


Min ven skovdyrkeren 
eller sjælen i skoven 

af HANS-OLE HANSEN 

Efter at jeg var blevet opfordret til at 
bidrage med en festtale ved denne 
glimrende lejlighed, hvor De Danske 
Skovdyrkerforeninger fejrer 50-års ju
bilæum, måtte jeg naturligvis speku
lere som en rasende på, hvordan jeg 
kunne undgå mig selv, nemlig som el
sker af skoven - udefra. Jeg har nemlig 
aldrig haft nogen skov, dårligt nok haft 
noget at gøre med nogen skov i virkelig 
forstand, og da slet ikke skullet leve af 
skovens indtægter helt eller delvist. 
Jeg ville ikke fremstå som "den grønne 
bybo" eller friluftsmennesket, der ude
fra ser på skoven og som nu - ved denne 
lejlighed - kommer med antydninger 
og hævede pegefingre. Ikke fordi der er 
noget galt i det, men det er ikke det, det 
gælder - her, ved denne lejlighed og 
denne fest. 
Men så kom jeg i tanke om min ven 
Karl Henrik, der var skovdyrker. Når 
jeg nævner ham i datid, er der en for
klaring, som I vil få senere hen. 
Karl Henrik og jeg mødtes engang i 
1950-erne, da vi aftjente vores værne
pligt sammen, "sprang soldat" som 
det led i gammel tid. Vi gjorde det sam
men ved infanteriet eller fodfolket i 
Nordsjælland, og - uden at gå i deta
ljer med denne, nu fjerne tid i ens liv -
så vil jeg dog sige, at vi kom til at lære 
skoven at kende sådan set" fra bunden 
af". 

Når man er ung og ikke alt for heltemo
dig, så er det godt at have et par gode 
venner omkring sig, når man sådan der 
midt i vinternatten rumler af sted i 
Bedford-Iastbilerne med oppakning 
og våben, og ikke ved, om det er øvelse 
eller alvor - det var i den kolde krigs 
skrappe år. 
Som sagt skal jeg ikke gå i detaljer med 
dette, men jeg vil dog lige nævne en 
morgen i den sene april 1959, hvor Karl 
Henrik vækkede mig. Vi lå i det hul i en 
skovbund, vi om natten havde gravet 
ud med vore feltspader, liggende på 
maven, som forskrifterne siger, når 
man er under beskydning. 
Jeg hev hjelmen på, men Karl Henrik 
viftede afværgende med hånden, og så 
pegede han i en stor, vid armbevægelse 
rundt på det hele og sagde: "For Satan, 
305! Se lyset! Se det grønne flor! Se! 
Der er jo sjæl i skoven!" 
Karl Henrik så ud, som om han ikke 
blot ejede alt dette, men også havde 
gået rundt hele natten, mens jeg sov, og 
sat lys på og hængt grønt flor op ... 
Så sagde han - og det er alene derfor, vi 
har skullet høre om denne situation, 
som jo ellers ikke har meget med skov 

Denne artikel er et festforedrag holdt ved 
De Danske Skovdyrkerforeningers 50 års 
jubilæumsfest d. 7. december på Hotel 
Munkebjerg, Vejle. 



"Se lyset! Se! Der er jo sjæl i skoven", sagde Karl Henrik. Og lidt senere tilføjede han: "Jeg vil 
engang købe mig en skov". 

at gøre, men dengang - såvel som nu 
(vel nok) - at gøre med viljen til at for
svare nationen Danmark - så sagde 
Karl Henrik: "Jeg vil engang købe mig 
en skov!" 

Karl Henrik køber skov 

Og det gjorde han faktisk - mange år 
senere! 
Vi havde begge kone og børn, da han 
købte sin skov. Den ville bestemt falde 
inden for de skovstørrelser, der i dag er 
repræsenteret ved denne jubilæums-
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fest, nemlig omkring de 100 hektar jeg 
nok tror hans skov var på. 
Han havde ikke alt for godt råd til den 
handel. Men han må have haft en ikke 
ubetydelig arbejdsomhed og forret
ningssans, siden han kunne få en for
retning i en anden branche op at stå, og 
skaffe et overskud til sit skov køb, og 
derpå - i mange år - beholde denne 
skov, ja, hen imod slutningen, skippe 
sin øvrige forretning, og leve af skoven. 
Ikke længe efter at Karl Henrik havde 
købt den der skov, blev jeg inviteret til 
at bese den, sådan mellem gamle sol-



datervenner og med en flaske på 
lommen. 
Vi skulle simpelthen rundt i alle afde
linger og kroge af Karl Henriks skov. 
Politisk tror jeg, han stod lidt til højre 
for midten, og var, som sagt, ikke uden 
økonomisk sans. Ikke særlig belæst -
det var der ikke blevet tid til, ej heller til 
at studere. Han var alligevel ikke så lidt 
af en naturven, som - da han opda
gede, at skoven var til salg - helt tabte 
sin "coole" facon, glemte økonomien, 
og også alt om forrentningen, og bare 
købte! 
Derfor var Karl Henrik altid en både 
meget sikker og meget usikker mand. 
Både helt sikker på, hvad han ville, og 
på at det, han ville, ville lykkes. Usik
ker, når han var sammen med stude
rede folk og eksperter. 
Var de hans venner, viste han usikker
heden ved en egen, og meget tiltalende 
tøven i sine egne formodninger og ud
sagn, f.eks. om forekomsten af fortids
minder i skoven, eller om hans træers 
biologi. Var det ham ligegyldige eller 
anmassende "lærde", så forvandlede 
hans usikkerhed ham til en mere ag
gressiv og - vel set fra de lærdes side -
ubehagelig type. Men det skete dog 
kun, når de" fremførte deres sager hen 
over ham, som når et faldende træ ba
sker sin krone ned om ørerne på en", 
som han udtrykte sig ved en bestemt 
lejlighed . 
Jeg ankommer så til det her aftalte mø
dested, en vigeplads i kanten af skoven 
langs en offentlig og meget, meget 
smal vej. Her var utroligt smukt. Det 
åbne, bakkede land løb lige ind i Karl 
Henriks skov, tog den på nakken, bøl
gede den op og ned et øjeblik, for så at 
stryge videre på den anden side på vej 
mod andre småskove, der skulle bølges 
lidt. 

Skovejer eller skovdyrker? 

Det første jeg gjorde var at ønske ham 
tillykke med hans nye værdighed som 
skovejef: 
"Erdutosset, 305! Jeger ikke skovejer, 
jeg er skovdyrker! ". 
Der faldt skæl fra mine øjne, da han 
sagde dette! Nu ved jeg lidt om histo
rie. Og ud fra den viden kunne jeg 
hente følgende: I fjerne fortider, længe 
før Danmark blev kongedømme og en 
stat, havde man ikke ejendomsret til 
jorden, men brugsret. Så længe man 
dyrkede noget, kunne man trygt råde 
over en ressource, f.eks. et stykke skov. 
Men når man holdt op med dyrknin
gen, så tilfaldt rådigheden den næste 
dyrker, der inden en vis frist ville give 
sig i kast med opgaven. 
"Hvor rigtigt også i vor tid", tænkte 
jeg. "Karl Henrik skal jo netop dyrke 
denne lille skov, ikke eje den. Var han 
kun ejer af sin skov, ville den jo ikke 
være skov mere, men gro vildt hen og 
blive til naturskov, og det er jo en helt 
anden sag. Desuden: hvem kan i grun
den eje alt det der liv, der står på et 
stykke landareal - eller er i, på og om
kring alle de planter, der står der? " 
Senere hen sagde Karl Henrik om dette 
semantiske problem med ordene skov
ejer og skovdyrker: "Jeg har opdaget, 
at friluftsliv og myndigheder i reglen 
bruger ordet skovejer, mens vi andre 
kalder os for dyrkere. " 
Jeg tror, at han dermed mente, at alle 
de, som på en eller anden måde kunne 
opfatte ejendomsretten som et pro
blem for denne eller hin frednings-, 
naturbevarings- eller friluftssag - i 
grunden hedder de vist sagsbehandlere 
- nemlig sådan at retten til ejendom
men så at sige "stod i vejen for sagen". 
Hvis de var kommet til at sige skovdyr-
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keren, så ville det hele nemlig både 
blive lettere og mere svært for dem. 
Lettere, da sagsbehandleren jo så ville 
komme mere på bølgelængde med 
skovens retmæssige bruger. Sværere, 
fordi man jo så lettere ville kunne for
stå situationen for skovens bruger på 
næsten alle måder, og dermed så måtte 
trække sine friluftskrav lidt tilbage. 
Måske overfortolkede jeg Karl Henriks 
bemærkning; jeg har for vane at til
lægge det enkle og klare en hel masse 
indre betydning, så - nok om det! 

Skovdrift er økonomi - og lysvirk
ninger på skovbunden 

Vi var rundt i Karl Henriks skov. Den 
hed Hegningen, og det var jo ligetil 
som navn på en indhegnet skov. Om nu 
Karl Henrik havde meldt sig ind i den 
behørige skovdyrkerforening eller ej, 
skal jeg ikke vide, for jeg spurgte al
drig. Hvis han var medlem, så skjulte 
han det hele tiden, fordi han gerne selv 
ville stå for den viden om skovdrift, 
som han lod til at have. Jeg tror, han 
grundigt havde været rundt med en 
dygtig skovfoged, og dertil enten taget 
noget kursus eller selv læst sig videre til 
en del. 
"Vi skal ha' denne her skov til at give 
indtægter, og priserne er gode for ti
den", sagde han. 
"Men skal du selv stå for teknikken?" 
spurgte jeg, "hvad så med dine øvrige 
forretninger? " 
Men Karl Henrik forklarede, at han 
havde entreret det sådan, at andre med 
stor erfaring i den slags ville stå for det 
tekniske og råde ham i det økonomiske, 
så det var han tryg ved. Og så tilføjede 
han: "Men hvis jeg trænger til det, så 
går jeg selv ud som skovarbejder. Og 
der er også noget urentabelt noget her 
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og der, f.eks. nede langs bækken og 
mosen derovre, og det skal jeg nok selv 
få orden på! " 
Det var jeg ikke i tvivl om; han var en 
stærk mand at se til, også fysisk. 
Dybt inde var han meget følsom. 
Det viste sig, da han omme i Hegnin
gens øst kant sagde, at her skulle vi "se 
til flaskefoderet og ha' os en smøg". 
"Ser du, 305, jeg har nogen gange væ
ret her på det sted før solopgang. Jeg 
har nemlig opdaget, at hvis man ikke 
sætter sig sådan" - han mente så man 
kunne se mod øst ud over de åbne, ku
perede marker - "men sådan, så man 
kan se hvad der sker længere inde i min 
skov, så opdager man de mærkeligste 
lysfænomener. Det virker, som om lys, 
der først rammer disse bøgekroner, her 
siler ned mod skovbunden, så der kan 
være mere lys hen over denne bund, 
end højere oppe. Det er kun før løv
spring, man kan se det". 
Nu var bøgestykket tykt af løv både 
oppe og nede, der var en god selvforyn
geise i gang, og det var derfor svært at 
forestille sig, om Karl Henrik havde ret 
i denne iagttagelse. Men senere, da han 
havde fået jagttegn og oftere var ude 
med bøssen på mærkelige tidspunkter 
af døgnet, gentog han oplysningen om 
denne fine lysvirkning i sin skov. 

