kvælstof. 
Disse forhold vil på længere sigt redu
cere vore skoves økologiske stabilitet. I 
første omgang kan der udmærket være 
tale om en øget tilvækst på grund af 
kvælstof tilførslen, men en rigelig 
kvælstof tilførsel vil også kræve et 
større forbrug af de andre plantenæ
ringsstoffer. Herved kan disse blive 
vækst begrænsende. 
De fysiologiske følger af en optimal 
kvælstofforsyning vil være en øget føl
somhed overfor andre stressfaktorer. 
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Sådanne stressfaktorer kan være: 
tørke, vind, frost, saltdeposition, man
gelsygdomme samt svampe- og insekt
angreb. 

Virkningen af kvælstofdepositionen 
og tilførslen af stærke syrer til vore 
skove vil således øge sårbarheden over
for naturlige stressfaktorer og gøre 
dem mere labile. Uhensigtmæssig 
skovdyrkning vil accelerere labiliteten. 
Uhensigtsmæssig skovdrift vil i denne 
forbindelse blandt andet sige: kvæl
stofgødskning (handelsgødning og 
slam), flisudnyttelse (accelereret eks
port af baser), uhensigtsmæssigt træ
artsvalg og renafdriftsystemet (accele
reret tab af baser). 

Denne konklusion er udelukkende 
kvalitativt formuleret. Det skyldes, at 
vore nuværende viden er utilstrækkelig 
til i kvantitativ henseende at vurdere, 
hvornår jordbundsforsuringen har 
nået et så omfattende niveau, at syste
mets økologiske stabilitet forringes 
drastisk. En sådan destabilisering kan 
give sig udslag i bevoksningens degene
ration og/eller sammenbrud (s ml. Lar
sen, 1987). Det er vores fornemmelse, 
at dette allerede er tilfældet for flere 
nåletræøkosystemer på sandede he
desletter og bakkeøer i Vestdanmark. 

En konsekvens af denne konklusion er, 
at emissionen af svovl- og kvælstofhol
dige forbindelser må reduceres betyde
ligt. Samtidig må skovdyrkningsprak
sis omlægges således, at yderligere 
jordbundsforringelse undgås. Dette er 
endog et klart formuleret krav i skov
loven (§IS: ... God skovdrift indebærer 
bl.a.: 7) Skovdriften skal tilrettelæg
ges, så dyrkningsgrundlaget vedlige
holdes eller forbedres). 



Foto 6. Tilførsel af kvælstof og stærke syrer vil gøre skovene mere ustabile over for naturlige 
stressfaktorer. Ustabiliteten kan fremskyndes ved uhensigtsmæssig skovdyrkning, i denne 
sammenhæng fx. kvælstofgødskning, flisudnyttelse og renafdri ftssystemet. 

Et meget væsentligt element i "at 
bringe orden i skovdriften" vil kunne 
opnås ved vedligeholdelsesgødskning, 
dvs. ved at tilføre den mængde plante
næringsstoffer, som fjernes fra skov
økosystemet. Sandsynligvis vil det kun 
være til de fattige jorde, at en sådan 
gødskning kan retfærdiggøres ud fra 
de beholdninger, som er tilstede af de 
enkelte næringsstoffer i økosystemet, 
og de krav, som bevoksningen har. 
Problemet er, at vi ikke har tilstrække
lig viden i kvantitativ henseende til at 
kunne afgøre i tide, hvornår der skal 
sættes ind. 

Et sådant grundlag kan kun skaffes til 
veje ved en massiv forskningsindsats, 
som må omfatte mange discipliner. De 

problemer, der er fokuseret på i denne 
artikel, relaterer sig til stofhushold
ning og syre-baseprocesser i skovøko
systemet. En forskningsindsats inden 
for denne del af problemet vil derfor 
være knyttet til skovdyrkningspraksis 
(træartsvalg, hugstmetode, foryngel
sesmetode, gødskning m.v.) og plante
ernæringsmæssige samt jordbundske
miske forhold. 
Som eksempler på nødvendige forsk
ningsemner kan nævnes: 
- interne forsuringsprocesser og deres 

relation til skovdyrkningspraksis, 
herunder træartsvalg, hugststyrke, 
driftsform og rodudvikling, 

- jordbundens evne til at bufre syre, 
- påvirkningen af skovøkosystemet 

ved tilførsel af baser (kalkning), 
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- faktorer som bestemmer hastighe
den af nettomineralisering af kvæl
stof og kvælstofmætning, 

- andre veje til tilførsel og tab af kvæl
stof, f.eks. optagelse og afgivelse af 
gasformige kvælstofforbindelser over 
bladoverfladen og denitrifikation, 

- stressvirkningen i skovøkosystemet 
på grund af mangel på en række an
dre plantenæringsstoffer end kvæl
stof. 

Flere af disse problemområder er uni
verselle, men det gælder i høj grad 
også, at en række forhold knytter sig 
specifikt til de rammebetingelser -
d.v.s. den fysiske og biologiske omver
den - som vore bevoksninger er en del 
af. Derfor er det nødvendigt både med 
et udbygget internationalt samarbejde 
og med undersøgelser, som er knyttet 
til danske forhold. 

De mange og ofte meget omfattende 
økosystem undersøgelser ("input-out
put" studier) kan yde et væsentligt bi
drag til at øge vores viden om, hvordan 
økosystemet fungerer i stofmæssig 
henseende. Det er dog nødvendigt at 
understrege, at sådanne undersøgelser 
ikke kan stå alene. "Input-output" stu
dier giver kun langsomt nye resultater, 
og de kan næppe klarlægge de for
skelle, som er relateret til bl.a. træarts
valg og dyrkningsmetode. Derfor må 
der suppleres med andre typer under
søgelser. 
Endvidere er det nødvendigt, at de 
strømme, som kvantificeres ved "in
put-output" studierne, sættes i rela
tion til jordbundens syre-base status 
og dens pedologiske udvikling. Dette 
er langt fra tilfældet i dag. 

En sådan forstærket forskningsindsats 
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må ses i sammenhæng med planerne 
om, inden for den næste trægeneration 
at fordoble Danmarks skovareal. Ved 
disse omfattende tilplantninger af tid
ligere landbrugsjord er der gode mulig
heder for at skabe stabile og produk
tive skove ved et rigtigt valg af areal (10-
kalitetskortlægning), kulturteknik, 
træartsvalg, driftsform og pleje med 
videre. 

7. Summary 

Causes and effects of soil acidifica
tion in forests - with special empha
sis on the effect of air pollution and 
forest management. 

