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1. Indledning 

Skov- og NaturstyreIsen gennemfører i 
disse år en virksomhedsanalyse, der 
udføres i flere etaper. Denne artikel er 
baseret på uddrag af den del af analy
sen, som omfatter skovdriften og are
alforvaltningen på Skov- og Natursty
reIsens hededistrikter. 
Analysen omfatter Klosterhedens, UI
borg, Feldborg, Palsgård, Randbøl og 
Lindet statsskovdistrikter med ialt ca. 
45.700 ha. Hovedparten af arealerne 
ligger vest og syd for isens hoved
opholdslinie på hedeslette eller bak
keø. Det skovbevoksede areal udgør 
ca. 29.300 ha. Hovedtræarten er rød
gran med 56 070 af det bevoksede areal. 
Den største del af produktionspotenti
alet findes i driftsklassen gran, hvis al
dersmæssige fordeling til produk
tionsklasser l) (P K) er vist i figur 1. 

Man bemærker, at PK gennemgående 
falder med alderen. Der er tale om et 
øjebliksbillede og ikke et udviklings
forløb. Denne status er bl.a. udtryk 
for, at der med tiden er blevet et bedre 
skovklima i hedeskovene. Dette bety
der konkret, at produktionen og pro
duktionspotentialet øges og fortsat 
kan øges. Måske vil de investeringer, vi 
foretager i hedeskovene i dag, give et 
bedre afkast end de investeringer, vi re
aliserer i dag. 

2. Problemstilling 

Man kan spørge, om det er fornuftigt at 
investere i produktion af kvalitetstræ på 
alle de dyrkede arealer, eller om det er 
bedre at investere mest der, hvor afkas
tet er størst, og så ekstensivere driften 
på de øvrige skovbevoksede arealer. 

I) Produktionsklassen (PK) defineres i Skov- og Naturstyreisen som træartens (forventede) 
største gennemsnitlige årlige tilvækst siden anlæg, eller - udtrykt med gængse forstlige sym
boler: 

T 

L Iyx 

PK = max _ T_=_ O __ 
T - Tanlæg 

hvor T er alder fra frø, T anlæg er alder ved anlæg, lyer den løbende massetilvækst, og indeks 
x angiver aflægningsgrænsen, der for gran er "ved bedste afsætning". PK-systemet er konstru
eret på grundlag af de oprindelige højdeboniteringssystemer, og PK er dermed i virkeligheden 
blot højdeboniteten omsat til en ml-angivelse. Rødgrans gennemsnitlige tilvækst kulminerer 
ret sent, for PK 12 ved alderen ca. 90 år fra frø og for PK 4 ved ca. 180 år. 
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Figur l. Driftsklasse gran: P~ (produktionsklasse) som funktion af alder fra frø. Både PK og 
alder er arealvægtede gennemsnit for årgangsklasser. Status pr. 1. jan. 1992. 

Under de nuværende forudsætninger 
må rødgran siges at være en af de øko
nomisk givtigste træarter. Det er i hvert 
fald den træart, der for øjeblikket og 
de næste mange år er og vil være af 
størst økonomisk betydning. Det kan 
derfor være relevant at belyse de øko
nomiske forhold ved rødgrandyrknin
gen i korte træk. 
Det væsentligste spørgsmål, der øn
skes besvaret, er, hvor gode vækstbe
tingelserne skal være, for at det kan be
tale sig at dyrke rødgran. 

Fastsættelse af dyrkningsgrænser kan 
imidlertid ikke ske løsrevet fra spørgs
mål om plantetal, skovdyrkningsom
kostninger og tyndingspolitik. Varia
tioner i disse forhold tages derfor også 
i regning, men diskuteres iøvrigt kun i 
begrænset omfang. 
Endvidere foretages der en vurdering 
af, hvor følsom den endelige beslut
ning er overfor ændringer i pris og af
regningsprincip. 
Der er tale om en privatøkonomisk kal
kule med et ret isoleret og traditionelt 

Foto l. Dyrkningen af rødgran i statsskovene vil i fremtiden ske med udgangspunkt i denne 
analyse. Hvor den potentielle produktionsklasse (PK) er over 9 (bonitet ca. 4 .2), satses der på 
produktion af kvalitetstræ. Hvor den potentiellePK er under 9, bør skovdriften ekstensiveres 
i takt med faldende PK. På arealer under PK 5.5 (bonitet ca. 6.5) skal løvskov og blandingsbe
voksninger have en fortrinsstilling. 
(Foto af rødgran, 69 år, fra Ulborg distrikt). ~ 
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sigte. Samfundsøkonomiske forhold 
tages således ik ke med i beregningerne. 

3. Baggrund og forudsætning for 
beregningerne 

I model beregningerne forudsættes 
det, at der uanset PK, plantetal og 
hugstpolitik skal frembringes en rød
granbevoksning, som producerer træ 
af en tilfredsstillende kvalitet. 
Efterfølgende kan man så tage stilling 
til, hvor stor en investering der kan ac
cepteres, og hvor grænsen skal gå for, 
hvilke lokaliteter der kan anbefales til 
produktion af kvalitetstræ, og hvilke 
der bør drives mere ekstensivt. 
Det kan diskuteres, hvad man forstår 
ved kvalitetstræ, og hvilke egenskaber 
der er bestemmende for vedkvaliteten. 
I denne forbindelse er det de egenska
ber ved råtræet, som vi betales for i 
dag, eller som vi forventer at blive be
talt for i fremtiden. 
Udgangspunktet er derfor, at de plan
tetal og hugststyrker, der almindeligvis 
praktiseres, giver en tilfredsstillende 
vedkvalitet. I fremtiden kan man imid
lertid forvente en øget prisdifferentie
ring på grundlag af egenskaber, som 
ikke eller kun i beskedent omfang er 
bestemmende for handelsprisen idag. 

3.1 Ny produktionsmodel for rødgran 
på heden 
En analyse af hugstforsøgene i hede
regionen har vist, at rødgranens alder
højde udviklingsforløb følger West
Nielsens (1951) produktionsoversigt for 
rødgran (GWN) i den korrigerede form, 
som den foreligger i Skov- og Natursty
reisens planlægningssystem. Der tages 
derfor i modelberegningerne udgangs
punkt i PK 4, 6, 8, 10 og 12 (GWN bo
niteterne 8.0, 5.9,4.7,3.6 og 2.7). 
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Planteafstand og hugststyrke i West
Nielsens produktionsoversigt svarer til 
et ikke nøjere defineret gennemsnit i 
hans grundmateriale. Det har derfor 
været nødvendigt at udarbejde en ny 
produktionsmodel, hvor planteaf
stand og hugststyrke kan varieres frit. 
Grundlaget for den ny model er GWNs 
sammenhænge for alder-højde og 
højde-totalproduktion for hver PK. 
De øvrige vedrnassefaktorer i model
len er fastlagt på grundlag af konstate
rede sammenhænge i hugst- og plante
afstandsforsøg. 
Hugstpolitikken defineres ved hjælp 
af den relative træafstand (RTA), dvs. 
den gennemsnitlige afstand mellem 
træerne i forhold til bevoksningshøj
den. Modellen er dokumenteret af 
Skovsgaard (1993). 

3.2 Relevante planteafstande og 
hugstmodeller 
Der arbejdes i det følgende med 4 for
skellige planteafstande (tabel 1) og 3 
forskellige behandlingsrnodeller (tabel 
2) for hver af de 5 produktionsklasser, 
eller ialt 60 forskellige situationer. 
Hugststyrkeniveauet angiver ved hvil
ken relativ træafstand, der tyndes i 
modellerne. Det enkelte indgrebs 
styrke defineres i enheder af den rela
tive træafstand. (Det enkelte indgrebs 
styrke varierer med alderen, fordi den 
relative træafstands enheder varierer 
med højden). 
De 3 hugsttyper betegnes hhv. mel
lem(hård), hård, meget hård. I mel
lem-styrken fortsættes tynding indtil 
afdriftstidspunkt. I de 2 hårde pro
grammer ophører tynding ved 15 m 
højde. 
Ideen bag dette er at undersøge, om -
og i givet fald hvornår - en relativ svag 
hugst bliver økonomisk overlegen i 



Tabel l. Oversigt over planteafstande (kvadratforbandt) ved varierende plantetal. 

Plantetal ved anlæg / stk/ ha 2500 3100 3900 4400 

svarende til planteafstand / m 2.0 x 2.0 1.8 x 1.8 1.6 x 1.6 1.5 x 1.5 

Tabel 2. Oversigt over hugst behandlinger. Hugststyrken udtrykkes i RTA (relativ træafstand). 

Hugsttype 

Hugststyrkeniveau, RTA 
Det enkelte indgrebs styrke, RTA-enh. 

forhold til en stærk, men ophørende 
hugst. En meget hård og vedvarende 
hugst betragtes ikke som relevant på 
grund af den nedsatte stabilitet i for
hold til den ophørende hugstform. 
Det antages, at disse plantetal og 
hugstprogrammer ikke påvirker den 
samlede tilvækst nævneværdigt (det er 
dog med den ny produktionsmodel 
muligt at tage hensyn til evt. nedgang i 
tilvæksten). 

3.3 Økonorniske forudsætninger 
Udgangspunktet for de økonomiske 
beregninger er det konstaterede sorti
mentsforhold for de 6 hededistrikter i 
årene 1989-91. Salgspriserne svarer til 
Statsskovbrugets vejledende mml
mumspriser pr. 28. februar 1992. Tøm
mer regnes afsat som kvalitet B. Sorti
mentsomkostningerne svarer til præ
stationer og omkostninger ved ma
skinskovning, idet al tynding i rødgran 
i fremtiden ventes udført maskinelt. 
Skovdyrkningsomkostningerne, der 
omfatter udgifter til anlæg og kultur
og bevoksningspleje, varieres mellem 
15.000 og 30.000 kr/ ha (nutidsværdi). 
For at analysere beregningernes føl
somhed er der foretaget følgende alter
native beregninger: 

Mellem Hård Meget hård 

0.19 0.22 0.25 
0.02 0.03 0.03 

Grundberegning: 
Der er beregnet en netto-på-rod-kurve 
på ovenstående grundlag, dog med den 
modifikation, at NPR for diam. < 10 
cm sættes lig O kr (erfaring). For diam. 
~ 32.5 cm holdes NPR konstant. 
NPR-kurven er vist i figur 2. (NPR står 
for netto-på-rod, dvs. salgsindtægter 
minus omkostninger til skovning og 
transport). 