Atten generationer af bøg 

Allerede den første gang, - der i 
1960-erne, da jeg skulle se denne skov
dyrkers herligheder - stødte vi på en 
kæmpehøj. Ikke særlig stor, men alli
gevel som et lille skumsprøjt øverst på 
den største banke i Hegningen. 
Han ville ha' mig til at fortælle sig, 
hvad der var inde i den" og jeg for
søgte: "Sen bronzealder, tror jeg den er 
fra; så er der en ligbrændingsgrav og 



Kæmpehøjen har ligget i skoven et par tusinde år - svarende til atten generationer af bøge
skoven. 

måske nogle brændte stykker bronze". Så 
sagde Karl Henrik: "Jeg har tænkt på, at 
hvis den nu er et par tusinde år gammel" -
"knap tre tusinde år!", brød jeg ind - og 
han tøvede (enhver anden med mere viden 
end han ville nu, hvis ikke accepteret som 
ven, være kommet galt af sted). Han reg
nede ligsesom efter, og fortsatte så - "ja
men så er ISO-årige bøge faldet som frø, spi
ret, vokset op og blevet fældet atten gange, 
mens kæmpehøjen har ligget på det sted 
her! Hvor stærkt!" 

Jeg forklarede ham, at bøgen sådan set er 
kommet ind i den danske skov senere end 
kæmpehøjen, måske 500 år senere, men 
Karl Henrik viftede afværgende med hån
den, det var tilstrækkeligt for ham i øjeblik
ket at have indset tidernes dybde i sin skov, 
og jeg holdt mund med mere belæring. 
Senere engang på en anden rundtur fik han 
mig alligevel til at forsøge at beskrive dyna
mikken i sk-oven, altså skoven som kul/ur
skov. 
Jeg bad ham vise mig en bunke grus til 
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reparation af skovvejen, og ved hjælp 
af den, sten, pinde, græstotter og gren
stykker - og en masse tålmodighed fra 
Karl Henriks side - prøvede jeg at an
skueliggøre, hvordan Hegningen 
havde skiftet udseende fra urskovsti
den i stenalderen og til nu. Det tog 
mere end en times tid, for han spurgte 
mange gange til vigtige begivenheder: 
"Hvem var så konge dengang?", eller 
"hvorfor plejede de ikke skoven, når 
der skulle bruges så meget træ?" 
Jeg er ikke i tvivl om, at Karl Henrik 
lige så godt kunne ha' læst sig til dette 
i en bog, især nu fremme i 1980-erne, 
hvor den slags landskabshistorie 
kunne fortælles meget mere indgående 
takket være fortids-naturvidenskaben. 
Men vi følte begge, at fortællingen var 
meget bedre at se folde sig ud i en sim
pel grusbunke her ude i hans skov, midt 

i det hele, end på en bogs blade eller på 
en fjernsynsskærm. 
Det var efter den demonstration, at 
Karl Henrik - længe før pædagogerne 
og de gode mennesker, der brændte ef
ter at få sat gang i naturopfattelsen på 
virkelighedens og oplevelsens grund -
sagde: "Jeg kunne godt tænke mig at 
hyre dig, 305, og så invitere en hel 
gruppe børn herud i skoven, og få dig 
til at gentage det, du lige har gjort. Så 
ville jeg stå for en opgave, hvor de 
kunne prøve at, plante, fælde et par 
småtræer og skære dem op i brænde, 
og den slags fornuftigt ved skovdyrk
ning." 
Det var få år før Danmarks første na
turskole blev oprettet ved Farum i 
Nordsjælland. 
Jeg ved, at Karl Henrik tog sine egne 
børn ud på den slags aktiviteter. Der-

Børn skal inviteres ud i skoven, høre om skovhistorien og naturen, og prøve lidt skovarbejde. 
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for sagde hans kone engang for nylig til 
mig, at de børn nu, de var voksne, vid
ste alt om skoven og dens liv og - ikke 
mindst - om kampen for en tålelig øko
nomi, og derfor ville de ikke føre 
skoven videre og gå i deres fars fodspor 
som skovdyrkere. 

Råen og lam mene 

Da Karl Henrik begyndte at gå på jagt 
i Hegningen, indbød han andre venner 
og naboer som deltagere, men aldrig 
mig. Han forbandt ikke mig med jagt. 
Nævnte sjældent, at han kunne skyde 
et dyr, og hvis han gjorde det, så skete 
det som noget særligt: noget, han 
måtte fortælle mig på en sådan måde, 
at jeg forstod, hvad god jagtskik var. 
Engang var han en tidlig morgen gået 
på jagt. Han havde ladt riflen med fem 
patroner. Kontrolleret, at patronen i 
kammeret var på plads - han afbrød: 
"Kan du huske, 305, når vi var på sky
debanen, dengang! Du kunne fandeme 
osse ramme skiven, hva' !" 
Så fortsatte han sin beretning om, 
hvordan han sikrede våbnet, tog sigte
kikkertens beskyttelseshætte af, af
prøvede sigtet og så gik ind i skoven 
med vinden kommende skråt fra ven
stre. 
Klokken er 6.30 og solen står op 7.45. 
Det er skydetid. Løvet fra de selvsåede 
ahorntræer er helt gult, bøgepurrene 
rustrøde og der er rim på de høje gra
ner længere fremme. Vinden og færten 
er problemløs. 
Et svagt host høres fra krattet foran, 
det er gammelråen - men hvor? 
Endnu et host 25 - 30 meter foran i vin
den. Men hvor er årslammet? Hvis han 
er heldig, har de rejst sig, så han kan 
gøre sig håb om at se deres øren. Og i 
sigtekikkerten ser han minsandten den 

mørke hårkant om to øren. De vifter 
lidt, flades ud og vendes mod ham og 
krummes som en tragt. Han fryser alle 
bevægelser fast. 
Dyret bøjer hovedet mod lammet -
hun lægger sig, han kan slappe af. Et 
lam der, råen her. Men er der et lam til 
- og i så fald, hvor? Selvom afstanden 
til lammet er god, ville det være uan
stændigt at skyde det gennem krattet. 
Derfor over til en lille eg ti meter borte, 
med råen på kun 15 meters afstand. 
Bliver hun liggende? - Og så længe hun 
gør det, vil lammene - for der er to ved 
han nu - gå og spise knopper ventende 
på hende. 
Endelig fremme. Lammet er nået til en 
vold, men er inde i krattet endnu. Det 
tøver, inden det går frem på sporet. 
Riflen kommer roligt i anslag, sikrin
gen går lydløst. Lammet står skråt -
han sigter bag bladet, sigtet kontrolle
res, lammet hæver hovedet, et tryk, og 
stilheden eksploderer! Lammet falder 
på sporet, mens de to andre rådyr kom
mer i vandrette spring forbi ham, så 
tæt, at han kan se deres mørke, blanke 
øjne. 
Så går han gennem den stille skov frem 
til det smukke lam med en følelse af at 
have grebet ind i skæbnen. 
Karl Henrik ser på mig. Sådan vil han 
ha', at jeg skal forstå jagt, - sådan som 
han selv forstår den. Jeg nikker. Jeg 
forstår, at det er rimeligt, og hører med 
til skovdyrkernes glæde. 

Økonomi i gran eller bøg 

Det var morsomt at være rundt med 
Karl Henrik de få gange det skete op 
gennem de godt 2 Y2 årti, det varede. 
De første 5 - 10 år kunne jeg følge, 
hvordan han opdagede, hvad det vil 
sige at være skovdyrker. I førstningen 
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Karl Henrik fik med årene også sin andel af stormfald, og efterhånden troede han mindre på 
granbevoksningerne end på bøgekulturen . 

skulle han vise mig, hvordan man 
målte vedmasse op eller bar sig ad med 
at stille et ordentligt hegn op om styk
ket med pyntegrønt. Han forklarede 
mig om mærkningen af kævler langs 
skovvejene, eller om skovens afvan
ding og systemet af grøfter. 
Senere virkede Karl Henrik mere be
kymret og mere optaget af alt det, der 
enten nu kunne hindre en rimelig om
sætning, eller som måske engang 
kunne hindre en god økonomi. 
Med et sideblik til mig beskrev han, 
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hvordan man fremmede selvforyngel
sen i bøgeskov, "naturlig foryngelse", 
kaldte han det vist. Han fremhævede 
de ødelæggende bivirkninger, før han 
beskrev nødvendigheden af at sprøjte 
området. 
Bekæmpe forsumpning, ukrudt der 
kunne tage overhånd, museskader eller 
frostskader. Alt det optog ham, fordi 
han efterhånden, godt hjulpet af det 
"share" af stormfald han fik, troede 
mindre på granbevoksningerne end på 
bøgekulturer. 



Men det var jo økonomien med de der 
bøge, der var tvivlsom. Her kunne na
turlig foryngelse bøde på mulige tab. 
Når Karl Henrik sagde ordet "tab", lig
nede han det i sit ansigt. 
Han var tilmed i konflikt med sit kære 
vildt på dette punkt, de kunne skade 
bøgeplanterne. Han kunne forelæse 
sådan: 
"Så skal man sprøjte med Roundup i 
august-september, det er en forbere
dende sprøjtning, der skal bekæmpe 
den eksisterende ukrudtsvegetation på 
arealet effektivt på et tidspunkt, hvor 
der ikke skal tages hensyn til bøgeplan
terne. Men går det nu rigtig galt, så får 
jeg starplanter i stedet for for meget 
græs. Næh, næh, se nu ikke så forbav
set ud, 305, det her er nøje balanceret 
med denjordbearbejdning, der skal til. 
l eg skal jo ha' et ordentligt såbed for at 
kunne få bøgene i gang! " 

Sporene fra fortiden 

Nu sidste år var der i Hegningen et godt 
oldenår med masser af bog under Karl 
Henriks de gamle bøge, hvor der ikke 
var godt nok med underskov. Han fik 
sat fræser på, og lange striber dannede 
bevægelige linjer i skovbunden. "Hvad 
pokker, Karl Henrik, du er jo lige oppe 
og snusetil din kæmpehøj, hvad er det 
for noget! " udbrød jeg. 
Karl Henrik så træt på mig - han vir
kede ikke som om han var helt i top - og 
sagde: " OK, 305, jeg fik desværre ikke 
forklaret skovteknikeren om den der 
kæmpehøj og alle dine formodninger 
om spor af gamle marker omkring 
den. Og du må også undskylde ma
skinsporene. l eg har allerede smidt en 
fyr ud af min skov på grund af det; han 
rendte rundt uden for skovvejene og 
tog billeder. Sorry, du, men der er sket 

noget med økonomien de sidste ti år, 
og med mig, jeg må bruge det nye for at 
kunne klare skoven her". 
Han så i grunden ulykkelig ud, kunne 
jeg se, men det var fordi jeg kendte Karl 
Henrik fra vore unge dage, at jeg 
kunne se det. l eg nikkede og trak på 
skuldrene, for hvad kunne jeg ellers 
gøre, nu, skaden var sket. Det var ikke 
mere muligt at få målt de spor op, som 
havde interesseret os begge så meget. 
"Du skulle ikke have smidt frednings
manden ud", sagde jeg, "og han skulle 
selvfølgelig ha' gennemgået sit foreha
vende med dig først; hvad er det for en 
mentalitet, der breder sig om disse 
ting!". 
Karl Henrik nikkede og trådte ned i et 
maskinspor, der var så dybt, at knæene 
knapt var oven kanten. 
"Næste gang prøver vi at at køre når 
det er frost, men der har jo ingen frost 
været de sidste forbandede vintre", 
mumlede han. Han så direkte på mig: 
"Du skulle selv prøve at få det her til at 
løbe rundt! Der er kun skovmaski
nerne tilbage, der er ingen arbejds
kraft, og der er ikke råd til de timeløn
ninger!" 
"Hvad med heste", spurgte jeg, "jeg 
tror, at du engang for mange år siden 
drømte om at bruge skovhest til at få 
træet ud med?" 
Men Karl Henrik var ikke oplagt den 
dag, og han nøjedes med at trække på 
skuldrene, da han steg op af det gigan
tiske hjulspor. 