Soil acidification - and particularly the ac
celeration of soil acidification caused by 
acid rain - is often claimed to be the cause 
of the so called new type of forest damage 
or even forest dieback. 
Soil acidification is a decrease in the 
amount of bases in the soil (a decrease in 
acid neutralization capacity). Soil acidifi
cation takes place when acid is neutralized. 
The most important acid- base reaction is 
the weathering proceses which include 
transformation and dissolution of soil mi
nerals. During the weathering proces acid is 
consumed and cations (e.g. Ca2 + , Mg2 + , 

K +) are mobilized. When production of 
acid exceeds neutralization by weathering 
base cations on exchange sites are lost and 
the soil acidity increases. Acid is produced 
by natural processes (production of CO2 
and organic acids) and as a consequence of 
anthropogenic factors (harvest of base ca
tions in biomass and deposition of sulfur 
and nitrogen compounds). As a conse
quence of soil acidification the content of 
essential nutrients is decreased, and in acid 
soils toxic aluminium species are mobi
lized. 
Forestry accelerates these unfavourable 
conditions by intensive harvesting and by 



intensive use of even aged conifers. An even 
aged conifer-system leads to i) accumula
tion of organic acids which is the prerequi
site for podzolization and thereby alumi
nium mobilization, ii) intensive leaching of 
base cations af ter clear cutting. The loss of 
base cat ions is accelerated when nitrogen is 
added as fertilizer. 
The combination of base cation loss, alu
minium mobilization and over optimal ni
trogen supply may reduce soil fertility and 
increase the vulnerability of the forest stand 
against natural and anthropogenic stres
sess. 
Our present quantitative knowledge of 
these proces ses is not sufficient to predict 
when the forest may become visibly dama
ged. In Denmark it is expected that dama
ges may be seen first on sandy soils in the 
western part of the country. 
In order to minimize soil acidification it is 
suggested that air pollution is reduced, nu
trients conserved as far as possibie in the 
forest ecosystem by forest management, 
and that limestone and nutrients (not nitro
gen) are added. It is emphasized that more 
research is necessary. Important areas 
where quantitative knowledge is lacking are 
the relations between soil acidification and 
mass balance changes due to forestry 
(choice of tree species, strength and method 
of cutting), and the capability of the soil to 
neutralize acid and supply nutrients. 
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Ordliste 

adsorption: til hæftning til en overflade 
(her p.g.a. elektriske tiltræknings
kræfter). 

aktivitet: en analog betegnelse til koncen
tration, men hvor der tages hensyn til at 
der også er interaktion mellem de enkelte 
ioner. I vandige opløsninger vil aktivite
ten ofte være lavere end koncentrati
onen. 

anaerob: uden tilstedværelse af ilt. 
anion: ion med negativ ladning. 
antagonisme: modvirken, fx. kan en høj 

koncentration af et næringsstof reducere 
optagelsen af et andet i planten. 

antropogen: menneskeskabt. 
autotroj' organisme som udnytter kuldio

xid som kulstofkilde. 
bakkeø: bakkeøer er de højeste dele af det 

landskab der eksisterede inden hedeslet
terne dannedes (ved aflejring af sand og 
grus) i landskabets lavere dele. I Dan
mark findes bakkeøer i Vestjylland i 
form af moræne bakker fra næstsidste 
istid. 

base: en forbindelse som kan optage en pro
ton hvorved en syre neutraliseres. I jord
bundskemisk henseende betegnes katio
neme calcium, magnesium, kalium og 
natrium ofte som baser, hvilket egentlig 
er fejlagtigt, da disse kationer er neu
trale. De neutrale kationer repræsenterer 
imidlertid en base, hvis de sidder adsor
beret på ionbytningskomplexet eller ind
går i mineraler (se reaktion 5). De kaldes 
derfor for baser eller basekationer. 

basemætningsgrad: andelen (i procent) af 
adsorberede basekationer på ombyt
ningskomplexet. 

brintion: H + , frigives når en syre dissocie
res i vand. Surhedsgrad (pH) måles ved 
koncentrationen (aktiviteten) af brint
ioner. 

buffer: stødpude, i kemien en væske som 
kan modvirke udefra kommende påvirk
ninger, normalt i pH. I jorden findes 
flere buffersystemer (bl.a. ionbytnings
komplexet), som bevirker at kalkning el-
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ler syrened fald tilsyneladende kun får 
lille virkning. 

e/N forhold: vægtforholdet mellem kul
stof og kvælstof i organisk stof. 

Dauerwald: "vedvarende skovdække", 
skovdrift hvor arealet til stadighed er 
dækket med skov. 

denitrifikation: omdannelse (reduktion) af 
nitrat til frit kvælstof eller kvælstofilter 
med lavere iltningstrin fx. lattergas N20. 

dissociation: (egentlig: elektrolytisk disso
ciation) spaltning af et stof i ioner i en 
vandig opløsning. 

emission: udledning, fx. af gasser i atmos
færen. 

evapotranspiration: fordampning fra jord 
(evaporation) og planter (transpiration) 
under et. 

fluks: her: stofstrømme pr. fladeenhed. 
forvitring: nedbrydning og omdarmelse af 

mineraler. 
hedesletter: betegnelse for smeltevandsslet

ter dannet foran en gletcher. Jordbunden 
består især af grus og sand som aflejeres 
af gletcherens smeltevand efterhånden 
som vandets hastighed falder. 

heterotroj' organisme som kun kan udnytte 
organisk materiale som kulstofkilde. 

horisont: lag i jorden, som adskiller sig fra 
overliggende lag og underliggende lag. 

humidt klima: nedbøren er større end eva
potranspirationen. 

humus: organisk stof i jord som har mistet 
sit oprindelige udseende pga. delvis ned
brydning. 

immobilisering: binding. 
ion: elektrisk ladet atom eller molekyle, fx. 

Cale2 +, Cl-, N03-

ionbytning: proces, hvorved en ion (eller io
ner) erstatter en anden med samme for
tegn. Processen kan forløbe begge veje. 
Forgår i jordbunden hvis koncentratio
nen af en ion pludselig stiger, fx. ved sy
retilførsel eller gødskning. 

ionbytningskomplex: betegnelse for jord
bundens evne til at fastholde ioner, som 
kan ombyttes ved ionbytning. Har sin år
sag i ler- og humuspartiklernes elektrisk 
ladede overflader. 



kation: positiv ladet ion. 
komp/ex: molekyle eller ion sammensat af 

andre molekyler eller ioner, som hver 
især kan eksistere alene. I jordbunden 
indgår aluminiumioner villigt i kom
plexer med organiske forbindelser. Dan
nelse af opløselige jern- og aluminium 
komplexer og komplexernes udfældning 
er vigtige reaktioner i forbindelse med 
podzoljordens dannelse. 

kontaminering: forurening. 
minera/isering: nedbrydning af organisk 

stof til uorganiske - mineralske - forbin
delser. 

mol: kemisk antalsenhed (l mol = Avoga
dros tal = 6.02 x 1023

). 

mykorrhiza: en symbiotisk association 
mellem visse svampearters mycelium og 
planterødder. Træet opnår en bedre 
vand- og næringsstofforsyning og svam
pen modtager energiholdige forbindel
ser fra træet. 

ombytningskomp/ex: se ionbytning s-
komplex. 

oxidation: iltning, proces hvorved en eller 
flere elektroner frigives og iltningstrinet 
stiger. Sker fx. når ilt optages eller brint 
frigives. 

ped%gi: læren om jordbunden (især med 
hensyn til omgivelsernes indflydelse på 
dannelse samt beskrivelse og klassifika
tionen). 

proton: brintion, H + . 
reduktion: proces hvorved en eller flere 

elektroner tilføres og iltningstrinet fal
der. Sker fx. når ilt fjernes eller brint til
føres. 

råhumus: organisk stof som kun er let ned
brudt, så de enkelte plantedeles oprin
delse stadig i nogen grad kan erkendes. 
Har et e / N forhold > 30. 