Afsætning af flis: 
NPR for det tilfælde, hvor der afsættes 
flis, er praktisk taget sammenfaldende 
med grundberegningen. Der foretages 
derfor ikke en særskilt vurdering. 

Grundberegning + 20 %: 
Som grundberegning, men 20 % hø
jere NPR over hele linien. 

Grundberegning -20 %: 
Som grund beregning, men 20 % lavere 
NPR over hele linien. 

Skarp prisdifferentiering: 
Hensigten med en beregning for en 
skarp prisdifferentiering er at under
søge, hvordan en prismæssig favorise
ring af en god ved kvalitet kan påvirke 
konklusionen. 
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Figur 2. Netto-på-rod som funktion af hugstdiameter for grundberegningen. 

Problemet er i den forbindelse dels at 
vurdere, hvilke kombinationer af plan
tetal og hugst der giver en "særlig dår
lig", hhv. en "særlig god" ved kvalitet, 
dels at give et skøn for prisdifferentie
ringen. 
Vi har anvendt flg. forudsætninger: 

Særlig dårlig vedkvalitet: Grundbereg
ning -200/0. Gælder for plantetal og be
handlinger, der antages at forringe 
vedkvaliteten væsentligt. Dvs. for 
plantetal == 2500 i kombination med 
hård eller meget hård hugst, samt for 
større plantetal i kombination med 
meget hård hugst. 

Særlig god vedkvalitet: Grundbereg
ning +20 %. Gælder for plantetal og 
behandling, der antages at give en sær
lig god kvalitet. Dvs. for plantetal ~ 
3100 i kombination med mellem(hård) 
hugst. 

Almindelig vedkvalitet: I de øvrige si-
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tuationer anvendes grundberegnin
gens NPR. 

4. Analysemetode 

Analysemetoden består i sammenlig
ninger af jordværdier og jordværdi
forløb. Der er ikke indregnet fællesud
gifter af nogen art. For hver situation 
er altså beregnet investeringens nutids
værdi før anlæg (= jordens brugsvær
di exel. fællesudgifter) ved varierende 
omdriftsalder. 
Alle beregninger er gennemført med 
varierende realrente mellem 1 og 5 %. 
Det har tidligere (bl.a. i forbindelse 
med Klitanalysen) været antaget, at en 
realforrentning på 2 % er passende for 
Skov- og Naturstyrelsens investeringer 
i skovkulturanlæg med produktions
formål. 
Det kan bl.a. med baggrund i skovlovs
betænkningen diskuteres, om et så
dant krav overhovedet er relevant for 
Skov- og Naturstyreisen, men på den 



anden side er det nødvendigt at for
holde sig til de penge, der investeres i 
skovanlæg. Den alternative realrente i 
finansinvesteringer over en meget lang 
årrække angives i reglen til ca. 2-4 070 
(før skat). 
Et realrentekrav på 2 % antages derfor 
at være det grundlæggende udgangs
punkt for konklusioner, der træffes på 
baggrund,af disse beregninger. 

5. Resultater 

Resultaterne omtales med henvisning 
til udvalgte eksempler, der illustrerer 
den generelle tendens. 
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5.1 Dyrkningsgrænsens afhængig
hed af planteta.I og hugstpolitik 
I figur 3 og 4 er vist jordværdiforløbet 
som funktion af omdriftsalderen for 
de 5 PK-værdier. Der forudsættes en 
kalkulationsrente på 2 % og skovdyrk
ningsomkostninger på 25.000 kr/ha i 
nutidsværdi. 
Resultaterne vises dels for et lavt plan
tetal i kombination med en meget hård 
hugst, dels for et højt plantetal i kom
bination med en mellem hugst. 
Forløbene viser, at den erhvervsøkono
misk optimale omdriftsalder varierer 
fra ca. 70 år ved PK 12 til ca. 120 år ved 
PK4. 
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ALDER 

I PK __ uu_ 4 ----- 6 --- 8 -- IO - 12 I 

Figur 3. Jordværdien (1) som funktion af 
omdriftsalder for rødgran PK 4-12_ Plante
tal = 2S00/ ha, hugst = meget hård, NPR 
= grundberegning, kalkulationsrente = 2 
0/0 (realrente)_ 

ALO ER 

I PK ------ 4 ---- 6 --- 8 -- IO - 12 I 
Figur 4. Jordværdien (1) som funktion af 
omdriftsalder for rødgran PK 4-12 _ Plante
tal = 4400/ ha, hugst = mellem, NPR = 
grundberegning, kalkulationsrente = 2 % 
(realrente)_ 

7 



Man bemærker også, at kurven for 
jordværdiforløbet flader ud med afta
gende PK. Det betyder, at mergevin
sten ved at kunne fortsætte produktio
nen til optimumstidspunktet er relativt 
mindre for de lave PK end for de 
højere. 
For at investeringen skal være rentabel, 
skal jordværdien være større end nul. 
Er den lig nul, kan investeringen lige 
løbe rundt: nutidsværdien af udgif
terne er da lig nutidsværdien af ind
tægterne. 
Forudsat, at man kan opnå den opti
male omdriftsalder, er det således af 
interesse at finde den PK-værdi, for 
hvilken den maksimale jordværdi 
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netop er nul. Dette er nemlig grænsen 
for, hvor vi begynder at miste penge. 
Denne grænse ses at ligge et sted mel
lem PK 7 og PK 8. 
På basis af en sammenligning for hele 
grundberegningsmaterialet kan det 
konkluderes, at dyrkningsgrænsens 
beliggenhed ikke varierer ret meget 
med plantetal og hugstbehandling in
denfor de rammer, hvor vi opererer. 

5.2 Dyrkningsgrænsens afhængig
hed af prisudviklingen 
I figur 5 og 6 er vist tilsvarende for den 
situation, hvor der er en skarp prisdif
ferentiering. Denne situation er rele
vant, fordi det må forventes, at dårlig 
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Figur 5_ Jordværdien (1) som funktion af 
omdriftsalder for rødgran PK 4-12. Plante
tal = 2S00/ ha, hugst = meget hård, NPR 
med skarp prisdifferentiering, kalkula
tionsrente = 2 070 (realrente). 
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ALDER 

I PK m____ 4 ----- 6 --- B -- IO - 12 I 

Figur 6. Jordværdien (1) som funktion af 
omdriftsalder for rødgran PK 4-12. Plante
tal = 4400/ ha, hugst = mellem, NPR med 
skarp prisdifferentiering, kalkulations
rente = 2070 (realrente) . 



vedkvalitet i fremtiden vil blive afreg
net til lavere pris end god ved kvalitet. 
Om niveauet for differentieringen er 
rigtigt, er ikke så væsentligt. Det væ
sentlige er at illustrere princippet. Man 
må dog nok sige, at et prisspænd i NPR 
på 40070, alene betinget af kvalitetsfor
skelle, er ganske stort. 
Man bemærker, at dyrkningsgrænsen i 
dette tilfælde varierer mellem PK ca. 7 
og PK ca. 8.5. 
Der er altså tale om beregninger, der er 
ret robuste overfor ændringer i hugst
behandling og prisforhold. 

J 100 0 re 

20 

14 15 16 17 18 l . 2 2 1 22 23 24 25 26 27 26 

Figur 7. Valg af hugstpolitik. Jordværdien 
(1) som funktion af bevoksningshøjden ved 
omdrift. Der er vist et eksempel, hvor plan
tetal = 3900/ha, PK = 10, og NPR = 
grundberegning, kalkulationsrente = 2 CfJo 

(realrente) . Hugsttype er angivet som RTA 
før tynding. 

5.3 Valg af realistisk hugstmodel 
Man kan så spørge, hvilken hugstpoli
tik der bør vælges. 
I figur 7 er vist jordværdiforløbet for 
de 3 forskellige hugstmodeller som 
funktion af bevoksningshøjden. Der 
er i dette eksempel tale om grundbereg
ningen, PK er 10 og plantetallet er 
3900/ha. 
Man bemærker, at den meget hårde 
hugst er de øvrige hugst typer økono
misk overlegen indtil højden ca. 27 m. 
En så stor højde er næppe i almindelig
hed realistisk, specielt ikke når forud
sætningen er, at der skal føres en ved
varende hugst. Man bør derfor vælge 
den hugstmodel, der har det gunstigste 
jordværdiforløb, altså den meget 
hårde, men ophørende hugst. 

5.4 Valg af dyrkningsgrænse 
Som model for det endelige valg af 
dyrkningsgrænse benyttes et plantetal 
på 3900/ ha og en meget hård, men op
hørende hugst. 
I figur 8 er vist dyrkningsgrænsen som 
funktion af skovdyrkningsomkost
ningerne (nutidsværdi af anlægs- og 
plejeudgifter) og kalkulationsrenten. 
Man bemærker, at dyrkningsgrænsen 
er ret følsom overfor ændringer i skov
dyrkningsomkostningerne og meget 
følsom overfor investors rentekrav. 
Med 25.000 kr/ ha til etablering og et 
rentekrav på 2 % ligger den absolutte 
dyrkningsgrænse ved PK 7.5. 
Stiger forrentningskravet overfor 
Skov- og Naturstyreisen til 2.5 - 3 %, 
vil det i realiteten betyde, at man må 
opgive en stor del af den økonomisk 
orienterede rødgrandyrkning på hede
distrikterne. 
I figur 9 og 10 er vist dyrkningsgræn
sens følsomhed overfor prisændringer 
på op til 20 % i hhv. positiv og negativ 

9 



10 

DYR K I\J GSGRÆNSE (PK) 

16 

15 

14 

13 ·· .. ·3 

12 

11 
.... ........ 

10 
...... .. y ... 