Børnene skal lære om skoven og 
skovdriften 

Karl Henrik var virkelig urimelig den 
dag. "Det vælter med grønne bavianer 
her i skoven. Det er lige meget hvad vi 
gør! Så snart nogen hører motorsaven 
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gå, kommer de farende og taler om 
regnskovsfældning og skovdød og om 
at frelse de sidste rester af skoven, 
f.eks. min skov her! ". 
"Er du nu ikke lidt urimelig", sagde 
jeg. "Der er jo grund til at være lidt 
skræmt, sådan når man ser det hele 
stige frem på fjernsyn og i aviserne, 
hva' ?" 
Jeg kunne se, at Karl Henriks bistre an
sigtsmaske blev løsere i det, noget 
vendte ligesom indad, som i gamle 
dage. 
"Du, 305, vi skulle alligevel have op
draget børnene bedre og lavet mere 
med aktivitet her i skoven, ladet dem 
plante og fælde og opdage, at ikke et
hvert vissent træ er tegn på skovdød, og 
at det værste vi kunne gøre ved skoven 
er, at lade den stå og ikke bruge den. De 
skulle have opdaget, at vi dyrker 
skoven, så den bevares, ja, nu kommer 
skovrejsningen i gang, så deres børne
børn igen ser mere skov, end de gamle 
oldtidsfolk så. Vi skulle have gjort no
get ved den sag alligevel. 
Nu sidder de børn som unge, hyperføl
somme forældre i byerne, uden viden 
om hvad det drejer sig om, og er alle 
medlemmer af naturfredningsforenin
gen eller går ind i bevægelser, som vil 
stoppe det hele. Vi skulle have lært 
dem gennem oplevelser, ikke gennem 
bøger og film! " 
Jeg nikkede. Men er det en erhvervs
drivendes opgave at undervise om nyt
ten ved sin branche. Måske i natursam
menhænge? 

Stadigt nye værdier i skoven 

Endnu en gang, og det var den sidste, 
var jeg en lille tur rundt i Hegningen 
med Karl Henrik. 
Han så godt ud, og var meget afklaret 
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og venlig. Vi talte ikke om skaderne på 
hans skovs økonomiske værdier, det 
var ingen nytte til, men vi var glade, da 
vi stødte på en skovbørnehave. Et 
langt, trissende og trallende tog af 
små, spraglede størrelser med sten og 
mos og fjer, omgivet af venlige piger 
med ro på sig. De vidste ikke, at det var 
skovens varetager, der gik forbi, og det 
bekom Karl Henrik godt. Men vi nik
kede begge opstemte, da kolonnen var 
passeret. 
"Jeg havde en god oplevelse forleden", 
sagdehan, "ved du hvad 305! Jeg holdt 
foredrag om det at være skovdyrker, 
og hvor tror du? I Naturfredningsfor
eningens lokalkomite! Jeg sagde til 
mig selv: nu prøver jeg at fortælle dem 
helt lige ud, uden klynkeri, uden ordet 
økonomi eller ordene "grønne miljøa
ber" bundet efter hver sætning, om, 
hvordan man dyrker skov. Jeg tror, jeg 
vandt stor forståelse, jeg tror faktisk, 
at folk begreb noget nyt!" Jeg slog ham 
på skulderen, min ven fra skoven, så
dan varmt, som kun gamle venner må 
det. 
Det skete en fin sommerdag i år. Solen 
stod og smeldede sit lys ud over Heg
ningen, så kronerne var blanke og 
smed både lys og vanddampe opad i 
himlene. 
Vi kom til en række mærkede kævler 
langs skovens stamvej. "Lad os sætte 
os her, så skal jeg lige beskrive noget 
for dig", sagde jeg, og han satte sig 
med den kæp, han altid tog med et eller 
andet sted fra under en tur, strakt ud 
foran sig, så han kunne ridse lidt i grus
vejens rabat. 
Vejene i Hegningen var i fin stand, alt 
var skønt at skue, alligevel. 
"Man kunne fotografere dette parti 
her", forklarede jeg", se, hvordan der 
er gule pletter overalt! " 



Børnene skulle være opdraget bedre, de skulle have prøvet at plante og fælde. De skulle have 
opdaget at vi dyrker skoven så den bevares. De skal lære gennem oplevelser, ikke bøger og film. 
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"Hm, og hvad så?" 
"Prøv at forestille dig, at disse omgiv
elser kun kunne beskrives med lys! Lad 
os sige, på en ensfarvet grøn flade 
skulle skovpartiet her stå frem, ene og 
alene ved at bruge farver for lys. " 
Karl Henrik nikkede først lidt fravæ
rende, vel kendte han om nogen til lyset 
i skoven, men så blev han med et helt 
opmærksom, han ligesom så mere in
tenst på omgivelserne. 
Han forestillede sig, at han gik i gang 
med et maleri på den fremsatte betin
gelse. 
Det optog os begge i mere end en halv 
time at få opklaret, hvorledes vi ville få 
det lys beskrevet, som i mellemtiden 
langsomt vandrede et stykke hen over 
skovbunden, op ad stammerne mens 
det ændrede lød. Da jeg så foreslog, at 
vi samtidigt skulle forsøge i maleriet at 
udtrykke det nærmeste træs indre cel
leopbygning, så at sige drage livet 
frem, som en hud- eller bark løs skab
ning, kostede det os endnu en halv ti
mes tid. 
"Du er en underlig gæst her i skoven, 
305", udbrød Karl Henrik til sidst og 
rejste sig foran det virvar af streger og 
skitser, han med kæppen havde ristet i 
gruset, som om han netop havde fra
skrevet sig sin skov til en betydnings
fuld magt. 
"Nu har vi da været her i skoven nogen 
gange i alt fald de sidste 25 år, og så får 
du en stadigvæk til at se nye værdier! 
Foruden alle dem jeg selv har kunnet 
opleve, og jo som langt overstiger alle 
de fortrædeligheder, man har med så
dan en skov! " 

Skov rejser sig 

Vi fortsatte hen mod Hegningens 
nordvesthjørne, den går ud i en altid 
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blæsende, skygget og kølig spids, der 
fortsætter sig i et levende hegn, som 
slingrer sig ud i det fjerne mellem de nu 
vide og ensformige marker. 
Herfra kan man overskue en del af 
skovens bryn, som Karl Henrik som 
foreskrevet lader bevare som en slags 
kulisser. 
"Jeg mener at vide, at man vil foreslå 
ny skov over hele det stykke land", 
sagde han og pegede rundt. "Der 
skulle have været skov i gammel tid. De 
der bakker er ikke værd at dyrke, me
ner man, det gi'r ikke nok, så nu skal 
der være skov". 
J eg gav mig til at filosofere højt over 
det ord skovrejsning. 
Hvorfor man ikke sagde skovplant
ning. Ordet indebærer en drøm, man 
ser - over en generation eller to -
skoven langsomt stige frem og op, 
"rejse sig". 
"Det er jo gamle grænser, der går her", 
mente Karl Henri k. 
"Var det ikke i 1805 med Fredskovs
forordningen den der grænse med sten
diget blev trukket?" spurgte han. Jeg 
nikkede. Han stod og tænkte. Så sagde 
han: "Jeg går ud fra, at fremtidens 
skove og skovgrænser får en lige så gen
nemtænkt og kulturel udformning. 
Landskabet vil jeg fandeme ikke se 
drukne i skov som i Sverige. Det er jo 
det åbne, der bestemmer det lukkede, 
og ikke omvendt, vel?" 
Han så usikkert på mig. Jeg lærte i 
dette øjeblik noget vigtig af ham. Selv
følgelig! Åbenheden definerer og ret
færdiggør altid lukketheden. Hvis der 
ikke er noget åbent, er alt jo lukket. 
Hvis alt er åbent, er det muligt med 
held at lukke noget. 
Det er princippet for vort fædrelands 
landskab. Dets synlige udtryk, usyn
lige love, bestemmelser, retsgrænser. 



Der må ligge dybe værdier i at være skovdyrker, værdier der måske går videre end til livets 
slutning. 
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" J eg må indrømme, at jeg alligevel har 
været glad for et eje den lille skov her, 
selvom jeg er skovdyrker. Jeg ved ikke, 
hvad det er, der gør det, men man læg
ger gennem årene på en måde sit hjer
teblod sådan et sted. Det ville man ikke 
helt gøre, hvis man havde lejet eller for
pagtet det. For mig er der en dyb for
skel på det stykke jord derinde i skoven 
og det stykke jord derude på marken! " 
Han pegede med en ny kæp, han havde 
samlet op og brækket til. 
"Har du for resten sat dig ind i den nye 
skovlov, Karl Henrik?" spurgte jeg. 
"Nej! " svarede han, "jeg går ud fra, 
den er fornu f tig som de foregående 
over for nutidens og den overskuelige 
fremtids forhold", tilføjede han und
skyldende. 

Sjælen i Karl Henriks skov 

Dybest set var Karl Henrik blevet mæt 
af at dyrke sin skov. 
Hvad man som ny ejer af en skov skal 
gøre som det første, vedkom ham ikke 
rigtig mere. lO-årsreglen, som vedrører 
ikke-fredskovspligtige skove større end 
2 V2 hektar, så de i den priode efter et 
ejerskifte skal drives efter reglerne om 
god og flersidig skovdrift, vedkom 
ham ikke rigtig mere. 
Målet for god skovdrift havde han jo 
altid haft nerve og sans for. Hans gode, 
sunde fornuft havdejo sjældent svigtet 
ham. 
Hvor meget af skovens areal, der frem
over må være juletræer i, bekymrede 
ham ikke, han skulle hverken bygge el
ler udstykke i sin fredskov, og han ville 
ikke have støtte. 
Om alt det talte vi på vejen ud af Heg
ningen. Jeg tog afsked med ham for 
aldrig mere at se ham i live, for Karl 
Henrik døde få måneder senere, og det 
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vidste han, at han skulle, da vi var på 
tur. 
Nu skal denne udgang på historien 
ikke skade feststemningen her i dag, 
men uddybe og løfte den. Jeg har alene 
taget den med, fordi jeg ikke på nogen 
måde kan slutte uden at understrege, 
hvor dybe værdier der må ligge i at 
være skovdyrker. Ja, de værdier går så 
langt som til dette livs slutning, og må
ske videre derefter, som et minde om 
den bortgangne i de efterlevendes sind. 
Jeg tror, at den fattethed, hvormed 
Karl Henrik så slutningen i møde, den 
havde han sparet op til igennem sit liv 
og sit arbejde med sin skov, de mange 
år, han dyrkede den. 
Hans kone har givet mig ret i den anta
gelse, og det var bestemt ikke let for 
hende at afhænde Hegningen til den 
næste skovdyrker. Men det er nu gjort. 
En enkelt gang har jeg været på besøg 
i Karl Henriks skov, som vi nu er nogle 
stykker, der uofficielt kalder den. 
Der er en sjæl i den skov, som vi hans 
venner tilhører, og som de, tilhører os. 
Det må der være i alle skove, hvor et 
menneske som Karl Henrik, en skov
dyrker for Gud Herren, har varetaget 
opgaven med hjertet og også med sans 
for værdier andre end dem, der i alt 
fald mistes sammen med livet, når det 
er slut. 
Så derfor burde vi ved denne lejlighed 
i grunden hylde Karl Henrik, som al
drig fandtes, men som jeg digtede til 
jer, for at kunne forstå jer, så jeg oprig
tigt kunne hilse jer! 

Fotos af børn i skoven er udlånt fra Skov
og Naturstyreisen . 



"HUMUS II" 
med bevis for Sante Mattsons humusteori 

af FLEMMING JUNCKER, Havndal 

At jordoverfladen kan indeholde store 
mængder af humus, sort eller brun far
vet dødt organisk masse, normalt ofte 
fra 100 til 200 tons (på de såkaldte sorte 
jorder ofte over 5-600 tons pr. ha) i va
rierende dybde fra 1/3 m op til 2 a 3 m i 
særlige tilfælde - er gammelkendt vi
denskab. 
At kvælstofindholdet normalt på sund 
jord ("brunjord" eller "sortjord") of
test ret konstant ligger nær 5OJo med et 
kulstof/kvælstofforhold, C/ N på 10 a 
12, synes mindre velkendt. Det gælder 
også de to forskellige teorier om hu
musdannelsens natur, fremsatte af 
Waksmann i 1938 og S. Mattsson i Sve
rige i krigsårene. 