senesence: ældeise. 
strø/a/d: døde blade, grene m.v. 
støchiometri: læren om grundstoffernes 

mængdeforhold i kemiske forbindelser. 
syre: en forbindelse som kan afgive en pro

ton til en anden forbindelse. 
terrestrisk: vedr. jorden. 
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Intensivegedyrkning • • • 
på en anden måde 

af ROLF V. de NEERGAARD, Gunderslevholm 

Med den største interesse har jeg i 
D.S.T. læst de to artikler, der af skovri
der Staun og forstkandiat Jan Svej
gaard Jensen er skrevet om egedyrk
ningen herhjemme (Dansk Skovbrugs 
Tidsskrift 3/ 89). 
Selvom egearealet er beskedent i Dan
mark, er det åbenbart, at egeprodukti
onen i de nærmeste år vil få relativt 
større betydning. Det skyldes dels det 
stigende areal , dels at ret mange be
voksninger vil begynde at kaste af sig 
grundet de store kulturetableringer i 
første halvdel af dette århundrede. 
Jeg har hæftet mig ved adskillige 
aspekter i artiklerne, dog navnlig det 
vigtige - "at skærpe interessen for den 
gode flersidige skovdrift " - en hold
ning der mange steder ikke har været 
holdt i hævd i en menneskealder. -
Artiklerne har også betydning ved at 
påpege det sikkert rigtige, at egetyn
dingerne mange steder har været for 
svage, med de ret uheldige konsekven
ser det har haft. Dette kan rettes, om
end det nok tager en del flere år, end 
man umiddelbart skulle tro. 
J eg er således enig i sigtet i de lærerige 
artikler, men måske det kunne være på 
sin plads at gøre opmærksom på andre 
veje, hvorved målet kan nås. 
For overskuelighedens skyld tager jeg 
de forskellige emner i samme række-
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følge som de herrer, idet jeg forsøger at 
flette den sidste forfatters artikel -
økonomien i vanriskapning - ind i den 
førstes. 

Ad. 4.2 Kulturanlæg 

Vedrørende kulturetablering siges det, 
at egeplanterne normalt "går usæd
vanligt hurtigt igennem den kritiske 
fase". Det er jo rigtigt, men selv med et 
så - relativt lavt plantetal som 
4-6.000/ ha må det nok undre, at så få 
skovbrugere sår agern. Sædvanligvis 
bliver etableringsudgiften langt 
mindre end ved plantning, alt andet 
lige. 
I et land som Danmark, med den inten
sive skovdrift vi nu engang har i de 
gamle skovegne, hvor kulturetablerin
gerne, og hvad dermed følger, er de 
værste og tungeste i skovregnskabet, 
kan man nok spørge sig selv, hvorfor 
man i mange år så sorgløst har kastet 
sig ud i disse store omkostninger uden 
effektivt at søge veje for deres billiggø
relse. 
Også jeg har hørt, at det skulle være så 
vanskeligt at skaffe sig agern, men 
skulle det endelig være så, må man -
selv med fare for mus, sygdomme og 
andet godt - hellere gøre sig den an
strengelse selv at samle agern under 



Foto l . Såning af eg er en billig kulturmetode, men sjældent brugt. Her ses dog et eksempel fra 
Århus kommune efter 6 vækstsæsoner; hjælpetræer af lærk er stort set fjernet. 

sine bedste egebevoksninger. Dermed 
vil man ganske vist løbe den formentlig 
meget lille risiko, at udbyttet henad 
vejen måske bliver lidt lavere grundet 
en lidt ringere proveniens. Vi kan jo alli
gevel ikke få Taastrupege allesammen! 
Gjort på denne måde - inel. opsamling 
og pasning af agern og delvis de øvrige 
udgifter, der nu engang må til som an
ført af forfatteren - synker den sam
lede kulturudgift til ca. det halve. Jeg 
har gruelig på fornemmelsen, at man 
blot af "dårlig" vane ikke har tænkt på 
denne mulighed i mange år. 

Ad. 4.3 Hugststyrke 

Må jeg ønske os alle tillykke med den 
fortrinlige, klare og forståelige figur l 

pag. 92 med aldersforløb for den årlige 
højdevækst. Hvis den også står til tro
ende herhjemme, har vi her en brugbar 
rettesnor til gavn for os. 

Ad. 4.4 Undervækst 

Intet er så skønt som at skue ind i en 
egebevoksning, hvor undervæksten er i 
orden. Men så kommer problemerne. 
Af de af forfatteren nævnte under
vækstarter er bøgen nok (alligevel) den 
dårligste. Den er fræk oppe i egekro
nerne, og da den ikke forynger sig selv 
tidligt nok, og iøvrigt giver skygge for 
evt. anden undervækst, har man ofte 
vanskeligt ved at fjerne de værste uden 
fare for lystilgang, på de ege man hug
ger for. Hvis bøgene dertil er indført 
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samtidigt, står man i fare for at blot
lægge store dele af egebevoksningen, 
og hvad så? 
Lind og avnbøg er betydeligt mildere, 
og de står sig selv noget tidligere, men 
er vistnok endnu mere efterstræbt af 
vildtet. 
Ær er måske den bedste med dens vil
lighed til selvsåning i endnu tidligere 
alder. Den er til gengæld nok den mest 
sårbare over for vildttryk, og hertil 
skal føjes dens ulige kamp mod 
græsset. 
Derfor bør man forsøge at plante en
kelte ær hist og her i egene, og måske 
helst i vestsiden af afdelingen. Det bør 
ske samtidig eller i det mindste ret få år 
efter egeetableringen, endnu mens 
hegnet står. 
Man vil på denne billige måde i vidt 
omfang have løst sit undervækstprob
lem, da frøene spredes langt omkring 
og sår sig løbende i egevækstperioden, 
hvorved ældre ær, der begynder at ge
nere egekronerne, uden fare for lystil
gang vil kunne fjernes. "For de gamle 
der faldt, er der ny overalt". 
Vedrørende hegning af undervæksten 
må jeg nok erkende, at med de egepri
ser der kan forventes til sin tid, bør 
man overveje at slå et hegn om, når 
man indbringer æren ved plantning. 
Vil man undgå denne meget kostbare 
foranstaltning, som jo aldrig er 100070 
sikker, kan buskplantning af æren må
ske være en udvej - den slipper i hvert 
fald bedre igennem fejningen. 

Ad. 4.5 Eg/granblandinger 

Eg/granblandinger afvises, og dette er 
vist rigtigt, omend jeg enkelte steder 
har set den slags blandinger, der måske 
ikke var så dårlige endda. Men andre 
former for blandinger kunne tænkes. 
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For eksempel synes cypres særdeles 
velegnet. Den følger med egen i højde
vækst, og egen renser sig selv flinkt op, 
tidligere end i renbestand. Kun ved ind
blanding med Taastrupege kan man 
opleve, at cypressen går til grunde, men 
disse ege gror da også fra alting. 
Cypressen kan lide fugtighed, hvad 
egen også kan, og den påvirker jord
bunden i gunstig retning. 
Men hertil kommer et væsentligt mo
ment. Der kan klippes pyntegrønt 
langt op i tiden, så at hele kulturanlæg
get er betalt på et tidligt tidspunkt, sel
vom det grønne næppe - i hvert fald se
nere hen - betales med toppris grundet 
egebeskygningen. 

Ad. 4.7 Grenkapning og vanrisaf
tagning 

Ved vanriskapning forlanger forfatte
ren disciplin og fremfor alt kontinuitet. 
Som eksempler på disse egenskaber 
henvises til de tre godser Bregentved, 
Wedellsborg og Ravnholt. 
Her må man huske på, at de nævnte 
godsers skove allerede for ca. 100 år si
den var af en sådan størrelse, at de den
gang har kunnet påkalde sig selv de da
værende besidderes interesse. Hertil 
kommer, at de tilhørte len- og stamhu
senes kreds, hvor kapitalforholdene 
var af en sådan art, at man kunne til
lade sig den slags "luksus" tilbøjelig
heder. 
Og idag er det sådan de steder, at man 
formentlig et langt stykke ind i næste 
århundrede vil kunne påregne den sta
bilitet der skal til for at fortsætte 
dermed. 
Det er skønt at have disse iøvrigt præg
tige ejendomme til at være vore lede
stjerner i fremtiden, men hvad med os 
andre dødelige? 