9 

B 

7 

6 

5 

~ 1 
. , . ., . ., 

15 20 25 3 0 

SK OVDYR KNINGS OMK. 1000 kr 

I KALKULA T IONSRENTE % '1 "'1 1 2-2-2 2 '3"3"33 I 

Figur 8. Dyrkningsgrænse (PK) som funktion af skovdyrkningsom
kostninger (kr/ha i nutidsværdi) for kalkulationsrente 1,2 og 3070 (real
rente). Plantetal = 3900/ ha, hugst = meget hård, NPR = grundbereg
ning. 
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Figur 9. Dyrkningsgrænsens følsomhed overfor prisændringer. NPR 
varierer op til 20 070 i hhv. posit iv og negativ retning. Kalkulationsrente 
2 070 (realrente). Plantetal = 3900/ha, hugst = meget hård. 
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Figur 10. Dyrkningsgrænsens følsomhed overfor prisændringer. NPR 
varierer op til 20 070 i hhv. positiv og negativ retning med en kalkulati
onsrente på 3 0J0 (realrente). Plantetal = 3900/ ha, hugst = meget hård. 

retning, dels for rentefod 2 070 og dels 
for 3 %. Prisændringer i den størrel
sesorden påvirker dyrkningsgrænsen 
med 1-2 PK-enheder, altså ikke nær så 
meget som ændringer i rentekravet 
gør. 
En prisvariation i den størrelsesorden 
betragtes som relevant for det meget 
lange sigt, der her er tale om. 
I figur 11 er vist udviklingen i brutto
middel pris for nåletræ (realpris) i peri
oden 1911-90. Ganske vist har prisud
viklingen i en periode været for nedad
gående, men prisen er nu på et niveau, 
der i forhold til udviklingen i hele dette 
århundrede ser ud til at være stabilt. 

6. Konklusion 

Formålet med disse beregninger er at 
tilvejebringe et grundlag for en boni
tetsgradueret rødgrandyrkning i Skov
og Naturstyreisens hedeskove. 

Tankegangen er, at vedproduktionen 
bør foregå på de arealer, hvor der er en 
rimelig sikkerhed for, at investeringen 
er erhvervsøkonomisk lønsom. Hvor 
egentlig skovdrift ikke er lønsom, bør 
der ikke foretages investeringer med 
henblik på produktion af kvalitetstræ. 
Der bør ske en ekstensivering af skov
driften i overgangszonen, hvor investe
ringen kan blive tvivlsom, såfremt der 
blot skal ofres lidt ekstra på kultur- el
ler bevoksningsplejen, eller såfremt 
den erhvervsøkonomisk optimale om
driftsalder ikke kan nås. 
Man kunne omvendt ræsonnere, at der 
netop i overgangszonen burde være råd 
til at investere mere i kulturanlæg, 
fordi højere kulturudgifter måske vil 
blive tilbagebetalt af højere værdipro
duktion. 
Forudsætningen for dette er, at det 
langsomtvoksede nåletræs bedre kva
litet kan indbringe en merpris. Slår 
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Figur 11. Udviklingen i bruttomiddelpris for nåletræ og for fire sortimenter af nåletræ i perio
den 1911-90. Reale priser, 1990-kroner. Kilde: Kronslev (1992). 
Grøn (1911-53): Bjælker, nål (gns. for alle regioner). 
Grøn (1971-89): Uafkortet tømmer, rødgran (gns. af alle effekter af uafkortet tømmer for hele 
landet). 
Blå (1911-53): Snitgavn, nål (gns. for Nordøstsjælland i perioden 1911-35, gns. for distriktsg
ruppe C i perioden 1936- 53). 
Rød (1913-90): Nål total (vægtet gns. for alle sortimenter af nåletræ). 

dette ikke til, vil der blive tale om et væ
sentligt tab, og derfor har man valgt 
ekstensiveringstankegangen. Man kan 
imidlertid let danne sig et skøn over 
sammenhængen mellem skovdyrk
ningsomkostninger, prisforventninger 
og dyrkningsgrænse ved hjælp af figur 
9 og 10. 
Det skal pointeres, at det dermed ikke 
er hensigten at ændre princippet om 
flersidig skovdrift i de områder, der 
kan udpeges til ved produktions for
mål. Der skal og vil stadig skulle tages 
de sædvanlige flersidige hensyn. Hen-
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sigten er blot at sikre, at der ikke foreta
ges tvivlsomme investeringer i produk
tionsbevoksninger. 
Den grundlæggende ide er "Større dif
ferentiering og flersidig hed for de 
samme penge". For indenfor en givet 
budgetramme at have råd til i videst 
muligt omfang at etablere løvtræbæl
ter, lave blandingsbevoksninger osv. er 
det fornuftigt at forsøge at optimere 
placeringen af produktionsbevoks
ninger. 
Ved vurdering af konkrete arealer skal 
man være opmærksom på, at produk-



tionspotentialet i hedeskovene er sti
gende. Tidligere analyser (Andersen 
1984) indikerer en stigning gennem de 
sidste ca. 100 år på ca. Y2 m 3/ha/ti-år, 
altså 0.05 m 3/ha/ år. Det er sandsynligt, 
at produktionspotentialet også fremover 
vil stige, men måske i en lavere takt. 
Hvorom alting er, så må det være rime
ligt at regne med, at hedeskovenes po
tentielle produktionsmuligheder er 
større end de aktuelle. Fastsættelse af 
dyrkningsgrænser bør derfor ske ud 
fra en vurdering af den potentielt op
nåelige PK. 

6.1 Skov- og Naturstyreisens konklu
sion 
Med henblik på en bonitetsgradueret 
rødgrandyrkning har Skov- og Natur
styreIsen draget flg. konklusion af be
regningerne. 
Hvor den potentielle PK er 9 eller 
mere, skal der satses på en produktion 
af kvalitetstræ, dvs. tømmer med 
smalle årringe, lille afsmalning, små 
knaster og stor rethed. 
Der skal derfor anvendes et passende 
stort plantetal Uvf. Kulturrevisionsud
valgets rapport til Skov- og Natursty
reIsen 1991), og der skal føres en hugst, 
som ikke sætter kvaliteten over styr. 
Skovdyrkningsomkostningerne bør i 
nutidsværdi ikke overstige 25.000 
1992-kr/ha. 
Hvor den po tentielle PK er under 9, bør 
skovdriften ekstensiveres i takt med fal
dende PK. Produktion af kvalitetstræ 
er mindre væsentligt, men afhængigt af 
situationen dog ikke udelukket. 
Hvor produktion af kvalitetstræ ikke 
er målet, skal der laves relativt billige 
kulturer, evt. ved selvforyngelse. Der 
gennemføres højst 1 - 2 kraftige tyn
dinger, og disse udføres tidligt i be
voksningens liv. 

På arealer med PK under 5.5 skal løv
skov, blandingsbevoksninger 0.1. have 
en fortrinsstilling. Eventuelt kan gen
plantning undlades Uvf. praksis for 
administration af skovloven). 
Bæredygtigheden består her i, at hugst 
kun foretages i det omfang, der af sig 
selv inden for en kortere årrække igen vil 
opstå en bevoksning gennem naturlig 
foryngelse. Der sker ingen tynding eller 
anden hugst, medmindre dækningsbid
raget i hvert enkelt tilfælde er positivt. 
Disse konklusioner gælder specifikt 
for Skov- og NaturstyreIsen og under 
de givne forudsætninger mht. rente
krav. Mere almengyldige retningslinier 
kan der ikke blive tale om, men bereg
ningsresultaterne er naturligvis anven
delige som udgangspunkt for beslut
ninger hos andre skovejere og under 
andre forudsætninger. 
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o Sammenfatning 

I forbindelse med produktionsgødsk
ning på Skov- og Naturstyreisens hede
distrikter blev der anlagt en serie af 
prøveflader. 
Formålet med denne serie var primært 
at dokumentere en forventning om, at 
der kunne opnås en mertilvækst på 3,75 
m 3/ ha og år ved tilførsel af 120 kg kvæl
stof hvert 5. år i form af NPK-blan
dingsgødning. Forsøgene omfatter to 5-
års perioder - 1978/ 79-82/ 83 samt 
1985-89 - og prøvefladeserien blev an-
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lagt primært med henblik på første pe
riode. 
Gødningssammensætningen var ikke 
ens overalt. I 4 regioner (hovedsageligt 
på bakkeø-lokaliteter) blev der gødsket 
med en fosfor- og kaliumrig gødnings
type. De øvrige 7 regioner blev gødsket 
med en fosfor- og kaliumfattig gød
ningstype. 
Prøvefladeserien blev anlagt over 2 år 
som et blokforsøg. Inddelingen i 
blokke blev foretaget efter de i 1978/ 79 
eksisterende distriktsgrænser, subsidi
ært efter om de lå på bakkeøer eller ej. 
Hver prøveflade indeholdt en gødsket 
og en ugødsket parcel. Den gennem
førte regionsinddeling er altså delvist 
sket ud fra administrative hensyn, og 
den kan kun i begrænset omfang udnyt
tes i biologisk-geologisk forstand. 
Målingerne blev primært udført for at 
kunne bestemme grundfladen med 
størst ønskelig nøjagtighed, idet grund
fladen gav den vigtigste information 
om virkningen af tilført gødning. Der
for er analyser refereret i denne artikel 
overvejende gennemført med grundfla
den som analyseobjekt. På grund af 
delvist manglende og ikke tilstrækkeligt 
nøjagtige højdemålinger er volumen
angivelser kun af overslagsmæssig ka
rakter. 
For hver periode er der foretaget en 
sammenligning af grundfladen på gød-



skede og ugødskede parceller. Dette er 
gjort regionsvist og på hele materialet. 
Ved sammenligning af 2 tids perioder 
er mertilvæksten i hver periode sam
menlignet på samme måde. 
Der er desuden foretaget en analyse 
med gødningstypen som inddelings
kriterium, dels for at undersøge om 
gødskningseffekten kan forklares be
dre ved inddeling efter gødningstype, 
dels for at undersøge om den bør korri
geres for virkningen af alder eller lig
nende. 
Resultaterne viste, at man ikke i no
gen af regionerne kunne opnå den op
rindeligt forventede mertilvækst på 
3,75 m 3/ha og år gennem gødskning. 
Målt på de prøveflader, der var tilbage 
efter anden periode, blev den gen
nemsnitlige mertilvækst for begge ob
servationsperioder kun på 0,76 m 3 /ha 
og år. 
Regionsinddeling har kun i begrænset 
omfang kunnet for klare variationen i 
gødskningseffekten. Inddeling efter 
gødningstype viser, at variationen for
mentlig bedre kan forklares som en ef
fekt af gødningstype og en aldersbetin
get evne til at reagere på gødskningen. 
Forventningerne om en generel mertil
vækst bunder i tidligere gødsknings
forsøg. Derfor diskuteres det, hvorfor 
disse forventninger ikke længere synes 
at kunne indfries, samt hvorfor den 
fosfor- og kaliumrige gødningstype gi
ver tydeligere vækstrespons end den 
fosfor- og kalium fattige gødningstype. 
Den øgede kvælstofdeposition pga. 
luftforureningen taler for, at kvælstof 
ikke længere er den vækstbegræn
sende faktor, det tidligere har været. 
Resultaterne indikerer desuden, at det 
er kalium, der er ved at erstatte kvæl
stof som begrænsende faktor for til
væksten. Det kan dog ikke udelukkes, 

at fosfor på visse lokaliteter er mini
mumsfaktoren. 
Den situation, vore skovøkosystemer 
befinder sig i, understreger, at gødsk
ning fremover kan blive særdeles ak
tuel. En sådan gødskning skal ikke pri
mært sigte mod merproduktion, men 
snarere mod en målrettet ernæringsfy
siologisk stabilisering af vore nåletræ
systemer. 
De økonomiske overslag bekræfter tid
ligere overslag. Heraf er det fremgået, 
at der som et gennemsnit skal opnås en 
volumenmertilvækst på mindst 2,0 
m 3/ha og år, før det er lønsomt at gød
ske (ud fra prisforholdene primo 
1990). 
Lægges de øjeblikkelige (januar 1993) 
træpriser til grund for beregningerne, 
vil de forventede mertilvækster skulle 
være på skønsvis over 3,0 m 3/ha og år. 