Teorier for humusdannelse 

Waksmann, ukrainsk født amerikaner, 
var en stor mikrobiolog og forklarede 
humusdannelsen som den vanskeligst 
omsættelige rest af planter, dyr (bl.a . 
insekternes chitin) og mikroorganis
mer; proteinrester, inc!usive svampe
hyfer. Disse stoffer er variggjorte bl.a. 
ved garvningslignende kondensationer 
med planteresternes indhold af cyc!i
ske forbindelser som regulære garve
stoffer og ligniner (som ved hydrolyse 
især nedbrydes til fenylpropaner). 
Der er utvivlsomt meget rigtigt i Waks
manns humusteorier, som oftest over
vejende præger opkalket agerjord ved 

pH 6 a 8. Men ved pH i intervallet mel
lem 5 og 6 (hvor også kalkudvasknin
gen med surt carbonat synes at ophøre) 
synes det dog at være Mattssons hu
musteori, der kommer til at dominere i 
naturlige brunjordsprofiler. 
Waksmanns teorier synees også at 
være aktive på de "sorte steppejorder", 
der dannes i klimater, hvor nedbøren er 
moderat og følger årets vækstkurve. 
Derved bliver udvaskningen og nitrat
danneisen moderat, ofte ved højt pH 
7,5-8,5, og CaC03 udfældes i uopløse
lige klumper. Vi kan se bort herfra i 
Skandinavien, hvor der kun er små til
løb til sortjordsdannelser (måske på 
Vestlolland og Fehmern, evt. lidt på 
Øland i Sverige). 
Mattssons humusteorier, som - på 
grund af fremkomsten og isoleringen 
under verdenskrig II - kun blev lidet 
læste og kendte i den "frie verden", 
vakte en del interesse i Tysklands skov
brug (bl.a. Wittich i Hann. Munden). 
Teorierne går primært ud på, at am
moniak i jorden spiller en afgørende 
rolle for det naturlige stofskifte i mod
sætning til nitrat, som er en affalds
vare, der i moderate mængder kan gen
bruges. Derfor bør der normalt gødes 
med ammonium-N, som så efter behov 
(bl.a ved varierende pH) enten kan iltes 
til nitrat, optages direkte af planterne 
eller (især omkring pH 5,5 eller derun
der) kan reagere med det af mikroorga-
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nismerne evt. også ved autooxydation 
syrnede planteaffald af kulhydrat- og 
ligninnatur. 
Herved dannes varig humus (tysk Dau
erhumus), som alt efter forholdene 
kan nedbrydes relativt hurtigt i ager
jord (ved jord bearbejdning og kalk
ning). I skovjord eller hede kan varig 
humus være mere varig (under grav
høje på gammel hede kan det ofte ses i 
svage sorte striber efter 3000 år), og 
den kan ofte ligesom i den urørte sorte 
jord findes i gammel uforstyrret skov
jord, hundreder af år gammel. 
Mens den Waksmannske humusddan
nelsesmodel kan konstateres langsomt 
foregående på kalkrig agerjord, så kan 
den Mattssonske humusdannelse i na
turen på kalk fattig jord ofte iagttages 
foregående ret hurtigt på udyr kede og 
ukalkede græsjorder. Desuden foregår 
den i skove og på heder med en gradvis 
dannelse af et amorft humuslag, vok
sende i dybden under et delvist omsat 
affaldslag af blade, nåle og finere kvi
ste, hvor den organiske struktur endnu 
er erkendbar. 
Omfatter dette strukturerede affalds
lag højst l cl 2 års affald, kan den un
derliggende amorfe profil oftest erken
des som en sund brunjordsprofil, of
test med et C/N-forhold på Il cl 12/1 og 
et humusindhold på oftest 2 eller mere, 
indhyllende sandkornene med mørke
brune humuspartikler, mens finere ler
partikler også på anden måde kan del
tage i dannelsen af større muldaggreg
ater, når podsoleringen er ophørt. 
Det er ulige lettere at opbygge en dyb 
brunjord på god sandjord, hvor de lidt 

større sandpartikler er omgivet af en 
hinde af ferriforbindelse, der med 
svage Si02-valenser fastholdes løst på 
siliciumoxydkrystallernes overflader. 
Ferriforbindelserne binder her igen 
humusmakromolekyler med deres 
svage frie valenser. 
Det organiske affald forsures hurtigt 
under fugtige forhold ved mikrobiolo
gisk medvirken eller ved autooxyda
tion (lavere kulhydrater fremkomne ef
ter hydrolyse virker som bekendt ofte 
reducerende). De fremkomne carbo
xylgrupper vil på kalkrig jord, hvor 
kalken i jordvæsken er opløselig som 
bicarbonat mellem pH 5,5 og 7, over
vejende neutraliseres af kalken under 
CO2-afgang. Caliumcarboxylatet de
carboxyleres let til aktivt bicarbonat, 
der igen finder nyt surt organisk affald 
og fortsætter derved dettes nedbryd
ning til C02 og vand. 
Den af affaldet frigjorte ammoniak 
ved pH over ca. 5,5 vil enten bruges af 
planterødderne eller nitrificeres til ni
trat, der ikke ophobes her i verden, 
men enten kan genbruges af planterne 
eller uudnyttet vil udvaskes. Før eller 
senere vil nitraten denitrificeres i ha
vet, jorden, grundvandet eller søerne 
under afgivelse af ilt og overvejende 
frit N2. 
De fleste naturlige jorder i vort klima 
vil med fornødent muldindhold ind
stille sig naturligt omkring pH 5,5 med 
et C/N-forhold på Il cl 12. På kalkrig 
skovjord er muldlaget ret tyndt og kan 
i det allerøverste lag selv under ideelle 
forhold endog falde helt ned mod pH 
4,75, som det bl.a. er set i Als Nørre
skov. 

FolO 1. Artiklen diskuterer forskellige teorier for humusdannelse. I nåleskove med lav pH kan 
myhorrhiza-svampen bevirke at nitrifikationen går helt i stå. Dræbes svampene vil humus igen 
mineraliseres og kvælstof frigøres - den såkaldte Romell-effekt. ~ 
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Mordanneise og Romell-effekten 

I skandinaviske skove synes der ved 
planternes symbiose med mykhorriza
svampene at kunne opstå en speciel 
ond cirkel ved væsentligt lavere pH 
(3,5-5), udvisende en sur såkaldt fibrøs 
mor. Her er affaldslaget sammenvævet 
til en filtagtig masse af dværgrødder og 
mykhorrizaarternes svampehyfer, der 
synes at være i stand til at extrahere af
faldets ammonium og fosfor evt. før 
dets fulde mineralisering til fordel for 
værtsplanterne. Disse synes at betale 
med assimilerede kulstofforbindelser 
med det resultat, at affaldsmassen ud
vikler et meget højt e / N-forhold, ofte 
op over 30-40 eller mere. 
Nitrifikationen går derved helt i stå, og 
på grund af ammoniakmineraliserin
gens formindskelse bliver affaldet fra 
de mykhorrizabærende træsorter 
(gran, fyr, bøg, birk, asp etc.) og andre 
plantesamfund (lyng, blåbær, tytte
bær etc.) extremt ammoniumfattigt. 
Derfor øges den onde cirkel med en 
forstærket mykhorrizapræget kvæl
stoffattig affaldsophobning (mordan
nelse, podsolering), ofte med pH ned 
omkring 4 og med et tilsvarende højt 
e/N-forhold. 
Svenskeren L. G. RomelI og senere 
Erik Oksbjerg har vist, hvordan denne 
form for mordanneise kan ophæves 
(den onde cirkel brydes) ved i ældre 
skov på begrænsede træfrie områder 
på 4 cl 15 m 2 store nøgne eller mosdæk
kede pletter at grave isolationsgrøfter i 
roddybde udenom feltet. 
Derved dræbes mykhorrizerne i feltet, 
og på kort tid (1-2 år) ændres overfla
den ofte til en brunjordslignende til
stand med rigelig ammoniakfrigørelse 
(fordi mykhorrizernes kortsluttende 
kvælstofoverførelse til værtsplantens 
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fordel nu er ophørt). Den isolerede 
plets vegetation præges derved ofte af 
en begyndende nitrifikation, karakte
riseret af bredbladede urter på den tid
ligere nøgne eller mosbegroede skov
bund. Denne såkaldte nitratvegetation 
indfinder sig som et tegn på kvælstof
rigelighed, efter at den onde cirkel nu 
er brudt, fordi kvælstoffet nu minerali
seres normalt. 
Dette kaldes Romell-effekten og er af
bildet i bl.a. en artikel af Oksbjerg 
(Dansk Skovforenings Tidsskrift 1954, 
side 96). 
Den samme ret hurtige sanering af en 
sur skovbund kan opnåes under rød
granplantninger ved hyppig hugst 
(højst toårige mellemrum) fra toppen. 
Dette er beskrevet i min bog "Humus" 
(1985) side 106, hvor fjernelsen af do
minerende unge træer kan simulere 
Romell-effekten under den forudsæt
ning, at hurtigt efterfølgende udhug
ninger udvider de mykhorrizafrie plet
ter, før de kan gen koloniseres ved om
givende træers rodindvoksning . Med 
hyppige gennemhugninger fra toppen 
er det altså muligt ret hurtigt at kunne 
sanere degenereret skovjord ved at af
bryde den onde cirkel ved hurtigere af
faldsomsætning og sænke et for højt 
e / N-forhold til det normale 11 cl 12, 
som tillader foryngelse med rodhårs
løvtræer. 

Humusteorier lidet anerkendte 

I modsætning til Waksmanns humus
teorier, som dominerer forholdene i 
opkalkede agerjorder fra pH 5,5 cl 6 og 
opefter, er Mattssons teorier lidet 
kendte i den vestlige verden udenfor 
mellemeuropæisk og skandinavisk 
skovbrug. Selv her er kendskabet ringe 
under indflydelse fra landbrugskemien 



og af efterkrigstidens (og især de sidste 
25 års) svindende interesse for natur
iagttagelse til fordel for det populære 
computerarbejde, baseret på et mere 
begrænset udvalg af variable end natu
rens enorme variationer forudsætter. 
Nutidens mere begrænsede historiske 
viden og de videnskabelige begræns
ninger efter 1957 og 1968 har forledt 
mange yngre forskere til at betegne 
Mattssons teorier om humusdannelse 
(ved surt højmolekylært planteaffalds 
reaktion med ammonium til varige hu
musstoffer under forhold, hvor cal
cium ikke længere forekommer rigeligt 
opløst i jordvæsken under pH 5.5), 
som forældede eller ikke videnskabe
ligt anerkendte. Det sker til trods for at 
de dagligt kan iagttages i naturen, i 
halmrig kvæggødning eller ved udvik
lingen i danske skove, og især i Jyllands 
granplantager, heder og vej kanter. Her 
har de senere års store ammoniakim
port i handelsgødning og den øgede 
svineproduktion med halmfri gylle 
hævet vor atmosfæres ammoniakind
hold væsentligt over det før 1960 eksi
sterende niveau. 
At dette har betydet en afgørende øget 
frugtbargørelse af vore skove og heder, 
må enhver jysk forstmand have kunnet 
iagttage. Bevist eller ubevist er store 
dele af Jyllands skov- og hedearealer 
ændret fra fattig sur mortilstand til en 
nu mindre sur saneret brunjord, dels 
ved øget udhugning (desværre for 
lidt), men især ved øget ammoniakop
tagelse i den sure mor fra atmosfærens 
nu forøgede indhold deraf. 
Den videnskabelige forståelse heraf sy
nes hidtil fornægtet af flertallet af de 
yngre forskere, der som oftest med be
grænset historisk ballast har kastet sig 
over vor landbrugs- og skovjords nyere 
udforskning. 