Foto 2. Kapning af vanris forbedrer kvalite
ten. Men kan skovdistriktet foretage en be
handling der rækker så langt ud i fremti
den? Og kan køberen overbevises om hvor
dan træet har været behandlet? 

Alene bøvlet med at få bevist over for 
købere om 60-80 år at egene nu også er 
passet som de skal, kan jage en langt 
bort. Ejerskifter ud af familier, deling 
af distrikterne, bortkomst af disketter 
eller ligefrem sabotage i EDB anlægget 
og andet rod af menneskelig art taler 
imod det. 
Vi husker alle med gru den gysen der 
bredte sig i forsamlingen på Skovfore
ningens ekskursion i 1984, hvor man 
netop der fortalte, at stormfaldet i 1967 
havde været årsag til, at man var op
hørt med vanriskapning. 
Jeg er næppe i tvivl om, at en kontinu
erlig vanriskapning vil kunne betale 
sig, med den nuværende holdning til 
træs udseende hos kunderne, men det 
kommer noget an på, under hvilke for-

udsætninger regnestykket laves. For
fatterne regner med en kvalitetsforbed
ring på en klasse. 
Med det fornødne rette forhold mel
lem krone og rod i den udførte gen
nemhugst, vil der altid være nogle ege 
som "opfører sig pænt", og dermed 
være med til at hæve det gennemsnit
lige økonomiske udbytte endog ganske 
meget. 
Hertil kommer, at der ofte af sig selv vil 
indfinde sig nogen naturlig under
vækst af forskellig art. Men det forud
sætter rigtignok, at der ikke forinden 
er opstået de savanneagtige tilstande, 
som synes at være blevet tilfældet i de i 
artiklerne viste tre billeder, hvor man 
på det ene jo ser den søde og opvakte 
hund stå i græs til halsen! 
Endelig skal erindres om den stan
dende diskussion om det betimelige 
ved vanriskapning generelt, da denne 
alligevel medfører synlige tegn i veddet 
på den foretagne kapning. 
Der er således problemer nok ved van
riskapning, - så store, uoverskuelige og 
byrdefulde, at det er med betænkelig
hed man kan give sig i kast med opgaven. 

Afslutning 

Jeg har derfor søgt at påvise, på hvilke 
måder man burde kunne nå næsten de 
samme mål. Rigtig udhugning med det 
rette forhold mellem krone og rod, en 
skovdyrkning der fremmer den natur
lige opvækst til beskyttelse af egene og, 
om nødvendigt, en heldigt gennemført 
indførelse af undervækst af forskellig 
art, - alle tre ting som tilgodeser den 
naturlige skovtilstand, man netop taler 
så meget om i disse år. Hvis egedyrk
ningen kan gennemføres under så
danne forhold, vil jeg anbefale at lade 
naturen råde - under kontrol. 
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Repellenter mod markmus 
Af PAUL CHRISTENSENl), JENS LODAL2) og MOGENS LUND2) 

1. Sammendrag og konklusion 
Skovtjære har været almindeligt an
vendt som afskrækningsmiddel (repel
lent) mod markmus (Microtus agre
stis) i skovbruget. 
Dels på grund af en ændret placering i 
fareklasse, dels på grund af de ulem
per, der er forbundet med brugen af 
dette middel, gennemførtes i vintrene 
1987-88 og 1988-89 forsøg med sam
menligning af forskellige afskræk
ningsmidler. 
Skovtjære blev sammenlignet med 
midler indeholdende cuprinaphthe
nat, thiram og ziram, som alle anven
des til afværgning afvildtbid. I forsøg
ene indgik også ubehandlede planter, 
og midlerne blev anvendt i de koncen
trationer, som normalt anvendes i 
Danmark. 
laIt fem forsøg blev gennemført, heraf 
tre feltforsøg i plantede bøgekulturer 
af forskellig alder fra l-årige til 5-årige 
planter, og to laboratorieforsøg hvor 
æblegrene blev anbragt i en musegård 
med en ynglebestand af markmus. 
I 1987-1988 viste cuprinaphthenat
holdige midler sig som de mest lovende 
i feltforsøgene, og i laboratorieforsøg
ene viste de cuprinaphthenatholdige 
midler og skovtjære sig at være bedre 
end midlerne med thiram og ziram. 
Derfor fortsattes i 1988-1989 med 
endnu et feltforsøg, hvor kun skov
tjære og to cuprinaphthenatholdige 

46 

midler blev anvendt. Alle tre midler 
gaven beskyttende virkning mod 
markmusegnav sammenlignet med de 
ubehandlede planter. De to vintre var 
milde, og omfanget af gnav var gene
relt lavt, også på de ubehandlede plan
ter. 
Sammenfattende må det konkluderes, 
at de repellerende midler ikke giver en 
1000,10 beskyttelse mod musegnav, men 
de cuprinaphthenatholdige midler 
giver en bedre repellerende virkning 
end thiram- og ziramholdige midler, og 
virkningen er helt på højde med virk
ningen af skovtjære. 

1.1 English Summary 
During the winters 1987-1988 and 
1988-1989 five repellents were tested 
against field voles (Microtus agrestis). 
The preparations contained tar, thi
ram, ziram or cuprinaphthenate as ac
tive ingredients. In all experiments the 
preparations were used in concentrati
ons normally used for protection 
against deer. 
A total of five experiments were car
ried out. Three field tests were conduc
ted in one- to five-year-old beech plan
tations with treated and untreated 
plants, and two laboratory tests were 

1) Skovteknisk Institut 
2) Statens Skadedyrlaboratorium 



Foto J. Huller i bøgekulturer opstår ofte som et samspil mellem flere faktorer: Musegnav, 
vildtbid, skader af forårsfrost og konkurrence med andre arter, især græs. Musene indfinder 
sig i mindre huJler, hvor der findes græs, og ved at dræbe træer i kanten bidrager de til at udvide 
hullet. 

carried out in an outdoor enclosure 
where treated and untreated apple 
twigs were presented to a breeding 
stock of field voles. The two test win
ters were relatively mild without conti
nuous snowlayer. 
The general conc1usion of all tests is 
that cuprinaphthenate preparations 
gave a better repellent effect than thi
ram and ziram preparations. Cupri
naphthenate and tar preparations had 
a good repellent effect compared with 
untreated plants and twigs. Although 
no preparation gave a 100% repellency, 

cuprinaphthenate preparations had a 
repellent effect comparable with that 
of a tar preparation. 

2. Indledning 

Det hyppigst anvendte afskræknings
middel (repellent) til markmus, Skov
tjære 123 S, blev af Miljøstyrelsen i 
1986 opklassificeret til fareklassen 
"Giftig", og på etiketten indførtes en 
ny risikosætning, der handlede om 
mulighed for varig skade på helbred. 
Den ny fareklasse gav stor nervøsitet 
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og usikkerhed hos brugerne af midlet 
med hensyn til, hvilke værnemidler der 
var nødvendige og tilstrækkelige under 
brugen. 
I en senere udgivet vejledning fra 1989 
fra Arbejdstilsynet, "Sikkerhed og be
kæmpelsesmidler", angives da også 
brug af åndedrætsværn med A2P2-fil
ter ved brug af midlet. 
I 1987 nedsatte Miljøstyrelsen efter 
klage fra producenten fareklassen til: 
Sundhedsskadelig, Xn. 
Med baggrund i den herskende usik
kerhed bevilgede Skov- og NaturstyreI
sen i efteråret 1987 et beløb, så Skov
teknisk Institut og Statens Skadedyrla
boratorium kunne etablere en række 
forsøg . 
En kort meddelelse om de foreløbige 
resultater blev bragt i 1988 (Christen
sen, Lodal og Lund). 