1. Indledning 

De første danske erfaringer med 
gødskning af skov stammer tilbage fra 
århundredeskiftet. Siden da har der 
periodevis været stor interesse for 
skovgødskning, specielt omkring 1920 
og fra midten af 50'erne og frem til vor 
tid. Den historiske udvikling og de 
hidtidige danske erfaringer med 
gødskning af skover sammenfattet af 
Henriksen (1988, pp. 276-298). 
11975 nedsatte det daværende direkto
rat for statsskovbruget en arbejds
gruppe, der skulle sammenfatte de hid
tidige forsøgserfaringer indenfor skov
gødskningen og på baggrund heraf 
give en vurdering af gødskningens 
økonomiske konsekvenser. Dette ar
bejde resulterede i den første gødsk
ningsrapport (Skovstyreisen 1976). 
Hovedkonklusionen i denne rapport 
var, at på grundlag af de hidtidige 
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gødskningsforsøg måtte man forvente 
en årlig mertilvækst i gran over 30 år på 
ca. 3,75 m 3 pr. ha og år ved gødskning 
hvert 5. år med 120 kg N pr. ha i form 
af NPK-blandingsgødning . 
Undersøgelserne kunne dokumentere, at 
det ville være økonomisk lønsomt at gød
ske mellem aldrende og ældre gran. Un
dersøgelserne var begrænset til det midt
og vestjyske plantageornråde, det vil sige 
hedesletter og bakkeøer vest og syd for 
isens hovedopholdslinie i sidste istid. 
På dette grundlag blev der iværksat et 
gødskningsprogram i statsskovene. 
Programmet omfattede en produk
tionsgødskning af ca. 12.000 ha hede
plantage (inkl. grundforbedring med 
fosfor i kulturer på bakkeøer). 
Der blev samtidig udarbejdet en plan 
for anlæg af et antal prøveflader for at 
måle, om den opnåede mertilvækst i 
gran ældre end 30 år svarede til for
ventningerne. Prøvefladerne blev 
grupperet i regioner for at undersøge, 
om der var tale om regionale forskelle. 
Prøvefladeserien blev anlagt som et 
blokforsøg i årene 1977 og 1978. 
Ved anlæg og efter fem vækstsæsoner 
blev flere vedrnassefaktorer på prøve
fladerne registreret. En detaljeret ana
lyse af vedrnassefaktorerne og en ana
lyse af økonomien blev gennemført og 
beskrevet i to rapporter (Skovstyreisen 
1984 a, b) samt senere sammenfattet af 
Vinther (1986). 
Det kunne herved dokumenteres, at 
mertilvæksten først var målbar fra 
omkring 3. vækstår efter gødskning, 
samt at mertilvæksten nærmer sig O i 
det 5. - 6. år efter gødskning. På alle 
prøveflader set under et lå den gen
nemsnitlige mertilvækst kun på 0,94 
m 3 pr. ha og år. Det viste sig desuden, at 
den første måleperiode ikke gav til
strækkeligt sikre resultater. 
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På grund af de skuffende og noget 
usikre resultater blev gødningspro
grammet revideret. Det blev besluttet 
at videreføre programmet og prøvefla
deserien, efter at det gødskningseg
nede areal var blevet reduceret fra ca. 
12.000 ha til 8-9.000 ha. 
Denne anden periode påbegyndtes for
året 1985 og afsluttedes efter vækstsæ
sonen 1989. Disse resultater er blevet 
sammenfattet og analyseret i Gødsk
ningsrapport nr. 5 (Dralle 1992). 
Denne artikel omhandler de vigtigste 
resultater fra prøve flades eri en i begge 
måleperioder. Det drejer sig overvej
ende om resultater, der kan udledes af 
ændringer i grundflade som følge af 
gødskningen. Desuden er overslaget 
over volumenmæssige og økonomiske 
følger af gødskningen kort resumeret, 
mens der iøvrigt henvises til Gødsk
ningsrapport nr. 5. 
Resultaterne diskuteres og sættes i en 
systemøkologisk sammenhæng. Dis
kussionen afsluttes med nogle overvej
elser, som kunne indgå i den fremtidige 
gødskningspolitik i Skov- og Natursty
reisen. 

2. Materiale og metoder 

2.1 Prøvefladerne 
For at beskrive gødskningens effekt i 
relation til de geologiske og jordbunds
mæssige variationer blev hedeområdet 
opdelt i 11 regioner som vist i figur 1 og 
tabel I. Det skal dog understreges, at 
den gennemførte regionsinddeling kun 
i nogen grad tager højde for jord
bundsmæssige forskelle. Den er i lige 
så stor grad sket ud fra administrative 
kri terier (distri ktsgrænser). 
Antallet af prøve flader blev anslået ud 
fra erfaringer med størrelsen af spred
ningen på bestemmelsen af grundfla-
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Figur l. Kort over regionsinddelingen; tallene markerer regionernes numre. 

detilvæksten i ældre hedegran i en 
S-års periode samt en mindste mertil
vækst, som det ville være ønskeligt at 
kunne påvise. 

På dette grundlag blev antallet af prø
ve flader anslået til ca. 8 i hver region, 
men for at tage højde for, at enkelte 
prøveflader kunne blive ødelagt den 
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Tabel l. Oversigt over regionsbetegnelser. 

Region Geografisk begrænsning ForkorteLse 
nr. BenævneLse på anlægstidspunktet Nuværende benævneLse 

1 KLosterheden skovdistrikt KLosterhedens skovdistrikt KL 
2 ULborg skovdistrikt UL borg skovdi st r i kt UL 
3 FeLdborg skovdistrikt FeLdborg skovdistrikt, vest Fe-V 
4 Viborg skovdistrikt ekskL. Kompedal FeLdborg skovdistrikt, øst] Fe-0 

PLantage 
5 Kompedal PLantage FeLdborg skovdistrikt, syd Fe-S 
6 Palsgård skovdistrikt ekskL. GLusted Palsgård skovdistrikt, øst 2 Pa-0 

PLantage 
7 GLudsted PLantage Palsgård skovdistrikt, nord Pa-N 
8 NørLund PLantage Palsgård skovdistrikt, vest Pa-V 
9 RandbøL skovdi str i kt, ekskL. NørLund RandbøL skovdi str i kt Ra 

og Hastrup pLantager 
10 Lindet skovdistrikt Lindet skovdistrikt L i 
11 PLantager på Åbenrå og Gråsten Aabenraa skovdistrikt Åb 

skovdistrikter 

Denne region indehoLder en prøveflade, der L igger på Fussingø skovdistrikt. 

2 Denne region indehoLder to prøveflader, der Ligger på SiLkeborg skovdistrikt. 

første S-års periode, blev der udvalgt 
10 prøveflader i hver region, ialt 110. 
Efter første observationsperiode var 
der 86 prøveflader tilbage, og efter an
den observationsperiode 72 prøvefla
der. Denne analyse foretages udeluk
kende på prøveflader, der er tilbage ef
ter anden periode. Dette betyder, at re
sultaterne fra første periode, som an
givet i Skovstyreisen (1984 a) og af Vin
ther (1986), ikke er umiddelbart sam
menlignelige med resultaterne i denne 
analyse. 
Den mindste mertilvækst pr. region, 
som var ønskelig at kunne påvise med 
rimelig statistisk sikkerhed, blev ud fra 
grove økonomiske overslagsberegnin
ger sat til 1,8 m 3/ ha i den første S-års 
periode. Prøvefladeserien blev således 
anlagt primært med henblik på en må
leperiode. 
Hver prøveflade blev delt i 2 lige store 
parceller adskilt af et isolationsbælte 
på mindst S m. Den ene parcel blev 
gødsket, og den anden blev ladt ugød
sket. 
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Ud fra Forsøgsvæsenets erfaringer blev 
hver parcels ønskelige størrelse sat til ca. 0,1 
ha. I praksis varierede parcellerne fra 
0,0503 ha til 0,1875 ha både efter første og 
anden observationsperiode med middel
størrelser på henholdsvis 0,0976 ha og 
0,0971 ha. 
Ved anlæg af prøvefladerne blev parceller
nes areal beregnet med dobbeltkontrol efter 
to diagonaler. Samme metode blev an
vendt, når et areal efter to perioders forløb 
skulle reduceres pga. stormfald på en del af 
prøvefladen. Opmålingerne blev foretaget 
med stålmålebånd. 

Udvælgelsen af de oprindelige prøve
flader blev foretaget på en sådan måde, 
at den gennemsnitlige tilvækst for 
prøvefladerne i en region med stor 
sandsynlighed ville repræsentere gen
nemsnitstilvæksten på regionen. 

2.2 Behandlinger 
Før første vækstsæson i hver observati
onsperiode blev begge parceller udvist 
af distriktet på sædvanlig vis og deref
ter registreret af Skov- og NaturstyreI
sens centralt ansatte personale. Samti-



Tabel II. Gødningsmængder udbragt i de to måleperioder i regionerne. 