Underbygning af Mattssons teorier 
Måske utilsigtet synes nu en artikel i 
Svenska Skogsvårdsjoreningens 
Tidsskrijt SST 1-90 på siderne 28 til 35 
at kunne levere et acceptabelt bevis på, 
at Sante Mattssons humusteorier alli
gevel er ret så troværdige, og (som jeg 
siden 1956 har søgt at bevise), spiller en 
meget betydelig rolle i den ønskelige 
forståelse af såvel landbrugs- som 
skovbrugsjordens stofomsætning un
der vore tempererede klimaforhold, og 
som burde beagtes væsentligt mere end 
hidtil sket i de skandinaviske miljø
drøftelser. 
Forfatteren er Hans-Orjan Nohrstedt 
fra Instituttet for Skogsfbrbattring, 
Uppsala, og han behandler udprægede 
podsolprofilers reaktion over en læn
gere årrække på kvælstof tilførsel. 
Hverken ved anlæg eller opgørelse sy
nes de "Mattssonske teorier" at have 
været særlig præsente, fordi der ikke 
alene er anvendt ammonium-N (AN), 
men dominerende ammonium-nitrat-N. 
Desværre er artiklen af summarisk na
tur og giver ikke oplysninger om pH
udvikling eller prøvetagningsdybde 
ved angivelse af Kolmangder (altså hu
musdybde) f.eks. Det ses dog tydeligt 
af artiklens figurer l til 4 (gengivet her, 
red.), at en meget stor del af den til
førte kvælstof er blevet fastlagt i jor
den indenfor den undersøgte dybde. 
(Teksten under figur 4 an tyder, at det 
kunne være 50 cm). 
I fig. 2 er tilført ca. 1500 kg kvælstof i 
form af AN. Mattsson skelner skarpt 
mellem ammonium-N, som indgår di
rekte i jordens stofskifte, og nitrat, 
som er affald, og som normalt kun 
gennem arealets produktion og foto
syntese kan reduceres til ammonium, 
og gennem affaldet frigøres som så
dant i jorden. 
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Figur l. Nedbrydningen af førn (organisk affald) og humus går langsommere i en lang periode 
efter gødskning. Respiration (ånding) i mor fra gødsknings forsøget 101 Kroksbo og dens af
hængighed af forskellige behandlinger (ANISO = ISO kg N/ ha som ammoniumnitrat, UISO 
= ISO kg N/ ha som urea). Prøverne blev taget Il år efter udført gødskning. Resultaterne er 
middelværdien af tre gentagelser. (Omarbejdet efter Nohrstedt m.fl. 1989). 
(Denne og de fire øvrige figurtekster er oversat fra den svenske artikel af Hans-Orjan Nohr
stedt: Skogsgbdsling - markforbattrare eller kvavebomb?, SST 1-90, side 28-35, red.). 
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Figur 2. Mængden af organisk materiale i jorden øger efter gødskning. Mængden af kulstof 
(kolmangd) i humuslaget i gødskningsforsøget Dl64 Billingsjon og dens afhængighed af til
ført kvælstofmængde (kvavemangd). Kvælstoffet blev udgjort af ammonium nitrat og blev 
spredt over tre gange i løbet af en 20 års periode før jordprøveudtagningen. Prøverne blev taget 
seks år efter den seneste gødskning. (Efter Nohrstedt 1990a). 
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rende effekt af 600 kg N/ ha som ammoniumnitrat, angivet både per vægt- og arealenhed. 
Yderligere forklaringer, se tekst til figur l. (Efter Nohrstedt 1989b). 
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Figur 4. Normal skovgødskning fører ikke til langvarig kvælstofudvaskning. Indhold af for
skellige kvælstofformer i jordvandet på 50 cm dybde i gødskningsforsøgdet 0164 Billingsjon 
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en til figur 2. (Efter Nohrsted 1990a) . 
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Gives nitrat i større mængder, ud
vaskes de overskydende mængder, som 
det bl.a. vises i figur 4. I disse forsøg sy
nes det meste givet som ammonium
nitrat. Også for store mængder ammo
nium på en gang kan selvfølgelig i 
overskud give nitrifikation og ofte ud
vaskning. 
Kulstofmængden synes i profilen i fi
gur 2 øget med ca. 10 tons pr. hektar, 
svarende til knapt ca. 20 tons humus, 
der med et normalt kvælstofindhold 
på 5 % for brunjord netop ville inde
holde ca. l ton ammoniumkvælstof; 
dette synes således opbygget til humus 
over 20 år - altså ca. 50 kg ammoni\lm
N eller mere er bundet årligt og fast
holdt pr. hektar af den oprindeligt 
sure, podsolerede jord. Dette er samme 
størrelsesorden, som jeg opererer med 
i min bog "Humus" (1985), forudsat 
som ca. 50 kg årlig kvælstoftilførsel til 
relativt sur jord fra nedbør og binding 
i det sure affald. 
Desværre savner vi naturiagttagelser 
eller fotografier af den synlige æn
dring efter at der er sket henved en for
dobling af humusmængden pr. ha. 
Men artiklens første fotografi viser 
klart, at det drejer sig om podsolerede 
skovjordsprofiler. 
De på figur 1 angivne reducerede kul
syremængder fra nedbrydningen af or
ganisk materiale efter N-tilsætning 
stemmer principielt overens med figur 
2, fordi den voksende fastlæggelse af 
kulstof i affaldet i humus netop må 
skulle resultere i mindskede afgivne 
CO2-mængder i takt med den stigende 
kulstoffastlæggelse. Der synes ikke at 
være større forskel ved anvendelse af 
henholdsvis ammoniak eller AN, men 
N-mængden var kun 600 kg. 
Figur 3, der viser mindsket fosfortil
gængelighed med øget humusdan-
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nelse, er helt naturlig, fordi øget hu
musdannelse vil binde tilgængeligt 
fosfor i et vist forhold til C og N - der 
angives ofte groft, at C/N IP-forholdet 
i varig humus er noget i nærheden af 
100/10/1. 
Figur 4 viser højst interessant, at ud
vaskningen fra den foreliggende skov
jord til større dybde end 50 cm af orga
nisk kvælstof (der normalt også kan 
bindes som humus under de 50 cm's 
dybde), ikke her har været voksende 
uanset øget gødskning, og at først ved 
en N-dosering på 1800 kg over 20 år 
forekommer nitratudvaskning, altså 
dannelse af mere nitrat, end planterød
derne kan optage. Det sure affalds 
stødpude overfor ammoniakkvælstof 
med varig humusdannelse til følge har 
altså her kunnet omsætte i snit over 75 
kg årligt, selvom doseringen foregik 
noget ujævnt med flere års mel
lemrum. 
Netop i figur 4 savner man pH-oplys
ninger af hensyn til den almindelige 
usikkerhed om nitrifikationens for
hold til varierende pH. Alene efter le 
Chateliers princip må nitrifikationen 
være faldende med pH, helt bortset fra 
mykhorriza-effektens onde cirkel i 
denne skov jord (se billedet i artiklen 
side 28). 
Figur 4 bør konfronteres med den dan
ske påstand på side 121 øverst i "NPO
forskning fra Miljøstyrelsen", nr. A 10 
1990: DAISY: There is no evidence that 
pH in the range 5,5-8,0 etc. are ever li
miting the nitrification proces. Se bl.a. 
Bayerisches Landwirtschaftliches 
lahrbuch 1988, Hefte 6. 

Afslutning 

Artiklen i SST synes ikke at drage de 
ovennævnte konklusioner som bevis 



for Mattssons humusteoriers rigtig
hed, men derimod drages andre om 
forsuringstendensen, kalktilsætnin
gens ønskelighed og ammoniumnitra
tets relative uskadelighed - de sædvan
lige misforståelser ud fra manglende 
kendskab til Mattssons og Åslanders 
teorier. 
Men et klarere bevis på rigtigheden af 
Mattssons humusopfattelse synes 
svært at finde, hvis man ser bort fra 
"Oksbjergs prøve", nævnt på side 92 i 
min sidste bog: "Vandmiljøplanen - en 
grov misforståelse af kvælstoffets rolle 
i verden" (1990). (Ammoniaktilsæt
ning til surt "hundekød" = højmose
tørv). 

Bilag 

Som bilag gengives uddrag af artiklen 
som er kommenteret i denne artikel. 
Den svenske artikel er af Hans-Orjan 
Nohrstedt: "Skogsgbdsling - markfbr
battrare eller Kvavebomb". Sveriges 
Skogsvårdsfbrbunds Tidsskrift 1/90, 
s. 28-35. 

Red. 

De narmaste tio åren efter godsling med 
kvave producerar skogen 10-20 ml stamved 
extra per hektar. Men hur påverkar kvave
godslingen ståndortens långsiktiga pro
duktionsformåga? Det beror på hur mar
kens fbrmåga att leverera naring och vatten 
till det vaxanden beståndet forandras. 
Skogsgodslingen orsakar fullt matbara for
andringar i marken. Både forrådet av orga
niskt material, mangden vaxttillganglig na
ring och surheten i marken kan påverkas. 
Nar man med handelsgodsel tilfor traden 
upptagbart kvave, svarar de med att bygga 
ut en storre barrbiomassa. Traden får dari
genom en storre fotosyntesapparat och kan 
producera mer kolhydrater, varav en del 
fordelas till stamveden. 
På lite langre sikt resulterar den storre 

barrskruden också i okad mangd fallforna. 
Ett godslat bestånd ger således mer barr
forna an ett ogodslat. 
Forskningen har samtidigt kunnat visa att 
nedbrytningen av forna och humus går 
långsammare under en lång tid efter kva
vegodsling (figur l). Varje gram bryts ner 
långsammare nar beståndet ar godslat an 
nar det ar ogodslat. Detta har sannolikt 
både kemiska och biologiska orsaker, men 
mekanismerna ar annu ofullstandigt 
kanda . 
Eftersom kvavegodslingen leder till att mer 
forna produceras, och att den samtidigt 
omsatts långsammare, bor mangden orga
nisk material oka i markprofilen. Att så 
verkligen ar fallet har nyligen visats i ett par 
undersokningar (figur 2) . 
En långsammare nedbrytning skulle kunna 
leda till att mindre naring frigors for tra
den. Men den lagre omsattningen av varje 
gram organiskt material tycks uppvagas av 
att det blir mer material per ytenhet. Det 
galler vid den nivå på godselgivan som an
vands i det praktiska skogsbruket (150 kg 
kvave per hektar). 
Med storsta sannolikhet minskar således 
inte, vid någon enstaka normal giva, mar
kens formåga att leverera naring till traden. 
Denna slutsats stods också av det faktum 
att stamvedstillvaxten efter avslutad gbds
lingseffekt i de allra flesta fall återgår till 
den tillvaxt som det ogbdslade beståndet 
har. 
Gbdsling med en mycket hog giva ammoni
umnitrat, 600 kg N/ ha, har daremot visat 
sig kunna ge en mindskad omsattning aven 
rak nat per ytenhet. Det har dessutom visat 
sig att markens fbrmåga att levera fosfor då 
också minskar (figur 3). 
Om man godslar upprepade gånger med 
hbga givor avtar ofta tillvaxtreaktionen. En 
mojlig orsak till detta kunde vara att man 
har godslat fram en brist på något annat 
naringsamne an kvave, t ex fosfor. Om 
detta stammer, skulle en av forklaringarna 
till bristen kunna vara att mikroorganis
mernas aktivitet avtar, mindre material 
bryts ner och darmed mindre fosfor blir til-
19angligt for traden. 
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Alldeles nya resultat från ett godslingsfor
sok på en svag tallståndort visar att aven en 
relativt låg giva (160-70 kg N/ha) vid fler
faldigt upprepad godsling har minskat 
mangden vaxttillganglig fosfor i marken. 
Humusens goda formåga att hålla vatten 
och vaxttillgangliga naringsamnen ar val 
kand. En skogsgodsling som ger ett makti
gare humusskikt skapar darfor samtidigt 
en ståndort som kan lagra mer vatten och 
naring for traden. På många svaga ståndor
ter kan således kvavegodsling vara ett satt 
att forbattra humustillståndet. Beståndet 
får inte vare for glest, utan måste kunna re
agera ordentlig med okad tillvaxt på gods
lingen. 
Nar markens naringsforhållanden har for 
battrats på detta satt, kan en till fOrsel av ba-
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siska amnen darutover hoja markens buff
ring mot fOrsurande processer. 
Normalt kan det mesta av det kvave som 
tillfOrs ståndorten återfinnas i mark och 
bestånd . Bara en mindre del « 30(70) lakas 
ut. Detta innebar att upprepade godslingar 
succesivt okar markens forråd av kvave. 
Vilken långsiktig effekt denna okning har på 
kvaveutbud, bonitet och lackage ar i stort sett 
okand, men foremål for viss forskning. 
Efter en normal skogsgodsling lacker det i 
regel oorganiskt kvave forbi rotzonen un
der ett par år. Darefter återgår lackaget till 
den ursprungliga, mycket låga nivån. Inte 
heller verkar några upprepade godslingar 
med rekommenderade mellanrum ge upp
hov till bestående lackage, åtminstone inte 
vid rim liga givor (figur 4). 