2.1 Formål 
Målet med forsøgene var at finde an
dre afskrækningsmidler, der virkede 
lige så godt som Skovtjære 123 S, men 
ikke måtte antages at have tjærens 
ulemper. 
Til sammenligning med Skovtjære 
blev anvendt midler, der er i handelen 
til afværgning af vildtbid, indeholden
de cuprinaphthenat, thiram og ziram. 

3. Forsøgsmetodik 

I skovbruget er det almindeligt kendt 
som også beskrevet af Jensen (1984), at 
især bøgeplanter i plantede kulturer er 
udsat for musegnav. Alvorpgst er 
barkgnav på den nederste del af stam
men forårsaget af markmus (Microtus 
agrestis). Derfor gennemførtes feltfor
søg i plantede bøgekulturer. 

Foto 2. De fleste skader i markkulturer er forårsaget af markmus. 
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Tabel l. Afskrækningsmidler anvendt i forsøgene. 

Repellents used in the trials. 

Handelsnavn Deklaration Anvendt koncentration 
Trade name Dee/aration Concentration used 

Skovtjære 123 S tjærebeg (tar): 45070 ufortyndet (undiluted) 

Top Dendrocol 17 cuprinaphthenat: 83 g/l ufortyndet (undiluted) 
naturharpiks (natural 
resin): 333 g/l 

Cervucol cuprinaphthenat: 10% ufortyndet (undiluted) 
hjortetakolie (oil of harts-
horn): 6% 

Anti-gnav thiram: 480 g/l Anti-gnav:latex:vand 2:1:7 
Anti-gnav: latex:water 2:1:7 

AAprotect ziram: 32% AAprotect:vand 1:1 *) eller 1:9 
AAprotect:water 1:1 *) or 1:9 

*) : kun i forsøgene M3 og M4 (only in trial M3 and M4) 

Efter prøvefangster på en række lokali
teter - udvalgt efter henvendelse til en 
række skovdistrikter på Sjælland - ud
valgtes i efteråret 1987 to arealer i J æ
gersborg Dyrehave til forsøg vinteren 
1987-1988 (forsøg Ml og M2). I vinte
ren 1988-1989 gennemførtes et tredje 
feltforsøg (MS) i en nyplantet bøgekul
tur, ligeledes i Dyrehaven. 
Alle forsøgsarealer var græsdæk kede, 
hvilket er en betingelse for markmuse
nes tilstedeværelse. Der blev ikke i for
søgsperioderne foretaget nogen form 
for behandling med herbicider eller 
slåning af græsset. Arealerne var ind
hegnede, således at der ikke var adgang 
for vildt. 
Desuden gennemførtes som supple
ment til feltforsøgene i en musegård 
med markmus forsøg med æblegrene i 
vinteren 1987-1988 (forsøg M3 og M4). 
Tabel l viser hvilke afskrækningsmid
ler forsøgene omfatter. 

3.1. Musefangster 
I feltforsøgene gennemførtes muse
fangster i 3 perioder på hvert areal: i 
oktober forud for behandlingen, i ja
nuar-februar midtvejs i forsøget og i 
april forud for opgørelse af gnavska
der. 

Musefangsterne skulle dels give et billede af 
artssammensætningen, dels give oplysnin
ger om bestandsændringer gennem for
søgsperioden. Musefangsterne gennemfør
tes med levende-fangende Longworth fæl
der opsat langs med trærækkerne med en 
afstand af IO m og med en indbyrdes af
stand på 5 m mellem fælderne i hver række. 
Fælderne forsynedes med redemateriale og 
foder, og blev tilset en gang i døgnet. Fang
sterne varede 5 dage i første og anden 
fangstperiode og 4 dage i tredje fangstpe
riode. 
Denne standardmetode giver ikke fangst af 
det totale antal tilstedeværende mus, men 
derimod et relativt mål for bestandens stør
relse. 
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I første periode mærkedes de fangne dyr 
ved afklipning af første tå på højre bagfod, 
og i anden fangstperiode ved afklipning af 
første tå på venstre bagfod. Mærkningen 
påvirker ikke dyrenes adfærd, og de blev 
udsat på fangststedet igen umiddelbart ef
ter mærkningen. 
I forsøgene Ml og M2 mærkedes kun mark
mus og rødrnus, mens alle musearter (ægte 
mus og studsmus) med undtagelse af mo
segris blev mærket i forsøg M5. Spidsmus, 
der ikke gør nogen skade på skovtræerne, 
og hvoraf hovedparten døde i fælderne, 
blev ikke mærket i nogen af forsøgene. 

3.2. Behandling i feltforsøg 
På forsøgsarealerne blev rækkerne af bøge
planter behandlet i blokke. I forsøgene Ml 
og M2 bestod hver blok af 6 rækker bøge
planter. Alle planter i en række blev be
handlet med samme middel. Behandlingen 
blev foretaget den 27. november 1987. 
I forsøg M5 bestod hver blok af 5 rækker, 
og behandlingen foretoges den 26. oktober 
1988. 
Anti-gnav og AAprotect blev sprøjtet på 
med rygsprøjte, mens de øvrige midler alle 
blev påført med pensel fra jordniveau og op 
til en højde af ca. 20 cm. 

3.3. Forsøg i musegård 
På Statens Skadedyrlaboratorium gennem
førtes i vinteren 1987 - 1988 to forsøg med 
æblegrene i en udendørs musegård med en 
ynglebestand af markmus. Denne museg
ård er en indhegning på 5 x 5 m afgrænset af 
hele galvaniserede jernplader gravet ned i 
ca. I m dybde og gående op til en højde af 
30 - 40 cm over jordniveau, i bunden forsy
net med perforeret plade for at dræne jor
den og øverst dækket med trærammer med 
kyllingenet . 
Markmusene fik under forsøgene tilbudt 
deres normale foder. Til begge forsøg an
vendtes 36 lige æblekviste af ca . 50 cm 
længde og med en diameter på 2 - 2,5 cm, 
sideskud blev inden forsøget klippet af. 
Halvdelen af grenene blev behandlet, 3 
grene til hver af 6 forskellige behandlinger, 
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mens den anden halvdel af grenene var ube
handlede kontrolgrene. 
De behandlede grene blev med pensel på
ført afskrækningsmiddel på de nederste 
35-40 cm. Alle grene blev presset ca. 20 cm 
ned i jorden hvorved den behandlede del af 
grenene nåede op til en højde af 15-20 cm 
over jordniveau. 
Grenene blev anbragt i række som siderne i 
et kvadrat i en afstand af 50 cm hele vejen 
rundt fra markmusegårdens ydervægge og 
med en indbyrdes afstand på 45 cm. Hver
anden gren i rækken var ubehandlet og 
hveranden behandlet. Rækkefølgen af de 
behandlede blev valgt således, at hver be
handlet gren af hver type behandling med 
hensyn til nærmeste behandlet gren veks
lede mellem hver af de fem andre behand
lingstyper. 
Forsøg M3 blev opsat den 9. december 
1987, og forsøg M4 den 12. januar 1988. 

3.4. Forsøgsopgørelse 
De to første skovforsøg (Ml og M2) 
blev opgjort den 20. april 1988 og igen 
den 9. juni 1988. I april blev opgjort 
musegnavet på hver enkelt plante i for
søget efter en fire-delt skala O - 3, hvor 
O = helt ubegnavet og 3 = helt ringet 
af gnav (disse karakterer er vist i tabel 
4ff). På dette tidspunkt var bøgene 
ikke sprunget ud, og der var så lidt ve
getation, at gnavet let kunne ses. 