Regi en 1977/78 
Gødni ngs type Mængde N 

NPK handelsvare 
kg/ha kg/ha kg/ha 

1 KL 18-5-12 670 120 34 
2 UL 18-5-12 670 120 34 
3 Fe-v 23-3-7 520 120 16 
4 Fe-ø 23-3-7 520 120 16 
5 Fe-s 23-3-7 520 120 16 
6 Pa-ø 23-3-7 520 120 16 
7 Pa-n 23-3-7 520 120 16 
8 Pa-v 18-5-12 670 120 34 
9 Ra 23-3-7 520 120 16 

10 L i 18-5-12 670 120 34 
11 Ab 23-3-7 520 120 16 

dig blev den på forhånd tilfældigt ud
valgte parcel i hver prøveflade gødsket. 
Umiddelbart efter registreringen blev 
alle parceller tyndet i overensstem
melse med udvisningen. 
I tabel II vises den regionsvise forde
ling af gødningstyper og mængder i de 
to måleperioder. Handelsgødningens 
sammensætning ændredes fra 1978/79 
til 1985. Dog tilstræbtes det stadig at 
udbringe 120 kg N pr. ha pr. gang 
(hvert 5. år). 
Der blev gødsket med samme type 
standard NPK-handelsgødskning og 
mængde, som blev anvendt i det gene
relle 5-årige gødsknings program i den 
pågældende region. Dette medførte, at 
tilførselen af fosfor og kalium blev 
meget uens mellem regionerne, og for 
kalium også mellem de to perioder. I 
regionerne Kl, Ul, Pa-v og Li blev N 
mængden således reduceret i forhold 
til fosfor og især kalium. 
Sammensætningen af gødningen blev 
foretaget på grundlag af forhåndsvur
deringer af gødningens forventede op
timale sammensætning i de forskellige 
regioner (Skovstyreisen 1976). Man 
kan derfor ikke - selv når man indreg
ner disse forudsætninger - foretage 
kvantitative sammenligninger mellem 

kg/ha 

80 
80 
36 
36 
36 
36 
36 
80 
36 
80 
36 

1985 
Gødni ngs type Mængde N 

NPK handelsvare 
kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 

14-4-17 860 120 34 146 
14-4-17 860 120 34 146 
23-3-7 520 120 16 36 
23-3-7 520 120 16 36 
23-3-7 520 120 16 36 
23-3-7 520 120 16 36 
23-3-7 520 120 16 36 
14-4-17 860 120 34 146 
23-3-7 520 120 16 36 
14-4-17 860 120 34 146 
23-3-7 520 120 16 36 

merudbytte, gødningstyper og mæng
der. Visse kvalitative sammenligninger 
er dog mulige. 
Parcellerne blev gødsket før første 
forår i hver måleperiode. Herefter lå 
parcellerne urørt i resten af måleperi
oden. 

2.3 Alderklassevise forskydninger 
Ved slutningen af anden observations
periode var flere prøveflader bortfal
det som følge af stormfald mm. 
Det reducerede testmateriale efter an
den måleperiode bevirkede dog ikke 
betydende forskydninger i alderen i 
forhold til de oprindeligt udvalgte 
prøveflader, bedømt ud fra materialet 
som helhed. I tabel III ses således, at 
gennemsnitsalderen ved en reduktion i 
antallet af prøveflader fra 86 til 72 
ændres fra 47,3 år til 45,4 år som et 
gennemsnit for alle regioner. 
Bortfaldet er naturligt nok overve
jende sket i de ældre prøveflader. Et 
lignende bortfald må forventes på regi
onerne iøvrigt. 
Der er heller ikke sket usædvanlige 
ændringer i aldersklassefordelingen 
eller middel produktionsklasse for re
gionerne i perioden 1985-89 pga. 
stormfald eller andet. Det kan derfor 
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antages, at de målte tilvækster stadig 
vil være et rimeligt udtryk for regioner
nes gennemsnitstilvækst. 

2.4 Målingerne 
Der blev målt grundflade på samtlige 
træer i starten og slutningen af hver ob
servationsperiode. Dermed kunne der 
beregnes tilvækst på grundfladen som 
følge af gødskning. 
Højdemålingerne var mindre omfat
tende og mindre nøjagtige. Det skyldes 
at erfaringer fra andre gødningsforsøg 
viser, at selv ved måling af mange træer 
er spredningen på højden for stor til at 
kunne påvise sikre forskelle i vedmas
setilvækst. 
Neden for omtales detaljerne i måle
proceduren. 

Grundfladen blev bestemt ved korsvis 
klupning med individualkontrol på samt
lige træer ved hver observationsperiodes 
begyndelse og afslutning. 
Højde. Ved første observationsperiodes be
gyndelse og ved begge observationsperio
ders afslutning blev højden svarende til den 
grundfladevejede middeldiameter bestemt 
vha . en højde-diameter regression for 10 
træer pr. parcel. 

Højdemåling blev altså ikke foretaget i 
1985. Det betød, at højder enten skulle må
les på fældede træer, eller skønnes på an
den vis. 
Erfaringer fra bl.a. forsøgsvæsenets gødsk
ningsforsøg i ældre gran (Holstener-Jør
gensen & Holmsgaard 1988) har vist, at 
selv ved måling af 50 højder pr. parcel er 
spredningen på højdevæksten ofte af en så
dan størrelse, at forsøg med statistisk signi
fikante grundflademertilvækster ikke viste 
tilsvarende signifikante volumenmertil
vækster. Denne beretning lægger således 
hovedvægten på grundfladetilvækster ved 
beskrivelse af gødskningseffekten . 
Formtal blev heller ikke målt, idet det ikke 
så meget var selve statusopgørelserne, der 
var af interesse, men forskellen mellem til
væksterne i gødskede parceller og nul par
celler. Fra begyndelsen blev det antaget, at 
der ikke var tale om nogen betydende form
talspåvirkning som følge af gødskning (se 
dog diskussionen). 

2.5 Statistiske metoder 
I det følgende omtales de statistiske 
metoder som er anvendt ved opgørel
sen af forsøgene, samt de sammen
hænge der indgår i analyserne. 

Prøvefladeserien er anlagt som et balance
ret blokforsøg. Dvs. at der er samme antal 

TabellIl. Oversigt over middelaldre ved ved slutningen af første periode, hhv. slutningen af an-
den periode. 

Regi an Oprindel ige prøveflader T i l bagebl evne prøvefl ader 
Antal Ari tm. Arealv. Di ff. Antal Ari tm. Arealv. Di tf. 
prøvf. middelalder middelalder prøvf. middelalder middelalder 

1 Kl 9 47,8 49,1 -1,3 7 42,9 43,8 -0,9 
2 Ul 7 38,3 37,7 0,6 4 32,0 31,5 0,5 
3 Fe-v 8 42,0 41,6 0,4 6 38,8 38,9 -0,1 
4 Fe-ø 7 42,3 42,2 0,1 5 41,4 41,3 0,1 
5 Fe-s 7 33,1 33,4 -0,3 7 33,1 33,4 -0,3 
6 Pa-ø 8 55,1 54,7 0,4 5 51,8 51,4 0,4 
7 Pa-n 7 60,4 61,6 -1,2 6 58,0 60,1 -2,1 
8 Pa-v 8 66,6 67,2 -0,6 7 65,3 65,5 -0,2 
9 Ra 8 62,3 66,0 -3,7 8 62,3 66,0 -3,7 

10 L i 8 36,0 35,8 0,2 8 36,0 35,8 0,2 
11 Ab 9 35,4 35,7 -0,3 9 35,4 35,7 -0,3 

Alle 86 47,3 48,0 -0,7 72 45,4 46,2 -0,8 
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observationer pr. kombination af gødsk
ningsbehandlinger, som indgår i modellen. 
Forsøgsdesignet lægger op til en tosidet va
riansanalyse. Modellen er egnet til at analy
sere hovedvirkninger (gødskningseffekt og 
forskelle mellem prøveflader) i forskellige 
blokke (regioner) uden nogen form for kor
rektion. Dette er gjort indenfor hver pe
riode. 
Ved sammenligning af 2 tidsperioder er 
mertilvæksten i hver periode sammenlignet 
regionsvist. Denne model er også en tosidet 
variansanalyse, men med forskellen i mer
tilvækst som hovedvirkning i stedet for 
gødsk ningse ffek t. 
Der er foretaget en covariansanalyse med 
gødningstype som inddelingskriterium for 
at undersøge om hovedvirkningen kan for
klares bedre ved en anden inddeling end 
den regionsvise inddeling, og for at under
søge om der bør korrigeres for virkningen 
af alder eller lign. Dette er gjort vel vidende, 
at forsøgsdesignet ikke er optimalt til dette 
formål. 
Principperne for en covariansanalyse af 
denne type er: 

1) Prøvefladerne stratificeres efter tilført 
kaliummængde og periode. Der er derfor 4 
strata (behandlinger). To af disse er gødsket 
med 23-3-7, en for første og en for anden 
periode. Det svarer til en tilført mængde ka
lium på ca. 36 kg pr. ha i både første og an
den periode. 
Et stratum er gødsket med 18-5-12 svarende 
til ca. 80 kg pr. ha (første periode), og et 
stratum med 14-4-17 svarende til ca. 146 kg 
pr. ha (anden periode). Herefter er sam
menligninger foretaget de to perioder 
imellem. 
23-3-7 er delt i to strata for at få et indtryk 
af mertilvæksten i begge perioder. 

2) Dernæst er der udført en covariansana
lyse med gødningstypen som inddelingskri
terium (klassevariabel). I første omgang er 
flere covariater og transformationer heraf 
undersøgt. 
En covariat er en kvantificerbar variabel, 
som kan tænkes at påvirke hovedvirknin
gen. Det er dermed muligt at korrigere for 

virkningen af covariaten. Alder er et ek
sempel på en mulig covariat. 
Ved hver efterfølgende beregning kassere
des den covariat og/ eller den vekselvirk
ning, der havde ringest signifikans. Begge 
blev kasseret, når hovedvirkningen måtte 
udgå pga . manglende signifikans, uanset at 
vekselvirkningen måske var signifikant. 
Beregningerne blev gentaget, til der kun var 
signifikante covariater tilbage, og - selvføl
gelig - kun indtil det fortsat kan forsvares at 
medtage gødningstype som hovedeffekt. 
Ved analyser, hvor man sammenligner re
sultaterne fra første og anden observations
periode, er der det generelle problem, at ob
servationerne ikke er uafhængige mellem 
perioderne. Strengt taget burde dette ind
drages i modellerne, men for en praktisk 
betragtning skønnes det at være uden be
tydning og er derfor undladt. 

3. Resultater 

Resultaterne er som nævnt oprindeligt 
opgjort regionsvis. Det skyldes ønsket 
om at kunne registrere mertilvæksten 
regionalt, for derigennem rent admini
strativt at kunne bestemme hvor 
gødskningsprogrammet bør fort
sættes. 