Har hvidgran en fremtid i 
dansk skovbrug? 

Af forstkandidat ANDERS P. PEDERSEN l) 

En mere og mere overset træart er 
hvidgran (Picea glauca (Moench) 
Voss). Trodsen langfortid som lægiver 
i såvel land- og skovbruget som i andre 
jordbrugserhverv har den aldrig op
nået nogen større rolle. Erfaringer med 
større, samlede tilkultiveringer er da 
også særdeles sparsomme. 
l artiklen lægges der op til en revurde
ring af træarten. Der drages nye erfa
ringer frem fra 6 jyske proveniensfor
søg. Træartens hidtidige anvendelse og 
potentielle muligheder vurderes, og 
den sammenlignes med alternative 
træarter. 

Udbredelse og egenskaber. 

Kun meget få træarter har et udbredel
sesområde, der i størrelse står mål med 
hvidgranens: 
Den forekommer naturligt på nedbørs
rige kystlokaliteter som f.ex. New 
Foundland i det østligste Canada og 
går mod vest tværs over det nordameri
kanske kontinent til umiddelbart øst 
for kystbjergene i British Columbia. 
Her møder den enkelte steder sitkagra
nen og dannner med den en naturlig 
krydsning ved navn Picea x lutzii. El
lers sker den hyppigste naturlige kryds
ning med engelsmannsgran - i store 
områder kan de to træarter ikke helt 
adskilles, og disse mellemformer be-

nævnes interior spruce (Knudsen 
1989). Se også figur 10. 
Mod nord strækker udbredelsen sig 
endnu længere vestover til det nord
vestligste Alaska. Uf. figur 3). Jord
bund og klimaforhold varierer selvsagt 
kolossalt inden for udbredelsesområ
det. 
Mod nord findes den helt op til træ
grænsen, hvilket forklarer artens hård
førhed. Herhjemme er den kendt som 
usædvanlig nøjsom og særdeles ro
bust. Navnlig dens evne til at tåle vind, 
frost og salt har givet den en væsentlig 
anvendelse i Danmark. Også over for 
vinterudtørring ("frosttørke") er den 
meget resistent. 
Den tåler fra tør, mager jord med lyng 
til fugtige og sure områder (Hauch og 
Oppermann 1902). Storm fastheden er 
næppe bedre end for andre granarter, 
men på tørre, magre lokaliteter vil den 
udvikle et stort rodsystem, som stabili
serer den. 
Angreb af rodfordærversvampen Fo
mes annosus (Heterobasidion anno
sum) var tidligere kun kendt fra Dan
mark (Agriculture Handbook 1965), 
hvor betydningen til gengæld har væ
ret stor. 

l) Ansat ved Statens forstlige Forsøgsvæsen, 

proveniensafdelingen. P.l. orlov til DANIDA 

Skovfrøcenter. 
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Hvidgran i Danmark 

Den "danske" hvidgran, som især har 
været benyttet til læformål igennem 
halvandet hundrede år, stammer sand
synligvis fra den sydøstlige del af ud
bredelsesområdet og er importeret via 
skovfrøhandlere i New York . 
Ifølge Møller (1965) stammer den 
"danske" hvidgran derimod hovedsa
geligt fra Adirondacks Mountains i 
staten New York. Her gror den på sær
ligt sure sandjorder med pH-værdier 
på 4,5-5 (Agriculture Handbook 
1965). 
Hvidgranen indførtes til Danmark fra 
Canada første gang omkring 1790, 
men først efter 1815 blev den alminde
ligt kultiveret her i landet (Hauch og 
Oppermann 1902). Træarten fik hur
tigt ry for ikke at vokse særlig hurtigt, 
men var som sagt særdeles hårdfør. Da 
den samtidigt ikke krævede meget af 
jordbunden, blev den naturligt nok fra 
starten benyttet som lægiver for 
kendte, hurtigtvoksende nåletræarter 
ved anlæg af hedeplantager, eller som 
sandflugtsdæmper i hegn på vind ud
satte landbrugsarealer. 
I selve skoven begrænsede anvendelsen 
sig til "bælterne". Bælterne var 20 - 100 
m brede og udgjorde et nord-sydgå
ende skelet inden for hvilket den egent
lige skov kultiveredes, jf. figur 1. Foru
den hvidgranen benyttedes her også 
bjergfyr og - i mindre omfang - bal
samgran og ædelgran. 
Egentlige hvidgranbevoksninger ken
des ikke. Dog omtaler plantør Briiel 
(1899) en 20 tdr. land stor 50-70 årig 
hvidgranbevoksning på en pauver 

Figur l. Eksempel på indlæggelse af stabili
serende bjergfyr/ hvidgran læbælter forud 
for skovtilplantning. Tilplantning af afde
lingerne skete derefter gradvist fra vest mod 
øst, startende i hovedafdeling l (efter Mul
ler 1882, s. 162). 

grushede ved Fjerritslev i Hanherred, 
hvorfra der solgtes gavntræ i form af 
"Bjælker og Spir, der blive solgte til store 
Priser". Hvert år blev l td. land afdrevet og 
påny tilplantet med hvidgran. 
Det officielle skovareal for hvidgran er ca. 
900 ha, svarende til 0.2070 af landets skova
real (Arealdatakontoret 1988). 

Hvidgran til læhegn. 

Til anlæg af nye læhegn er arten nu i 
stærk tilbagegang, vel mest p. g. a. rod
fordærverangreb og - med alderen -
tiltagende åbenhed for neden. Rodfor
dærverangreb har først og fremmest 
været fremkaldt ved smitte fra ned
hamrede, rodfordærverangrebne træ
pæle langs med hegnene (Jørgensen 
1955). Arten har visse fortrin sammen
lignet med de løvtræbælter, som er på 
vej til at afløse den: Den er stedsegrøn 
og giver fuld lævirkning hele året. 
Den stærke aksetendens og dens - sam
menlignet med løvtræbælter - bet yde-

Figur 2. Potentielt juletræ? Motiv fra klonsamlinger med særligt blå, danske hvidgrantyper i 
C. E. Flensborg plantage ved Viborg. Især kan bemærkes det typiske, regelmæssige skelet, træ
ets fyldighed og den blålige, konstante nålefarve (foto: A. P. Pedersen, februar 1989). ~ 
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lige evne til at vokse opefter giver ef
fektivt og langtrækkende læ. Hertil 
kommer en ikke ubetydelig indtægts
mulighed fra pyntegrønt klip. 
Erfaringer fra landbruget viser (Dine
sen 1989), at hvidgranhegn beskytter 
vintersæden godt mod saltsvidninger, 
idet de opfanger saltnedslag, hvilket 
har effekt i stor afstand fra hegnene. 
I forhold til de trerækkede løvtræbæl
ter, der nu anvendes overalt (Hedesel
skabet 1986), kan man med nåletræer 
tillade sig at gå ned til 1 eller 2 rækker 
(Heineth 1927). Løvtræerne bliver til
med ofte bidt slemt af harer (Heineth 
1927) mens hvidgran kun meget sjæl
dent røres af vildt eller husdyr. Ligele
des kræver hvidgrankulturerne - i 
modsætning til løvtræ - ingen særlig 
renholdelse. De er således enkle, sikre 
og billige at etablere - næsten uanset 
lokale forhold. 

Hvidgran som pyntegrøntvare 

Meget taler for, at juletræmarkedet vil 
ændre sig i de kommende år, således at 
man må specialisere sig og satse på nye 
produkter. Især ventes rødgran jule
træer at ville oversvømme markedet, 
og prisen på gennemsnitsvarer vil for
mentlig falde, mens prisen på og efter
spørgslen af kvalitetstræer ikke ventes 
at gå ned (Enevoldsen 1988). 
Spørgsmålet er, om hvidgran her har 
en chance. Det er et regelmæssigt og 
sædvanligvis fejlfrit træ med god gren
og nålefylde .. Nålene sidder særdeles 
godt fast, og de stikker ikke - i hvert 
fald ikke de danske typer. Jule
træprocenten vil i kultur kunne blive 
meget høj og pleje heraf formentlig 
billig - f. eks. æder vildtet kun nødigt 
hvidgran, og skader på topskud er 
meget sjældne. Særlige blå typer kan 
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tilsyneladende med held selekteres i be
stående danske bevoksninger/læbæl
ter, jf. figur 2. 
Hertil kommer, at den hyppige og rige
lige koglesætning kan udnyttes til en 
særlig værdifuld pyntegrøntvare, idet 
små, naturlige kogler normalt anses 
som forskønnende og er meget attrak
tive. Kogler kan forekomme på endog 
meget små træer. Disse påstås af jule
træsælgere (non cit.) at være kolossalt 
efterspurgte, hvis de kan fremskaffes. 
Træarten tåler fint at klippes - ja, 
Helms (1925) fremhæver endda dens 
evne til at tåle topstævninger. Pynte
grøntgrossist Gram (1989) hævder, at 
klipning af hvidgran læhegn ligefrem 
er gavnlige, idet de da lever længere og 
ikke bliver åbne forneden. 
Hvidgran-klip anvendes i dag i stor ud
strækning til gravdækning. Til kirke
gårdsmarkedet er det således langt 
mere efterspurgt end nobilis III, der er 
ca. tre gange så dyr (Gram 1989). Men 
i takt med artens nuværende aftagen 
og forsvinden fra mange læhegn er 
hvidgran-klip efterhånden blevet en 
mangelvare i Danmark, hvor det nu 
opnår en merpris i forhold til rødgran 
på ca. 50 øre (Pyntegrøntsektionen 
1989). 
Gram (1989), der er landets næststør
ste aftager af hvidgranklip, mener at 
kunne sælge betydeligt større mæng
der end de 120 tons, han nu aftager år
ligt og efterlyser etablering af flere 
hvidgranhegn. De eksisterende er for 
det meste over 40 år gamle og begyndt 
at være udlevede eller skal klippes for 
højt oppe på træerne. Han påpeger en 
let indtægtsmulighed for de små brug, 
idet disse læhegn/-bælter normalt ikke 
kræver pleje af nogen art. 
Nogle af dens øvrige egenskaber som 
pyntegrøntvare er imidlertid omstridte: 



Fra flere sider hævdes det, at hvidgra
nen efter hjemtagning - får en stærk, 
ubehagelig lugt indendøre. Pynte
grøntgrossist Gram (1989), der har stor 
erfaring med hvidgran, oplyser deri
mod, at hvidgran ikke lugter ubehage
ligt - snarere tværtimod. Problemet 
med hvidgran er, at kvistene taber nå
lene efter få dage ved stuetemperatur. 
Uanset omfanget af disse problemer er 
der basis for en betydelig udendørs an
vendelse. Her holder nålene på hvid
gran væsentligt længere end f. eks. på 
rødgran (Pyntegrøntsektionen 1989). 
Ved seriøs, dansk markedsføring vil en 
deklaration til udendørs brug måske 
være nødvendig. 
I Danmark er der (endnu?) ikke noget 
egentligt marked for hvidgranjule
træer, men på f. eks. det vesttyske jule-

træmarked er hvidgran ikke uden be
tydning (Pyntegrøntsektionen 1989). 