I juni 1988 skulle efter bøgenes udspring 
vurderes skade eller sundhedstilstand hos 
forsøgsplanterne. Det kunne herved vurde
res, om det opståede musegnav eller eventu
elt afskrækningsmidlerne i sig selv havde 
skadet planterne. 
Desværre viste det sig i begge forsøg ikke 
muligt at foretage den planlagte opgørelse. 
I forsøg Ml var så mange af de plastetiket
ter, der markerede forsøgstræerne blevet 
fjernet (af børnehavebørn ??), at en tal
mæssig opgørelse ikke kunne udføres. 
I forsøg M2 viste der sig efter opgørelse af 
de første tre rækker at være langt flere bø-



Tabel 2. Antal af de forskellige musearter (ægte mus og studsmus) samt spidsmus fanget på 
de to arealer til forsøg Ml og M2 i Dyrehaven 1987-1988. Markmus og rødmus mærket ved tå
afklipning, øvrige arter ikke mærket. 

Number ofindividuals of mouse, vole and shrew species trapped on the two plots of trial Ml 
and M2 in Dyrehaven 1987-1988. Field voles and bank voles were marked by toe c/ipping, the 
other species were not marked. 

Fangstperioder: 
Trapping periods: 

Forsøg Ml, ca. 0,8 ha, 1J5 fælder 
Trial Ml, ca 0.8 ha, 115 traps 
Studsmus (vole species): 
Markmus (jield vole) 
(Micro tus agrestis) 
Rødmus (bank vole) 
(Clethrionomys glareolus) 
Ægte mus (mouse species): 
Dværgmus (harvest mouse) 
(Micromys minutus) 
Skovmus (long-tailed jield mouse) 
(Apodemus sylvaticus) 
Halsbåndmus (yellow-necked jield 
mouse) 
(Apodemus flavicollis) 
Andre (insectivores): 
Spidsmus (shrew) 
(Sorex araneus) 

Forsøg M2, ca. 0.8 ha, 129 fælder 
Trial M2, ca 0.8 ha, 129 traps 
Studsmus (vole species): 
Markmus (jield vole) 
(Microtus agrestis) 
Rødmus (bank vole) 
(Clethrionomys glareolus) 
Ægte mus (mouse species): 
Dværgmus (harvest mouse) 
(Micromys minutus) 

Skovmus (long-tai/ed jield mouse) 
(Apodemus syJvaticus) 
Halsbåndmus (yellow-necked jield 
mouse) 
(Apodemus flavicollis) 
Andre (insectivores): 
Spidsmus (shrew) 
(Sorex araneus) 

I: 
II: 
IIII : 
*): 
**): 
***): 

mus mærket i fangstperiode I 
mus mærket i fangstperiode II 
mus mærket både i I og II 
+ 3 døde (dead) 
+ l død (dead) 
+ 2 døde (dead) 

I II III 
(26.10.87- (01.02.88- (12.04.88-
30.10.87) 05.02.88) 15.04.88) 

30 *) 18 **)+2 I 2 + 3 II 

O 0**) 0**) 

12 4 I 

74 3 3 

O O O 

14 5 8 

31***) II + 5 I I + I II 

33**) 24+13 I 2+11+411 
+3 III 

I O O 

II 13 2 

O 8 I 

10 7 O 

(voles marked in trapping period I) 
(voles marked in trapping period Il) 
(voles marked in both trapping periods) 

lait antal 
individer 

Total number 
oj individuals 

54 

2 

45 

60 
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geplanter end noteret ved opgørelsen i 
april. Mange små planter var åbenbart 
overset ved den lejlighed, hvor de stod uden 
blade og kamoufleret af visne stængler. Da 
der slet ikke var iagttaget nogle skader, blev 
resten af opgørelsen opgivet. 

Musegårdsforsøgene med behandlede 
æblegrene (M3 og M4) blev i princip
pet opgjort ligesom skovforsøgene. 
Den 12. januar 1988 blev de første æb
legrene vurderet med henblik på gnav-

karakter efter den sædvanlige skala 
0-3. Den 19. april 1988 blev de sidst an
bragte æblegrene bedømt på tilsva
rende måde. 
Det sidste af skovforsøgene (M5) blev 
opgjort på samme måde som de andre 
den 24. maj 1989. På dette tidspunkt 
blev både bedømt musegnav efter ska
laen O - 3 og skade på bøgeplanter efter 
skalaen O - 10, hvor O = helt uskadt og 
10 = helt død. 

Tabel 3. Antal dyr på forsøgsareal til forsøg M5 i Dyrehaven 1988-1989. Mosegrise 
hjemtaget til laboratoriet, øvrige arter af ægte mus og studsmus alle mærket ved tå
afklipning og genudsat, mens spidsmus, hvoraf de fleste døde i fælderne, ikke blev 
mærket men er medtaget i opgørelsen, da de har betydning ved at besætte fælderne. 

Number of individuals in trial plot M5 in Dyrehaven 1988-1989. Water voles were eol
leeted for lab investigation, other vole and mouse species were marked by toe clip
ping and released. Shrews were not marked; most died in the traps but they were in
cluded in the results beeause they influence the trial by oeeupying traps. 

l II III laIt antal 
Fangstperioder: (26.10.87- (01 .02.88- (12.04.88- individer 
Trapping periods: 30.10.87) 05.02 .88) 15 .04.88) Tolal number 

of individuals 

Forsøg MS, ca. 1,2 ha, 197 
fælder 
Trial M5, ca 1,2 ha, 1971raps 
Studsmus (vole species): 
Markmus (jield vole) 27 *) l *) 2 32 
(Microtus agrestis) 
Rødmus (bank vole) O O l l 
(Clethrionomys glareolus) 
Mosegris (water vole) 5 O O 5 
(Arvicola terrestris) 
Ægte mus (mouse species): 
Dværgmus (harvesl mouse) 48 2 O 50 
(Micromys minutus) 
Skovmus (Iong-tailed field mouse) 7 O l 8 
(Apodemus sylvaticus) 
Halsbåndmus (yellow-necked field 
mouse) O O l l 
(Apodemus flavicollis) 
Andre (insecl i vores): 
Spidsmus (shrew) Il O O II 
(Sorex araneus) 

*) : + l død (dead) 
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4. Forsøgsresultater 
I det følgende redegøres for de ind
komne resultater og erfaringer fra de 
fem forsøg med musetællinger og af
prøvning af afskrækningsmidler. 

4.1. Musetællinger 
Opgørelsen af musefangsterne i de tre 
feltforsøg fremgår af tabellerne 2 og 3. 
Det er markmusen, der i disse forsøg 
har den største interesse, idet det er 
denne art, der forårsager barkgnav på 
den nederste del af bøgeplanterne. 
I forsøgene Ml og M2 udgjorde det 
samlede antal markmus henholdsvis 
54 og 45. Nogle få individer blev gen
fanget i anden og tredje periode og in-

dikerer herved en vis stabilitet i bestan
den. Det skal samtidig tages i betragt
ning, at der i vinterperioden normalt er 
en stor naturlig dødelighed. 
I forsøg M5 fangedes ialt 32 markmus, 
og der var ingen genfangster i anden og 
tredje periode af nogen af de musear
ter, der blev fanget og mærket i de fore
gående perioder. Årsagen hertil kendes 
ikke. 

4.2. Virkning af afskrækningsmid
lerne 
Tabel 4 og 5 viser resultaterne fra de to 
første skovforsøg fra 1987. 
Der var i forsøg Ml kun beskedent mu
segnav på forsøgs planterne og mest i 

Tabel 4. Forsøg Ml. Markmusegnav på 2-årige bøgeplanter. Behandlet 27. Il. 1987 
og opgjort 20.4. 1988 i Jægersborg Dyrehave. 