3.1 Grundfladen 
Faktiske resultater 
I tabel IVer resultaterne af den 
regionsvise analyse af grundfladetil
vækster og -mertilvækster sammen
fattet. 
Det ses i tabellen, at grundfladetilvæk
sterne generelt falder for alle regioner 
fra første til anden periode i både den 
gødskede parcel og i nulparcellen. Fal
det er dog ikke signifikant. 
Faldet formodes overvejende at være 
en aldersbetinget virkning, eventuelt 
kombineret med virkningen af en 
mindre nedbørsmængde i anden ob
servationsperiode. (Den gennemsnit 
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Tabel IV. Gennemsnitlige grundflademertilvækster for nulparceller, hhv. gødede parceller, i de 
to perioder. 

Region Antal 1. observationsperiode 
prøve- Middel Grundfl adet i l v. 
flader Alder Pk m2/ha og år 

F .1978 O-Pare. G-Pare. 

1 Kl 7 43 7,2 1,48 1,70 
2 Ul 4 32 11,2 2,01 2,23 
3 Fe-v 6 39 10,0 1,59 1,68 
4 Fe-ø 5 41 9,4 1,44 1,59 
5 Fe-s 7 33 8,1 1,62 1,90 
6 Pa-Ø 5 52 12,1 1,32 1,23 
7 Pa-n 6 58 7,1 1,27 1,31 
8 Pa-v 7 65 6,4 1,02 1,16 
9 Ra 8 62 9,5 1,13 1,17 

10 l i 8 36 9,4 1,88 1,98 
11 Ab 9 35 11,8 1,80 1,90 

Alle 72 45 9,2 1,50 1,62 

: Signifikans på 95 % niveau. 

lige årlige nedbørsmængde faldt fra 
825 mm i første periode til756 mm i an
den periode. For månederne maj, juni 
og juli faldt nedbøren fra 199 mm til 
167 mm (Statistisk Årbog 1977-89)). 
Der var ingen betydende ændring i 
produktionsklasse over hele observati
onsperioden, og der var ingen forskel 
mellem gødskede og ugødskede par
celler. 
I en variansanalyse var der signifikant 
mertilvækst i begge perioder for alle 
regioner under et og for Klosterheden 
alene. 
For Lindet og Aabenraa var der signi fi
kant mertilvækst i anden periode, og 
for Kompedal (Fe-s) var der signifikant 
mertilvækst i første periode. Kompe
dal var dog meget tæt på signifikant 
mertilvækst i anden periode også. 
Nedgangen i mertilvækst fra 0,12 til 
0,08 m2/ha og år var næsten signifi
kant for materialet som helhed. 
I figur 2 vises resultaterne grafisk. 
Det ses, at alle regioner gødsket med 
fosfor- og kaliumrige gødningstyper, 
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2. observationsperiode 
Diff. Middel Grundfladeti Lv. D i ff. 

G-O Alder Pk m2/ha og år G-O 
F .1985 O-Pare. G-Pare. 

0,22" 50 7,1 1,53 1,79 0,26" 
0,22 39 11,4 1,91 1,93 0,02 
0,09 46 9,6 1,78 1,74 -;-0,04 
0,15 48 9,4 1,19 1,27 0,08 
0,28" 40 8,5 1,40 1,59 0,19 

-:-0,09 59 11,3 1,19 1,15 -;-0,04 
0,04 65 7,1 1,26 1,26 0,00 
0,14 72 6,5 0,93 1,09 0,16 
0,04 69 9,3 1,11 1,07 ~0,04 

0,10 43 9,9 1,61 1,77 0,16" 
0,10 42 11,9 1,65 1,73 0,08" 

0,12" 52 9,2 1,41 1,49 0,08" 

undtagen Viborg, har en stigende mer
tilvækst fra første til anden periode. 
Derimod har alle regioner gødsket med 
den fosfor- og kaliumfattige gødnings
type - undtagen det gamle Palsgård di
strikt (Pa-ø) eksklusiv Gludsted Plan
tage (Pa-n) - en faldende mertilvækst 
fra første til anden periode. For ingen 
af de 11 regioner kunne dog findes sig
nifikante ændringer i mertilvæksten. 
I figur 3 er vist de faktiske grundflade
mertilvækster for prøveflader gødsket 
med fosfor- og kaliumrige, henholds
vis fosfor- og kaliumfattige gødnings
typer. 
Det mest iøjnefaldende er, at mertilvæk
sten er svagt stigende på prøveflader 
gødsket med fosfor- og kaliumrige gød
ningstyper, samtidig med, at den er fal
dende på prøveflader gødsket med den 
fosfor- og kaliumfattige gødningstype. 
Det bemærkes, at tallene fra tabel IV 
ikke uden videre kan summeres til tal
lene i figur 3, idet de regions vi se tal er 
middeltal. Disse skal i givet fald vægtes 
med antallet af prøveflader. 



Fosfor- og kaliumrige gødningstyper, 1. og 2. periode: • 18-5-12/ 14-4-17 

Fosfor- og kaliumfattig gødningstype, begge perioder: • 23-3-7 

m2/ha og år 
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0.16 
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Figur 2. Grundflademertilvækst. Gødskede minus ugødskede parceller, opdelt på 11 regioner 
og to måleperioder. Søjlernes farve angiver gødningstypen. 
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2. Observationsperiode 

18-5-12/ 14-4-17 

23-3-7 

Figur 3. Faktiske grundflademertilvækster i forhold til periode og gødningstype. 
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Korrigerede resultater 
Der blev foretaget en sammenstilling 
af prøveflader gødsket med fosfor- og 
kaliumrige gødningstyper og en 
fosfor- og kaliumfattig gødningstype. 
Heraf fremgik det, at prøveflader gød
sket med fosfor- og kaliumrige gød
ningstyper havde et større udslag end 
prøve flader gødsket med den fosfor
og kaliumfattige gødningstype. 
Det gav anledning til at stratificere 
(gruppeinddele) materialet efter gød
ningstyper. Formålet var dels at se, om 
det var muligt at vise en effekt, der var 
betinget af gødningstype, dels at se om 
denne inddeling kunne forklare en 
større del af variationen omkring 
grundflademertilvæksten end regions
inddelingen. 
Derfor blev grundflademertilvæksten 
testet ved en covariansanalyse med 

m2/ha og år 

0,21 

0,18 

0,15 

0,12 

0,09 

0,06 

0,03 

° 
1. Observationsperiode 

2. Observationsperiode 

gødningstype som inddelingskrite
rium. I denne covariansanalyse indgik 
en række covariater (relativ træaf
stand, højde, alder mm. og transfor
mationer heraf) og deres vekselvirk
ning med gødningstype, som mertil
væksten kunne tænkes at være påvir
ket af. De anvendte covariater blev 
valgt, så registrerede virkninger kunne 
medvirke til at afklare, hvor det var 
mest optimalt at gødske, og samtidig 
kunne de være let målbare for prakti
keren. 
Under forudsætningerne er nævnt, at 
prøvefladeserien ikke er anlagt for at 
vise, hvilken gødningstype der er mest 
optimal. Derfor er prøvefladeserien 
ikke udlagt som et randomiseret blok
forsøg. Det er nødvendigt at tolke re
sultaterne forsigtigt under hensyn til 
dette. 

I 
I 

I 
I 

18-5-12/ 14-4-17 

23-3-7 

Figur 4. Korrigerede grundflademertilvækster i forhold til periode og gødningstype. 
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Figur 5. Grundfladernertilvækstens afbængighed af alderen ved en periodes start. 
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Figur 6. Grundfladernertilvækstens afhængighed af højden i nulparcellen ved en periodes start. 

Resultaterne af covariansanalysen er 
illustreret i figur 4-6. 
Det samlede indtryk er, at mertilvæk
sten sandsynligvis kan forklares som 

en kombineret virkning af især kali
umtilførsel og en aldersbetinget evne 
til at reagere på gødskning. Modellen 
forklarer 53070 af variationen. 
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Grundflademertilvæksten var signifi
kant forskellig i anden måleperiode og 
ikke i første måleperiode. De sikre for
skelle fremkom, når prøvefladerne 
blev analyseret med gødningstype som 
inddelingskriterium i stedet for region, 
og når der blev korrigeret for virknin
gen af alder (højde) og grundflade i 
nulparcellen ved en periodes start. 
Dette fremgår ikke helt klart af figur 3 
- som viser de faktisk målte gennem
snitlige forskelle i grundflademertil
vækst - men korrigeres mertilvæk
sterne for virkningen af alder (højde), 
bliver det mere tydeligt (som vist i figur 
4), hvor første observationsperiode er 
næsten ens. 
Med gødningstype som inddelingskri
terium øgedes grundflademertilvæk
sten desuden signifikant fra første til 
anden måleperiode på prøveflader, der 
var gødsket med fosfor- og kalium rige 
gødningstyper, men ikke på prøvefla
der, der var gødsket med fosfor- og ka
li um fattige gødningstyper. 
Den aldersbetingede evne til at reagere 
på tilført gødning er ikke afhængig af 
gødningstype, idet der ikke kunne på
vises nogen vekselvirkning mellem al
der (højde) og gødningstype. Den al
dersbetingede effekt er betydelig (som 
vist i figur 5 og figur 6). 
Forskellen på Kompedal (Fe-s), som re
agerede meget positivt på gødskning, 
og Gludsted (Pa-n), som reagerede 
meget svagt på gødskning, kan tilsyne
ladende forklares ved en aldersbetinget 
evne til at reagere på gødskning. Gen
nemsnitsalderen var lavest i Kompe
dalforsøgene (33.l år), og næsthøjest i 
Gludsted (60.4 år). 