Hvidgran som vedproducent 

Traditionelt har hvidgranen altid været 
betragtet som en særlig lavt ydende 
vedproducent. Erfaringer hermed er 
dog yderst sparsomt dokumenterede i 
litteraturen og er i nogen grad kun 
overlevering. Dog har hvidgran ind
gået i enkelte træartsforsøg i Dan
mark. 
I Jylland har den i et forsøg ved Silke
borg (Hilbert 1987) på en typisk gran
bonitet skønvis produceret "moderat" 
sammenlignet med f. eks. murrayana
fyr, rødgran, grandis, douglas, sitka, 
omorika, nobilis, europæisk og ja
pansk lærk. 

Figur 3. Hvidgrans naturlige udbredelsesområde. Anførte numre angiver de 14 direkte afprøv
ninger i SfF's serie. Betegnelserne findes i tabel 1 (efter Agriculture Handbook 1965) . 
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Mere konkurrencedygtig bliver hvid
granen dog på den mere tarvelige og 
eksponerede del af heden og i klitten, 
hvor ikke bare dens hårdførhed, men 
også dens nøjsomhed spiller ind. Dal
gas (1890) betragter hvidgranen som 
endog mere hårdfør end bjergfyr, der 
ellers traditionelt er vores mest hård
føre træart. 
Der findes ingen europæiske til
vækstoversigter for hvidgran (Møller 
1965), og først med proveniensforsø
gene er der opnået mere konkret viden 
om artens produktivitet i forhold til 
rødgran: 

Hvidgran proveniensforsøg 

Først så sent som i 1962 blev de første 
danske proveniensforsøg med hvid
gran anlagt. Forsøgsvæsenet anlagde 
da to store forsøg i Vestjylland i hhv. 
Gjellerup plantage ved Varde og Kron
heden plantage på Klosterheden. He
deselskabet anlagde samtidigt 3 vestjy
ske læbælteforsøg med de samme 
provenienser. Afprøvningerne omfat
ter både østlige og vestlige nord
amerikanske provenienser, heraf en en
kelt insularforekomst, j f. figur 3. 
Herudover indgik tre "danske" prove
nienser og - i forsøgsvæsenets serie -
dansk rødgran som standard. Proveni
ensoplysningerne er gode. 

Sundhed 

Forsøgsvæsenets to forsøg udviklede 
sig vidt forskelligt: 
I Gjellerup plantage led planterne 
voldsomt under sandpisk (sandknog) 
og jordfygning som følge af en forud
gående intensiv jordbearbejdning. De 
første par år gik det værst ud over 
rødgran, der blev voldsomt svedet. Be-
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dre gik det for omorika (skelrækker i 
forsøget), mens hvidgran klarede sig 
bedst. For hvidgranen var evnen til at 
overleve højst forskellig for provenien
serne. 
Rødgranen klarede sig efterhånden 
bedre, idet den i modsætning til hvid
gran bredte sig ud langs jorden og und
gik herved i nogen grad eksponering. 
Til gengæld var dens højde en af for
søgets ringeste (ikke publiceret). Plan
teafgangen varede ved, og forsøget 
måtte til sidst nedlægges i 1982. 
Statusrnålinger viste, at det gennem ti
den var de samme provenienser der 
fortsat klarede sig, og de samme som 
blev ved at afgå. Et udtryk for overle
velsesevnen fremgår af tabel l, venstre 
kolonne. Anførte afgangsprocenter til
hører forskellige forsøgsled (romer
kvadrater), hvilket er grunden til at den 
højeste dødelighed ikke nødvendigvis 
giver en lav rang. 
l tabel l kan overlevelsen i Gjellerup 
sammenlignes med den på Klosterhe
den (midterste kolonne), hvor forhol
dene var mere gunstige. 
Forsøget på Klosterheden lykkedes 
godt og eksisterer stadig. Visse prove
nienser har dog lidt stærkt af svampe 
angreb, der resulterer i afnåling og 
krumme skud. Svampen er bestemt til 
arten Cucurbitaria piceae (intet dansk 
navn). 
En bedømmelse af angrebets parcel
vise omgang er til sammenligning 
medtaget i tabel 1. Heraf fremgår det, 
at den sejlivede Montana proveniens 
ikke er særlig robust over for denne 
svamp. Det væsentlige er dog, at de 
danske hvidgranprovenienser hverken 
er ramt af svampeangreb eller lider af 
stor planteafgang. 
Yderligere belæg for de danske prove
niensers gode sundhedstilstand frem-
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Statustidspunkt år 1963 å r 1963 år 1985 

Proveniens 
N r. Betegnelse 

Forsøgstype I 5 stk. 
romer kvadrater 

5 stk . 
romerk vadrater 

døde rela- rang I døde rela- rang 
070 ti vt % ti vt 

) = resultat baseret på yderligere gentagelser. Ej jæv nfø rbart til næste kolonne. 
i = ingen afnåling, s = svag afnåling, m = middel afnåling, t = st æ rk afnåling. 

= østlige provenienser, D = insularforekomst, • = danske provenienser, 

Blok 
Il Il! 

Afnåling rang 

= vestlige provenineser . 



Figur 4. Alvorlige svampeangreb af Cucurbi
taria medfører deforme og afnålede skud. 
Proveniensen af den viste gran er Yogo Ca
nyon fra Montana, altså en indlandstype. 
(Foto: C. Bang, september 1989). 

går af et af de af Hedeselskabet anlagte 
læbælteforsøg syd for Ikast. Forsøget 
indeholder de samme provenienser 
som ovenfor på nær rødgran. 
Forskellen mellem dansk og importeret 
hvidgran illustreres enklest med fotos. 
Af figur 5, hvor de 3 danske provenien
ser står side om side, er forskellen slå
ende. 
Der ses ingen sygdomstegn hos de tre 
danskere, der står som en massiv, grøn 
mur midt i billedet. Derimod lider de
res umiddelbare naboer, der stammer 
fra 0stcanada Uf. figur 3), alle af al-

Figur 5. Nordsydgående læhegn forsøg med hvidgran på åben mark på hedeslette ved Uur, syd 
for Ikast i Midtjylland. Billedet taget fra sydvest mod nordøst. Det massive hegn i midten ud
gøres af 3 forskellige danske provenienser. De er omgivet af forskellige, østcanadiske proveni
enser (foto: A .P. Pedersen, marts 1989). 

Figur 6. Samme læhegn som i figur 5. Set fra vest. Th. ses en dansk proveniens (nr. 58, jf. tabel 
l), efterfulgt af først en østlig, dernæst en vestlig canadisk proveniens. Yderst tv. skimtes endnu 
en østcanadisk proveniens (foto: A.P.Pedersen, marts 1989). 
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varlige svækkelser: Næsten alle træer i 
vestsiden er gået ud, og de levende 
træer er langtfra grønne til jorden og li
der af kraftige nålesvidninger. 
Af de øvrige fotos i figur 6-8 bekræftes 
de tre danske proveniensers overlegen
hed over for de canadiske yderligere. 
De canadiske svinger dog noget i sund
hed, f.eks. synes proveniens nr. 64 fra 
British Columbia i figur 7 at være sun
dere (og mere vækstkraftig) end dens 
to, østcanadiske naboer. I figur 6 er det 
dog en østlig type, der er en vestlig 

sundhedsmæssig overlegen. Men det 
største skel går stadig klart mellem de 
danske og de nyimporterede hvilket 
igen fremgår af figur 8, der viser en an
den gentagelse i forsøget. 
Samme sundhedsmæssige forskelle 
som i disse læhegn må forventes ved 
anvendelse i bredere læbælter og til 
skovrande. 

Fremtoning 

Som det fremgår af figur 9 og 10, frem
træder de 3 danske typer med et om-

Figur 7. Samme læhegn som i figur 5 og 6. Set fra vest: th. for mandspersonen ses de tre prove
nienser nr. 46, 64 og 47 U f. tabel 1). Den midterste er af vestlig type og er flankeret af 2 østlige 
typer. (foto: A.P. Pedersen, marts 1989). 

Figur 8. Samme læhegn som i de foregående 3 figurer. Set fra vest: 6 parceller, fra venstre prove
niens nr. Uf. tabel l) 52, 48,56,57,58 og (ikke markeret med stok:) 50. Grænsen mellem de sid
ste to er umarkeret, men lader sig alligevel let erkende. Provenienserne 56 til 58 er danske, resten 
er nordamerikanske (foto: A.P. Pedersen, marts 1989). 
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trent ensartet udseende ikke blot m.h.t. 
nåle og kviste, men også træet som hel
hed. De danske kviste syner kompakte, 
nålene er stive, men ikke stikkende, 
fremadbuede og sidder tæt, farven er 
dybgrøn. 
De østcanadiske har som de danske 
korte nåle, men kvistene virker tyndere 
besat, og nålene er ikke indadbuede -
snarere tværtimod. I øvrigt stikker de. 
Farven er på den østlige type i figur 10, 

Figur 9. Hvidgrankviste fra de 3 danske 
hvidgranafprøvninger i proveniensforsøg 

·på Klosterheden. Fra v. mod h.: proveniens 
nr. 56 (Christiansminde), 57 (Hvoldal, 
Holstebro ("blå type"» og 58 (C.E.Flens
borg plantage afd. 19). Bemærk ensartethe
den (foto: A.P. Pedersen, februar 1989). 

Figur IO. Hvidgrankviste af 3 canadiske 
provenienser i proveniens forsøg på Kloster
heden. Proveniensen til venstre, nr. 49, er 
østlig mens de to efterfølgende, nr. 62 og 
64, er fra British Columbia (foto: A.P. Pe
dersen, februar 1989). 
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som hos de vestlige afprøvninger, mere 
lys og græsgrøn end de danske i figur 9. 
De vestlige typer har alle betydeligt 
længere nåle, som er voldsomt stik
kende. Kvistene har stor lighed med sit
kagran eller måske rettere engels
mannsgran. 

Produktion 

Proveniensudslagene har været størst 
og er mest sikre (høj signifikante) i de 5 
romerkvadratforsøg (med hver 5-6 
provenienser) på Klosterheden. Disse 5 
forsøg ligger tæt samlede på en rød
granbonitet på ca. 3 Y4 (West-Nielsen 
1950), hvilket er ca. en halv grad bedre 
end for det store blokforsøg, som det 
grænser op til. 