Trial Ml. Field vole damage Io 2-year-old beech pianIs. Trealed 27. ll. 1987 and made 
up 20. 4. 1988 in Jægersborg Dyrehave. 

Antal 
Behandling nr. planter 

Treatment No . No.of 
p/ants 

l + 4. Ubehandlet (untrea/ed) 303 

2. Skovtjære 123 S (tar) 194 

3. AA proteet 160 

5. Top Dendrocol 17 164 

6. Anti-gnav + Latex 137 

7. Cervucol 111 

LSD95 -

Sikkerhed for forskel fra ubehandlet: 
(Certainty for diff. from untreated) 

Musegnav 0-3, 
hvor O = uskadt 

og 3 = ringet 

Vo/e dam age 0-3 
where 

0= undamaged 
3 =gird/ed 

0,3 

0,3 

0,3 

0,1 *** 
0,3 

0,1 ** 

0,13 

* = over 95OJo 
** = over 99OJo 

*** = over 99,9OJo 

070 planter med % planter 
betydende gnav med gnav 
(karakter 2-3) 

0/0 p/ants with 0/0 p/ants 
significant vo/e with vo/e 

dam age dam age 
(score 2-3) 

9 19 

6 22 

9 18 

l 8 

8 19 

2 Il 

- -
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Tabe/5. Forsøg M2. Markmusegnav på 5-årige bøgeplanter. Behandlet 27. ll. 1987 
og opgjort 20. 4. 1988 i Jægersborg Dyrehave. 

Tria/ M2. Fie/d vo/e damage to 5-year-o/d beech p/ants. Treated 27. 11. 1987 and 
made up 20. 4. 1988 in Dyrehaven. 

Antal 
Behandling nr. planter 

Treatment No. No. af 
p/ants 

l + 4. Ubehandlet (untreated) 312 

2. Skovtjære 123 S (tar) 144 

3. AA proteet 98 

5. Top Dendrocol 17 140 

6. Anti-gnav + Latex 124 

7. Cervucol 122 

LSD95 -

Sikkerhed for forskel fra ubehandlet: 
(Certainty for dif! from untreated) 

pletter med kraftig græsvegetation. En 
variansanalyse viste da også en højsig
nifikant effekt af BLOK. En del plan
ter var gnavet over af mosegrise under 
jordoverfladen. 
I forsøg M2 med lidt større bøge var 
der praktisk talt intet musegnav på for
søgsplanterne. Derimod var skønsvis 
5-100/0 af planterne gnavet over af mo
segrise under jordoverfladen. 
På trods af det sparsomme musean
greb i forsøgene synes især forsøg Ml 
dog at antyde, at cuprinaphtenatholdi
ge midler som Top Dendrocal 17 og Cer
vucol i hvert fald ikke virkede ringere 
end det traditionelle Skovtjære 123 S. 
Dette blev til dels bekræftet samme år 
af musegårdsforsøgene (tabel 6 og 7) . 
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Musegnav 0-3, 
hvor O = uskadt 

og 3 = ringet 

Vo/e damage 0-3 
where 

0= undamaged 
3 = g ir d/ed 

0,1 

0,0** 

0,0 

0,0** 

0** 

0** 

0,05 

* = over 95% 
** = over 99% 

*** = over 99,9% 

070 planter med % planter 
betydende gnav med gnav 
(karakter 2-3) 

0/0 p/ants with 0/0 p/ants 
significant vo/e with vo/e 

damage dam age 
(score 2-3) 

2 4 

O l 

l 3 

O l 

O O 

O O 

- -

Her optrådte der ganske kraftigt gnav 
på æblegrene, der blev stukket ned til 
markmusene. I det ene forsøg (M3) 
havde både Top Dendrocol 17 og Cer
vucol en meget overbevisende beskyt
tende effekt sammenlignet med de an
dre repellenter. 
I forsøg M4 var resultatet ikke lige så 
klart. Cervucol og Skovtjære viste en 
klar effekt, mens Top Dendrocol 17 
svigtede fuldstændigt 

Disse totalt set nogenlunde opmunt
rende resultater gav anledning til 
endnu et forsøg på unge bøgeplanter. I 
forsøg M5 blev kun medtaget de cupri
naphtenatholdige midler til sammen
ligning med Skovtjære. 



Tabel 6. Forsøg M3. Markmusegnav på æblegrene nedstukket i musegård på Statens 
Skadedyrlaboratorium. Behandlet 9. 12. 1987 og opgjort 12. l. 1988. 

Trial M3. Field vole damage to apple twigs plan ted in an outdoor vole enclosure at 
the Danish Pest !nfestation Laboratory. Treated 9. 12. 1987 and made up 12. J. 1988. 

Musegnav 0-3, hvor 
Behandling nr. 0= uskadt og 

3 = ringet 

Treatment No. Vo/e damage 0-3 where 
0= undamaged 
3 =gird/ed 

O. Ubehandlet (untreated) 1,6 

l. Skovtjære 123 S (tar) 0,7** 

2. AA proteet 1:9 1,7 

3. Top Dendrocol 17 0,3*** 

4. Anti-gnav + Latex 1,3 

5. Cervucol 0*** 

6. AA proteet I: 1 1,0 

Sikkerhed for forskel fra ubehandlet: 
(Certainty for diff. from untreated) 

* = over 95% 
** = over 99% 

*** = over 99,9070 

0/0 planter med 0/0 planter 
betydende gnav med gnav 
(karakter 2-3) 

% p/ants with sig- % p/ants 
nificant vo/e da- with vo/e 
mage (score 2-3) dam age 

56 94 

33 33 

67 100 

O 33 

67 67 

O O 

33 67 

Tabel 7. Forsøg M4. Markmusegnav på æblegrene nedstukket i musegård på Statens 
Skadedyrlaboratorium. Behandlet 12. l. 1988 og opgjort 19. 4. 1988. 

Trial M4. Field vole damage to apple twigs plan ted in an outdoor vole enclosure at 
the Danish Pest !nfestation Laboratory. Treated 12. J. 1988 and made up 19. 4. 1988. 

Musegnav 0-3, hvor 
Behandling nr. 0= uskadt og 

3 = ringet 

O. Ubehandlet (untreated) 2,3 

l. Skovtjære 123 S (tar) 1,0* 

2. AA proteet 1:9 2,0 

3. Top Dendrocol l7 2,3 

4. Anti-gnav + Latex 2,0 

5. Cervucol 0,7** 

6. AA proteet I: I 1,7 

Sikkerhed for forskel fra ubehandlet: 
(Certainty for diff. from untreated) 

* = over 95% 
** = over 99% 

*** = over 99,9% 

% planter med % planter 
betydende gnav med gnav 
(karakter 2-3) 

89 100 

33 67 

67 100 

67 100 

100 100 

33 33 

33 100 
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Tabe/8. Forsøg M5. Markmusegnav og skade på l-årige bøgeplanter. Behandlet 26. 
10. 1988 og opgjort 24. 5. 1989 i Jægersborg Dyrehave. 

Tria/ M5. Fie/d vo/e dam age to and condition of 1-year-o/d beech p/ants. Treated 26. 
10. 1988 and made up 24. 5. 1989 in Dyrehaven. 