3.2 Volumenmæssige og økonomi
ske overslag 
På grund af de indledningsvis nævnte 
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usikkerheder mht. bestemmelse af vo
lumen må følgende beregning af volu
men tages med store forbehold. 
Set over alle regioner var den bereg
nede årlige volumenmertilvækst på 
0,72 m 3 / ha i første og 0,79 m 3/ ha i an
den periode. 
Volumentilvæksten varierer i det store 
og hele som grundfladetilvæksten. 
Der er dog kun signifikant forskel på 
volumen til væksten mellem ugødskede 
og gødskede parceller på materialet 
som helhed i begge perioder og ikke for 
nogen enkelt region i anden periode. 
Der er heller ingen signifikant ændring 
på volumentilvæksten mellem første 
og anden måleperiode for alle regioner 
som helhed eller for nogen region. 
En økonomisk analyse viste, at den 
forventede værdistigning som følge af 
en øget diametertilvækst pga. gødsk
ning var uden nævneværdig betyd
ning. Værditilvæksten pga. gødskning 
kommer næsten udelukkende fra en 
øget volumentilvækst. 
Hvis det skal være lønsomt at gødske 
skal der som en tommelfingerregel 
kunne opnås en volumenmertilvækst 
på 2,5 m 3/ ha pr. år, når der anvendes 
14-4-17 (1.900 kr/ ha pr. 5 år), og 1,5 
m 3/ha pr. år, når der anvendes 23-3-7 
(1.000 kr/ha pr. 5 år). 
Priskurven, der er benyttet ved denne 
kalkule, fremkommer på baggrund af 
et sortimentsforhold, som altid vil 
kunne diskuteres. For at imødekomme 
dette er valgt Hedeselskabets sorti
mentsforhold for rødgran (Dansk 
Skovforening 1990). Det er samme ta
beller, som bruges til vurderings- og er
statningsberegninger ved ekspropria
tion mv. i 1991. 
Renteniveauet er 2 070, svarende til hvad 
Skov- og Naturstyreisen normalt an
vender ved lignende beregninger. Be-



regningerne er dog ikke følsommme 
for renten, fordi forudsætningen er, at 
mertilvæksten tyndes efter hver obser
vationsperiode. 

4. Diskussion og konklusioner 

4.1 Forudsætningerne 
Af hensyn til fortolkningen af resulta
terne er det vigtigt at fastholde, at 
prøvefladeserien blev anlagt med det 
primære mål at dokumentere gødsk
ningens effekt på tilvæksten i relation 
til Skov- og Naturstyreisens løbende 
gødskningsprogram. Den gennem
førte regionsinddeling er derfor i stor 
grad sket ud fra administrative hensyn 
og kan kun i begrænset omfang udnyt
tes i biologisk-geologisk forstand. For
søget blev desuden anlagt med henblik 
på en periode. 
At prøvefladeserien blev forlænget 
med endnu en periode har medført sta
tistiske vanskeligheder for regionsvise 
sammenligninger, fordi antallet af 
prøveflader pr. region efter anden ob
servationsperiode er svundet ind i 
nogle regioner. 
Dertil kommer en række forbehold, 
som det blev nødvendigt at tage pga. 
tekniske afgrænsninger i registrerin
gen og databehandlingen: 
1) Efter første observationsperiode 
sammenstilles alle regionsvise resulta
ter, selvom sammenligningsperioden 
ikke er den samme (forsøgene er anlagt 
over 2 år). Det har også betydning for 
den efterfølgende periode, hvor sam
menligningsperioden er den samme. 
Intervallet mellem de to perioder er 
derfor ikke ens for alle regioner. Det 
kan således ikke udelukkes, at en even
tuel langtidsvirkning registreres for
skelligt afhængig af anlægstidspunk
tet, når alt andet holdes lige. 

2) Gødningsmængder og sammensæt
ning er udbragt pga. for:håndsvurde
ringer af gødningens forventede opti
male sammensætning i de forskellige 
regioner. Disse forhåndsvurderinger er 
især knyttet til jordbundsmæssige be
tragtninger (fosformangel på bakke
øer). En samvarians mellem gødnings
type og jordbund må derfor forventes, 
hvis overvejelserne mellem jordbunds
mæssige karakteristika og gødnings
sammensætning holder. 
Dertil kommer, at gødningen ændrede 
sammensætning i anden periode for 
den fosfor- og kalium rige gødnings
type. Den blev endnu mere kaliumrig 
fra første til anden periode. 
3) Ensidige aldersklassevise forskyd
ninger, der forårsages af, at prøvefla
derne bliver ældre, udgør også et for
søgsteknisk problem, der må tages 
højde for. Afhængigt af analyseme
tode og antal inddelinger er det dog 
muligt at korrigere for denne virkning. 
4) Hvad angår registreringen af ved
massefaktorer er det især højdebe
stemmelsen, der er forbundet med stor 
usikkerhed, specielt fordi der ikke blev 
gennemført højdemåling ved starten 
af anden periode. Derfor er vurderin
gen af mertilvæksten foretaget på 
grundfladen. 
Fastsættelse af volumen var dog nød
vendig til økonomiske overslag. Derfor 
blev højden beregnet ved en interpola
tion mellem registreringerne i 1983/84 
og 1990. Denne tilnærmelse skønnes 
tilstrækkelig nøjagtig til de økonomi
ske overslag. 
Vedrørende usikkerheden på vedmas
sefaktorerne bør det desuden nævnes, 
at der i litterturen kun findes få opgø
relser over gødskningens virkning på 
formen. Holstener-Jørgensen et al. 
(l982) fandt en tendens til, at fosfortil-
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førsel havde øget afsmalningen i stør
relseordenen 0,04 mm pr. løbende me
ter. 
Sluttelig indgik skrællede træer ikke i 
beregningen af Dg, men antallet af 
dem blev medtaget ved beregningen af 
grundfladen. 

På trods af disse forsøgstekniske be
grænsninger har det under hensynta
gen til målene med prøvefladeserien og 
dennes beskaffenhed alligevel været 
muligt at udnytte den forlængede for
søgsperiode og at tolke videre end 
egentlig planlagt og ønsket. Der har på 
dette grundlag især kunnet udledes 
kvalitative vurderinger af gødskningen 
og gødningssammensætningens be
tydning for vækstudslaget. 

4.2 Resultaterne 
Mertilvækst efter gødskning 
Prøvefladeseriens primære mål - at 
undersøge gødskningens effekt på til 
væksten efter en til dels administrativ 
begrundet regionsinddeling - er med 
de foreliggende resultater blevet nået. 
Samtidig stiller undersøgelserne dog 
en række nye spørgsmål, som de selv 
kun delvis kan besvare. 
Kun i en region (Kloster heden) er der 
konstateret signifikante mertilvækster 
på grundfladen i både første og anden 
periode. Og i 7 ud af de 11 regioner er 
der ingen signifikante mertilvækster i 
hverken første eller anden periode! 
Den valgte regionsinddeling har såle
des kun i begrænset omfang kunnet 
forklare variationen i gødskningsef
fekten. Det skyldes delvist, at variatio
nen mellem prøvefladerne indenfor 
den enkelte region er stor. 
Desuden er den gennemsnitlige mertil
vækst over alle prøveflader - skønt sig
nifikant for begge perioder - lille. Des-
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uden er mertilvæksten faldende fra 
første til anden periode (0,12 henholds
vis 0,08 m 2/ ha og år). 
Den oprindeligt forventede mertil
vækst på 3,75 m 3/ ha og år ved tilførsel 
af 120 kg kvælstof hvert 5. år blev ikke 
opnået i nogen af regionerne. Målt på 
de prøveflader, der var tilbage efter an
den periode, blev den gennemsnitlige 
mertilvækst over begge observations
perioderne tilsvarende kun på 0,76 
m 3/ ha og år. 
En mere dybtgående analyse af materi
alet viser, at variationen i gødsknings
effekten hovedsageligt kan forklares 
som en effekt af gødningstype og en al
dersbetinget evne til at reagere på 
gødskningen. 
I anden periode findes der statistisk 
sikre forskelle på mertilvækster efter 
korrektion for aldersbetingede effek
ter, når den fosfor- og kaliumrige gød
ningstype (14- 4-17) sammenlignes med 
den fosfor- og kaliumfattige gødnings
type (23-3-7). 
Samtidig er stigningen i mertilvækst 
kun statistisk sikker i prøveflader, der 
er gødsket med fosfor- og kaliumrige 
gødningstyper, hvor mængden af ka
lium øgedes fra første til anden peri
ode. Der var ikke nogen statistisk sik
ker ændring, hvor der var gødsket med 
den fosfor- og kaliumfattige gødnings
type i første og anden periode (figur 4). 
Som nævnt under 4.1 bør disse effekter 
dog tolkes ud fra den kendsgerning, at 
gødningssammensætningen er sket 
regionsvis på basis af forhånds betragt
ninger over fosformangel på bakkeøer. 
En stor del af variationen i materialet 
blev således forklaret ved inddeling ef
ter gødningstyper. Alligevel ville en 
endnu større del af variationen for
mentlig kunne forklares, hvis data for 
jordbundskarakteristika - såsom næ-



ringsstof- og vandforsyningsforhold 
samt lokalklima - blev inddraget i mo
dellen. 
De fundne effekter svarer således ikke 
til forventningerne og står delvist i 
kontrast til tidligere erfaringer med 
gødskning af gran på næringsfattige 
lokaliteter. Resultaterne understreger 
derfor med al tydelighed det nødven
dige i at tolke givne effekter ud fra en 
forståelse og ikke blot lide på erfarin
ger. Problemet må med andre ord an
gribes ud fra en systemøkologisk syns
vinkel. 

Arsag til ringe mertilvækst 
Den konstaterede faldende effekt af 
kvælstofgødskning op gennem 70'erne 
og 80'erne kan ses i relation til den sti
gende tilførsel af kvælstof via luftforu
reningen i løbet af samme periode. 
Depositionen af kvælstof i nåleskov 
har i 1980'erne ligget på, hvad der sva
rer til 20 til 30 kg/N pr. ha og år. Det er 
altså på et niveau svarende til gødsk
ningspraksis (120 kg N pr. ha pr. 5. år), 
og det er på højde med eller højere end 
træernes nettooptag af kvælstof. 
Dette fænomen forklarer sandsynlig
vis også, hvad der overraskede Holste
ner-Jørgensen & Holmsgaard (1988). 
De fandt nemlig kun positiv virkning 
for vanding og ikke for tilført gødning 
i 1983-86 (336 kg / ha 23-3-7 med Cu og 
Mg årligt). De fandt ikke som tidligere 
store positive virkninger for tilført 
gødning på magre sandede jorder, i det 
mindste i de 10 sidste år af om driften 
(Holstener-Jørgensen & Bryndum 
1973 og Holstener-Jørgensen et al. 
1982). 
Meget taler derfor for, at kvælstof -
som følge af luftforureningen - ikke 
længere er den vækstbegrænsende fak
tor, det tidligere har været. Den 