I tabel 2 (midterkolonnen) er de direkte 
observerede resultater fra de 5 romer
kvadratforsøg sammenstillet. Det be
mærkes, at rødgranen på dette sted er 
mest produktiv (højest). Den danske 
nr. 58 og 3 ud af 4 afprøvede vestlige ty
per ligger her ved alderen 30 år omtrent 
på niveau med rødgranen. 
Vest for romerkvadratforsøgene ligger 
blokforsøget, og her er proveniensfor
skeIlene - tabel 2 - ikke statistisk sikre, 
hvilet kan undre, når man ser de store 
forskelle på parcellerne i figur Il. Det 
er bemærkelsesværdigt, at rødgranen 
på dette sted ikke hævder sig, og at nr. 
58 nu ligger helt i top. 
I Hedeselskabets forsøg i C.E. Flens
borg plantage er rødgranboniteten ca. 
en halv grad (West-Nielsen 1950) bedre 
end i romerkvadratforsøget på Klo
sterheden, dvs. ca. 2 Y4. Forsøget er an
lagt som et læbælteforsøg, og parcel
lerne er små og gentagelserne få. 
Men det indeholder de samme proveni
enser som de to foregående forsøg og 
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Tabel 2. Højder (fænotypiske) fra 3 hvidgranproveniensforsøg anlagt i foråret 1962 med 2/2 
planter på hvs. Kronhede plantage, Klosterheden og C.E. Flensborg plantage, Viborg. Relative 
højder angiver højden i forhold til proveniens nr. 138 (på Klosterheden) eller nr. 58 (C.E.FI. 
plantage). 
Statusopgørelse for de tre forsøgsled hvs. i vintrene 1985,1988 og 1982. Resultaterne fra romer
kvadraterne er sammenstillede fra 5 særskilte romerkvadrater. 
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Figur 11. Forsøgsvæsenets proveniens forsøg med hvidgran i Kronheden plantage på Klosterhe
den. Blokforsøget set fra nord mod syd. ø verste billede viser tv. proveniens nr. 47 (Østeanada) 
og th. nr. 62 (Vesteanada). 
Nederste billede: tv. en dansk proveniens, nr. 57. Th . herfor står proveniens nr. 52 fra Montana 
i USA. Bemærk, ud over forskel i vækstenergi, at den sidste proveniens er svært angrebet aflus 
(jf.tabel l). 

er placeret inde i skoven på et mådeligt 
udsat sted. Derfor bør resultaterne i ta
bel 2 (højre kolonne) ses i sammen
hæng med Klosterhede forsøgene. 
Højderne for provenienserne er for
skellige med sikkerhed omend ikke så 
sikkert som i Klosterhedens romer
kvadrater. To østlige provenienser lig-
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ger højest, men den danske nr. 58 ligger 
igen højt med en delt tredieplads. 
Ved at sammenligne de tre forsøg ses 
det, at de vestlige provenienser gen
nemgående har klaret sig bedre end de 
østlige. To af de danske læbælteafkom 
ligger på det jævne, mens nr. 58 hver 
gang er en af de allerbedste. Insularfo-



rekomsten fra Montana er med sikker
hed ringere, men også visse østlige 
provenienser er konstant blandt de 
dårligste. Rødgranens overlegenhed er 
sikker på den bedste af de tre boniteter, 
men måske ligger grænsen for hvidgra
nens evne til at konkurrere med rødgra
nen netop på et sted mellem de to boni
teter på Klosterheden? 
I romerkvadratforsøgene på Kloster
heden var de bedste hvidgraner rød
gran højdernæssigt stærkt overlegne i 
kulturstadiet. Men nu har rødgranen 
ikke alene indhentet disse hvidgraner, 
men også overvokset dem. Om tenden
sen fortsætter, vil kun fremtiden vise -
rødgranerne ser nu ud til at få sund
hedsproblemer i form af tyndslidte 
kroner - dette kan atter favorisere de 
bedste hvidgraner. 
I blok forsøget på Klosterheden har 
rangfølgen været omtrent den samme i 
de sidste 10 år. Her er rødgranen ikke 
på vej op - tværtimod har den i den se
neste periode tabt terræn fra en fjerde 
- til en ottendeplads m.h.t. højde, 
mens nr. 58 og 44 har ligget stabilt på 
hhv. første- og andenpladsen. 

Andre hvidgran proveniensforsøg 

Forsøgs væsenet anlagde i 1964 to 
hvidgranforsøg med kun østlige prove
nienser på hhv. Holtum Hede ved 
Brande og på Kragskovhede ved Frede
rikshavn. De blev nedlagt i 1980, men 
blev forinden målt flere gange. 
Formålet med disse forsøg var at klar
lægge værdien som lætræ. 

Allerede dengang anede man (Neckelmann 
1964), at de forstligt mest interessante 
hvidgrantyper skulle søges i den vestlige del 
af udbredelsesområdet. Til læformål deri
mod var man meget interesseret i østlige ty
per, hvorfra man jo tidligere havde udviklet 
sunde, danske racer. 

Forsøget ved Holtum lykkedes godt, mens 
der på Kragskovhede var større afgang. Her 
voksede en sitkaindblanding dog efterhån
den fra hvidgranen og trykkede den. Kun på 
Kragskovhede indgik der en dansk sam
menligningsproveniens - benævnt Kon
gensbro - som overgik samtlige (20) nord
østamerikanske provenienser i højdevækst. 
På Holtum hede afprøvedes yderligere 15 
østlige provenienser. Den bedste her var 
(1976) hvidgran fra Huron Nature Forest i 
Michigan, USA - næppe tilfældigt den 
mest sydlige af provenienserne. Netop 
denne proveniens var også den bedste på 
Kragskovhede - kun overgået af den danske 
Kongensbro (dog ikke signifikant). Også 
Mungkalarat (1988), se nedenfor, fandt at 
for de østlige provenienser er de mest syd
lige mest vækstkraftige i Danmark. Dette 
gælder derimod ikke de vestlige typer (SfF
forsøg og Mungkalarat 1988). 

En nyere, direkte afprøvning af et 
meget stort antal hvidgranprovenien
ser af både østlig og vestlig oprindelse 
blev anlagt af Hedeselskabet i 1969. 
Materialet kom fra det norske Skogs
forsøksvesen, der samtidigt anlagde et 
søsterforsøg ved Ås (Oslofjorden). 
Frøet var indsamlet i Canada og udsået 
i Norge i 1965 (Dietrich son 1971). For
målet var at udpege velegnede hvid
granprovenienser til forstlige formål. 
Det danske forsøg, der ligger i C.E. 
Flensborg plantage ved Viborg, er nu 
gjort op ved Arboretet i Hørsholm og 
foreligger som en upubliceret øvelses
opgave (Mungkalarat 1988). 5 ud af 
denne series 59 provenienser, som også 
indgår i forsøgsvæsenets serie (prove
nienserne 58 og 61-64 - jf. tabel 1 og fi
gur 3 og 12), hører i dette forsøg ikke til 
blandt de 10 bedste. Mest interesse 
knytter der sig til de vesteanadiske pro
venienser, der - ifølge resultaterne - er 
mere højtproducerende end de østlige. 
Af figur 12 fremgår det, at man nu til-
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syneladende har fundet to områder 
med særlig stor vækstenergi. Det dre
jer sig om to relativt lavtliggende stri
ber langs hvs. 127. og 120. længdegrad. 
Områderne er indrammet på figuren. 
Resultaterne tyder på, at man ikke skal 
gå opad i bjergene for at søge materiale 
til danske forhold, og at der ikke synes 
at være nogen trend nord-syd. 
Interessant er det, at der som særligt 
egnede udpeges provenienser (vest
lige), der har væsentlig bedre vækst
energi end den danske standard. Rappor
ten kunne tyde på, at man i Forsøgsvæ-

senet s og Hedeselskabets første afprøv
ninger næppe har "ramt" de produkti
onsmæssigt bedste områder. 

Form og vedkvalitet 

Hvidgranens form har været gennem 
tiderne meget forkætret eller lavt vur
deret (Hauch og Oppermann 1902, 
Helms 1925, Møller 1965 og Moltesen 
1988), men proveniensforsøgene synes 
at vise, at det er med urette. I ingen af 
forsøgene er der fundet så iøjnefal
dende formsvagheder, at det har givet 

"0 
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Figur 12. Kort over vestlige provenienser i Hedeselskabets hvidgranforsøg nr. P-9 i C.E. Flens
borg plantage ved Viborg. Anførte tal viser observerede gennemsnitshøjders afvigelser i pro
cent af den danske standardproveniens. Status 19 år efter udplantning i 1969. Indramning indi
kerer særligt gode områder. Med "v" er vist placeringen af de 5 vestlige provenienser i de første, 
danske afprøvninger, jf. figur 3. Bemærk at 4 provenienser er med i alle forsøgene. Omarbejdet 
efter Brandt (1969) og Mungkalarat (1988) . 
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anledning til nærmere undersøgelser. 
Hvidgranen synes således at være om
trent lige så formsikker som rødgran. 
Veddets egenskaber antages af Molte
sen (1988) at være som rødgrans, men 
værdien som gavntræ er stort set 
ukendt, da den kun udbydes fra læ
hegn og rande, hvorfra anvendelsen 
stort set begrænser sig til brænde. 
Oppermann (1928), derimod, hævder 
at veddet fra hvidgran er "tungere, 
haardere, sejere og varigere end Rød
gran, som det ogsaa overgaar i 
Brændkraft; 79 kg Hvidgran giver 
samme varme som 91 kg Bjergfyr eller 
100 kg Bøg". Han anser middelstore 
stammer for velegnede til hegnspæle 
og stolper. Tilsvarende vurderinger er 
tidligere fremført af Hauch og Opper
mann (1902), der vurderer veddets 
modstandsdygtighed over for råd sær
lig højt og anbefaler den derfor til 
pæle, hegnslægter, plankeværker 
o.lign. anvendelse på steder, der ud
sættes for fugtighed. 

Proveniensanbefalinger 

Der er ikke med sikerhed fundet væ
sentlig bedre provenienser end de dan
ske, især hævder proveniensen sig fra 
C.E. Flensborg plantage afd. 19. Den 
eksisterer dog ikke mere som frøkilde 
her. To andre, danske provenienser er 
næsten lige så sunde som denne, men 
har ikke den samme vækstenergi. De 
danske provenienser synes vel adapte
rede, og meget tyder på, at forskellene 
mellem dem er begrænsede. Ældre, 
sunde danske hvidgranlæhegn/ -bevoks
ninger må anses som værdifulde frø kil
der, da de har undergået adskillige ge
nerationers tilpasning i Danmark. 
Nye importer mangler tilsyneladende 
klimatilpasning og skal undgås til læ-

hegn, læbælter og skovrande. Til forst
lige formål kan nye importer måske 
give en betydelig merproduktion. 

Samlet vurdering 

Hvidgran rummer muligheder for 
dansk skovbrug. Vækstkraften har i 
nogen grad været undervurderet og 
dens egnethed til visse former for pyn
tegrønt synes det oplagt at udnytte dels 
ved at opdyrke markedet, dels ved øget 
tilplantning. 
Som lægiver i hegn og bælter synes den 
at være på vej ud af den forstlige prak
sis. Måske med urette, idet den er billig 
at etablere og ingen pleje behøver. I til
gift er muligheden tilstede for et nemt 
afkast ved klipning til pyntegrønt. 
Dens salt-, vind- og syretålende evne 
bevirker et særligt vitalt udseende. Den 
må bl.a. af denne grund tillægges en 
betydelig æstetisk værdi ikke mindst i 
vinterhalvåret. I takt med tiltagende 
miljøbelastninger vil dens robusthed 
og tolerance over for surbund forment
lig begunstige den i forhold til mange 
andre nåletræarter. 
Dens evne til stor, regelmæssig frøpro
duktion og til villigt at så sig selv kan 
måske give den et ekstra plus - ikke 
mindst på de skovdyrkningsmæssigt 
ringeste boniteter der ikke kan bære 
store kulturudgifter. Her kan man 
forestille sig den indgå i et ekstensivt 
ekstraktionsskovbrug, hvor man kun 
foretager ekstensiv hugst med mange 
års mellemrum. Her bør man dog hus
ke på faren for rodfordærver og ikke 
kun anvende letmodtagelige arter. 
Hvor ringe skal boniteten da være for 
at arealet skønnes egnet til hvidgran? 
Dens plads i skovbruget vil være på ud
satte og svagere rødgranboniteter end 
bonitet 4 (West-Nielsen 1950), hvor 
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sitkagran fryser eller af anden årsag 
mistrives. Her vil den i hvert fald i ung
dommen være rødgran vækstmæssig 
overlegen. Den er klart mere robust 
end omorika, men på de aller ringeste, 
tørre jorder trives den dog ikke. 
På nordlige og østlige hældninger i klit
ten er den velegnet (Hauch & Opper
man n 1902), ligesom den trives godt på 
sure mosejorder. På landbrugsmæssige 
marginaljorder vil hvidgrans etablerings
og trivselssikkerhed være et vægtigt ar
gument for også her at benytte den. 
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