Antal Musegnav 0-3, Skade 0-10, 070 planter med % planter 
Behandling nr. planter hvor O = uskadt hvor O=sund betydende gnav med gnav 

og 3 = ringet og lO=død (karakter 2-3 

Treatment No. No.of Vo/e damage 0-3 Condition 0/0 p/ants with 0/0 p/ants 
p/ants where O-JO, where significant vo/e with vo/e 

0= undamaged 0= hea/thy dam age damage 
3 = gird/ed and lO=dead (score 2-3) 

1+3. Ubehandlet 1810 0,3 l, l 8 20 
(untreated) 

2. Skovtjære 123 S 853 0,0*** 1,0 O 5 
(tar) 

4. Top Dendrocol17 802 0,1 *** 1,0 l 8 

5. Cervucol 875 0,2*** 1,2 4 16 

LSD95 - 0,04 0,14 - -

Sikkerhed for forskel fra ubehandlet: 
(Certainty for di!f. from untreated) 

* = over 95% 
** = over 99% 

*** = over 99,9% 

Af tabel 8 ses, at der også i dette forsøg 
kun skete sparsomt musegnav, efter at 
forsøget var etableret. Alle tre af
skrækningsmidler synes at have en be
skyttende effekt i forhold til ube
handlet. 
Cervucol har givet signifikant mere 
gnav end både Skovtjære og Top Den
drocol. Der er ingen sikker forskel på 
gnavets størrelse mellem Skovtjære og 
Top Dendrocol. 
I ingen af forsøgene var de påførte af
skrækningmidler skallet af barken ved 
opgørelsen af forsøgene. 
Der er i dette forsøg en højsignifikant, 
positiv korrelation mellem gnav og 
skade. Det er altså de planter, der er 
blevet mest begnavet, der også udviser 
de største skader (misfarvede blade 
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m.m.). Der synes ikke at være tale om, 
at nogle af de tre afprøvede repellenter 
i sig selv har skadet bøgeplanterne. 

5. Diskussion 

Uanset størrelsen af markmusebestan
den må det antages, at markmusene i 
deres søgen efter føde og dermed gna
ven i bøgeplanternes bark vil fore
trække de mindst repellerende planter, 
når de inden for deres aktivitetsom
råde har valget mellem forskelligt be
handlede planter. Dette har været ud
gangspunktet for valget af forsøgsme
tode. 
De cuprinaphthenatholdige midler, 
Top Dendrocol 17 og Cervueol, viste 
sig i forsøg M 1 med 2-årige bøgeplan-



ter at yde den bedst repellerende effekt. 
Derimod var resultatet af M2 med 
meget lidt gnav overhovedet på 5-årige 
planter mindre tydeligt, idet analysen 
af resultaterne ikke viser større forskel 
mellem Skovtjære 123 S, Top Dendro
col 17, Anti-gnav og Cervucol. 
Forsøgene i musegården med behand
lede æblegrene gav Skovtjære 123 S, 
Top Dendrocol 17 og Cervucol den 
bedste repellerende virkning. 
I Sverige og Norge er forskellige forsøg 
blevet gennemført i felten og i indheg
ninger foruden i laboratorierum og ter
rarier med tjæremidler samt thiram
og ziramholdige midler. 
Giege & Sten mark (1975) fandt i et felt
forsøg fra november til maj med aspe
kviste, at Wiltex Ziram (= AAprotect) i 
ufortyndet form gaven repellerende 
effekt, der i et af flere forsøg var tæt på 
signifikansgrænsen 5070 i forhold til 
ubehandlede kviste. Derimod var ef
fekten af Arasan (thiram 488 g/l) og 
fortyndet Wiltex Ziram væsentlig 
mindre. 
Ligeledes i feltforsøg fra december til 
maj med æblekviste fandt Christian
sen (1974), at AAprotect og Arasan, 
begge anvendt ufortyndet, gaven god 
repellerende effekt mod musegnav. 
Begge midler havde dog en tendens til 
at skalle af i løbet af forsøget. 
Erixon & Stenmark (1972) fandt i 
5-dages rumforsøg med aspekviste, at 
AAprotect, Arasan og Diana Vilt
skydd (stenkulstjære) gaven god repel
lerende virkning, når de blev anvendt 
ufortyndet. 
I vore forsøg har det været hensigten 
også at inddrage andre midler end an
vendt i de ovenfor citerede forsøg. Der 
er ikke tidligere foretaget sammenlig
nende forsøg, hvori indgår midler med 
cuprinaphthenat. 

Begge forsøgsvintre var milde og uden 
langvarige sneperioder. Den valgte 
standard for musefangster giver ikke 
det absolutte antal individer, men et re
lativt udtryk for bestandenes størrelse 
på forsøgsarealerne. Større bestands
tætheder end konstateret i disse forsøg 
kan forekomme. 
De repellerende midler giver ikke en 
100% beskyttelse mod musegnav. Men 
de her gennemførte forsøg viser, at de 
cuprinaphthenatholdige midler har 
givet en bedre repellerende effekt end 
midler med thiram og ziram i de i Dan
mark normalt anvendte koncentratio
ner, og at de kan yde en beskyttende 
virkning helt på højde med tjæremidlet. 
I videre forsøg vil det være af interesse 
at få undersøgt midlernes repellerende 
effekt ved større bestandstætheder af 
markmus samt under mere typisk vin
tervejr med længerevarende sne- og 
frostperioder. 
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Hvad er formålet med skovbrug? 

Jack Westoby: The Pur pose of Forests. -
Oxford (Basil Blackwell) 1987, xiii + 343s., kr. 242,75. 

Det er glædeligt, at denne bog måtte 
genoptrykkes i 1989, for den rummer 
synspunkter, som enhver, der beskæf
tiger sig med skov og skovbrug, bør re
flektere over. Jack Westoby er en af de 
store aktører på den internationale 
skovbrugsscene, så hans synspunkter 
kan ikke affejes, uanset hvor ubehage
lige de kan være. 
Westoby blev ansat ved FAO i 1962, og 
da han i 1974 tog sin afsked fra stillin
gen som Senior Director for FAO's De
partment of Forestry, var det bl.a. for 
fremover at kunne sige sin mening helt 
frit. Bogen er et udvalg af artikler og 
taler fra perioden 1962-85, og det er 
netop interessant at hæfte sig ved tids
perspekti vet. 
Afsnit I (The Promise) er skrevet i 
1960'erne. Her gengives en banebry
dende analyse af skovsektorens rolle i 
udviklingsprocessen. Denne analyse 
læses stadig med rette, men misbruges 
desværre også, selvom Westoby for
længst selv har påpeget, at den er ud
tryk for ønsketænkning. 
Læsere, der måtte være i tvivl om bo
gens relevans under i-landsforhold, 
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bliver allerede i dette afsnit revet ud af 
deres vildfarelse. Og her tages et emne 
op, der bliver en rød tråd igennem bo
gen: Hvem driver vi egentlig skovene 
for? 
Afsnit II (Rethinking) er stort set fra 
1970'erne. I en tale, som gav genlyd, 
hævder Westoby, at skovsektoren har 
bidraget uendelig lidt til socioøkono
misk udvikling, og en væsentlig del af 
ansvaret lægges hos forstmændene. 
Spørgsmålet om ansvarlighed optager 
Westoby stærkt, et spørgsmål som ved
kommer forstmænd overalt i verden -
endda i stigende grad. Hvor står vi en 
konflikt mellem samfund og arbejds
giver? Læseren slipper ikke godt fra 
nemme svar. 
Afsnit III (New Directions) er fra peri
oden 1975-85. Her uddybes temaet: 
Skovbrug bør udøves for samfundets 
skyld, ikke af hensyn til forstmæn
dene. Tør nogen sige, at det er en selv
følge? Dybsindigheder om, hvem sam
fundet egentlig er osv., har Westoby 
ikke meget tilovers for. 

Finn Helles 
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