vækstfremmende effekt af den fosfor
og kaliumrige gødning tyder på, at et 
af disse stoffer, eller muligvis begge, er 
kommet i minimum. 
Disse overvejelser støttes af Lundberg 
& Ravnsbæk (1992). De efterviser et 
faldende indhold af kalium i nåle på 
hedegran gennem de seneste 20 til 30 
år. Indholdet er i gennemsnit faldet fra 
ca. 0,6 070 i midten af 1960'erne til ca. 
0,4 % sidst i 1980'erne. Et lignende fald 
kunne i samme undersøgelse konstate
res for Cu-indholdet, mens P-, Ca- og 
Mg-indholdet i nålene ikke forandre
des væsentligt. 
For den fos for- og kaliumrige 
gødningstypes vedkommende skete 
der en ændring fra første til anden pe
riode. Kaliummængden øgedes kraf
tigt i anden periode, mens doseringen 
af de øvrige gødningstyper i praksis 
var konstante. 
Den fosfor- og kaliumrige gødnings
type var specielt i anden periode - efter 
korrektion for virkningen af alder og 
højde - kendetegnet ved store mertil
vækster (figur 4). Derfor synes resulta
terne at vise, at det snarere er kalium 
end fosfor, der er ved at erstatte kvæl
stof som begrænsende faktor for til
væksten. 
Raulund-Rasmussen & Larsen (1990) 
begrunder, hvordan kaliummangel 
pga. den givne udvikling i miljøet har 
en destabiliserende effekt på skovøko
systemet. Ifølge Larsen (1983) fører 
selv en moderat kalium mangel (under 
ca. 0.5 %) til negative økofysiologiske 
effekter hos træer, såsom et forøget 
vandforbrug og en nedsat tørkeresi
stens. 
Sådanne effekter bør vurderes i rela
tion til vort blæsende og udtørrende 
klima samt rødgranens store udtør
ringsfølsomhed (randproblemer). 
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Disse effekter bør desuden kobles til 
årsagsforklaringerne vedrørende gra
nens øjeblikkelige sundhedstilstand 
(Saxe & Larsen 1993). 
Det er ikke klarlagt i hvilken udstræk
ning kaliummangel under vore øje
blikkelige forhold direkte fører til 
vækststagnation. Undersøgelser af 
Møller & Lundberg (1977) efterviser 
dog et væksttilbageslag efter ca. 10 års 
ensidig kvælstofgødskning (urea). 
Dette tilbageslag udebliver, hvor der 
tilføres en balanceret NPK-gødning. 

Aldersbetinget udslag 
Et andet ligeså vigtigt resultat er, at der 
har været en aldersbetinget evne til at 
reagere på tilført gødning, der er uaf
hængig af gødningstype. Fra omkring 
30 års alderen er mertilvæksten jævnt 
faldende mod omdriftsalderen. 
Denne effekt skyldes formentlig den 
kendsgerning, at graner ved ca. denne 
alder (eller bedre ved denne højde, se 
figur 5 og 6) har opbygget et fuldt assi
milationsapparat (nålemasse). Heref
ter har de ikke længere så stort behov 
for nettobinding af næringsstoffer. 

Økonomiske overslag 
De økonomiske overslag (Dralle 1992) 
bekræfter hvad Vinther (1986) tidligere 
fandt, nemlig at der skal opnås en vo
lumenmertilvækst på ca. 2,0 m 3 /ha og 
år, før det med de gældende prisrelati
oner er lønsomt at gødske. 
Med de opnåede gennemsnitlige mer
tilvækster er det ud fra en økonomisk 
betragtning ikke lønsomt at gødske 
med den traditionelle kvælstofrige 
landbrugsgødning. Det er desuden 
usikkert, hvornår en fosfor- og kalium
rig gødnings type set ud fra et vækst
mæssigt synspunkt vil være rentabel. 
Det må tilføjes, at de ovennævnte rela-
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tioner bygger på prisrelationer 1990. 
Lægges de øjeblikkelige (januar 1993) 
træpriser til grund for beregninger, vil 
de forventede mertilvækster skønsvis 
skulle være på over 3,0 m 3/ha og år. 

Gødskningsprogrammets fremtid 
Overfladisk betragtet indikerer de 
foreliggende resultater, at gødsknings
programmet bør stoppes eller stilles i 
bero. En sådan konklusion, byggende 
på ren empiri og gennemsnitsbetragt
ninger, er dog forhastet og givetvis for
kert. 
De systemøkologiske betragtninger 
peger på den dynamiske situation vore 
skovøkosystemer befinder sig i. De un
derstreger med al tydelighed, at gødsk
ning fremover kan blive særdeles ak
tuel. 
En sådan gødskning skal ikke primært 
sigte mod merproduktion, men snarere 
mod en målrettet ernæringsfysiologisk 
stabilisering af vore fattige nåletræsbe
voksninger. Vi må med andre ord tan
kemæssigt bevæge os væk fra produk
tionsgødskning over til vitalitets- eller 
ompensationsgødskning. 
En forudsætning for et sådant gødsk
ningsprograms succes er en langt bedre 
forståelse af de processer der påvirker, 
styrer og begrænser stofhusholdnin
gen i systemet (deposition, forvitring, 
mineralisering, udvaskning, stofoptag 
og -akkumulation). 
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Et svar til Rolf Neergaards 
"velmente spark" 
Af N. E. HOLTEN 

I dette tidskrifts hæfte 4/92 har gods
ejer Neergaard skrevet en læseværdig 
og interessant artikel med "et velment 
spark" til dansk skovbrug. 
Indledningsvis omtales den mang
lende kontinuitet med hensyn til træ
artsvalg, skønt det er den disposition, 
der overhovedet træffes i skovbruget, 
der binder eftertiden længst. I artiklen 
nævnes nogle eksempler, og der kunne 
fortsættes hermed med talrige andre, 
blot fra dette århundrede. Her nogle 
enkelte. 

Rødgrandyrkning 

Igennem hele 18 hundredetallet fort
sattes støt og i stigende takt med til
plantning af rødgran, såvel i de nye 
som i de gamle skovegne. Dette gik 
godt og var vel stort set rigtigt. 
En fortrinlig træart, billig og sikker at 
kultivere, høj produktion, og den pro
ducerede en vare, som fandt gode an
vendelsesmuligheder og kunne sælges i 
store partier. Der er tjent mange penge 
på denne træart, og den har givet 
meget arbejde såvel i skovene som i 
træindustrien, og den har sparet uden
landsk valuta. 
Stormfaldsfaren kendte alle, men den 
var betydningsløs. Først i 1894 og i ju
lestorrnen i 1902 oplevede man de før-

ste stormfald, som spillede nogen rolle, 
og som kunne ængste skovbrugerne. 
Man gik herefter over til delvis at er
statte rødgran med den stormfastere 
ædelgran. Rødgranen blev langtfra 
opgivet - heldigvis - men en lang 
række ædelgrankulturer blev anlagt i 
begyndelsen af dette århundrede. Så 
kom reaktionen, man konstaterede 
skader på grund af lus og overraskedes 
vel også over besværet med den i de 
første tyve år, hvorfor man næsten op
gav dyrkningen af den. 
Professor Grøn udarbejdede i 
1930'erne og begyndelsen af 1940'erne 
sine økonomiske undersøgelser af de 
enkelte træarters økonomi, specielt 
rødgranens contra bøgens. Dette resul
terede som bekendt i en konstatering af 
en total overlegenhed for rødgranen, 
og en generation af forstkandidater 
hørte hans altid klare, inspirerende og 
formfuldendte forelæsninger herom. 
Når man skal bedømme Grøns indsats 
nu to menneskealdre efter hans dok
torafhandling i 1931, må man aldrig 
glemme at sætte sig ind i hans bag
grund, i den tids forudsætninger. En 
stribe af østdanske skovdistrikter 
havde store arealer med gamle, rød
marvsfyldte bøgebevoksninger af slet 
kvalitet og høje løvtræprocenter, en
dog over 90. Junckers savværk var 

På den gode jord er der plantet meget rødgran som ikke trives særligt godt idag. l de fleste til
fælde var det imidlertid rigtigt at plante rødgran dengang - fordi datidens forudsætninger var 
anderledes end nutidens. ~ 
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endnu ikke bygget, og hovedskovnin
gernes meget store brændemængder 
var vanskeligt afsættelige. 
Stormfaldsfaren kendte alle, og Grøn 
havde i historiebøgerne læst om, at 
det kunne være slemt, idet disse be
rettede om de to store storme i 1894, 
Grøns fødselsår, og i 1902, da han 
var 8 år. I en hel menneskealder fra 
1902 til8. februar 1934 var dansk skov
brug ikke ramt af nogen betydende 
storme. 
Rødgranen trivedes godt, og omdrifts
aldre på 60-100 år var opnåelige på tal
rige distrikter, ligesom det danske for
brug var således, at man dengang -
som nu - måtte indføre betydelige nå
letræmængder. Rødgranens billige 
kulturomkostninger, dens høje pro
duktion og korte omdrift måtte ganske 
naturligt føre til et væsentligt bedre 
økonomisk resultat end bøgens, iøv
rigt også med rentefoden nul. 

Poppeldyrkning 

Under og kort efter 2. verdenskrig 
havde man store kulturflader og åbne 
skove. For hurtigst muligt at få lukket 
disse mange huller ønskede man ofte at 
anvende poppel, som opfyldte dette 
krav, og tændstikindustrien oplyste, at 
man var klar til at aftage færdigvaren. 
Herudover var kulturomkostningerne 
lave på grund af et meget lille plantetal. 
Altsammen rigtigt ud fra datidens for
udsætninger. 
Få år efter konstateredes stærke, ofte 
dødbringende rustangreb, og dyrknin
gen indskrænkedes til et passende mi
nimum. 

Ærdyrkning 

Neergaard omtaler med rette de fejl
greb, der blev begået efter stormen 17. 
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oktober 1976 med en for kraftig til kul
tivering med ær. 
Atter her må man gøre sig baggrunden 
klar, som selvsagt er udslagsgivende 
for dispositionerne. Adskillige distrik
ter havde uhyre store flader liggende til 
tilplantning. 
Hvad skulle man plante på store area
ler efter trametesfyldt rødgran med et 
utal af rodkager? Pengekasserne var 
slunkne, meget stormfaldstræ var 
endnu ikke betalt, blandt andet var 
meget lagt på lager, tidspresset var 
stort på grund af de store, efterhånden 
ukrudtsfyldte arealer, og arbejdsbyr
den havde været enorm for funktionæ
rer og skovarbejdere. 
Man måtte se med nogenlunde god 
samvittighed at komme igennem dette 
store tilplantningsarbejde så hurtigt 
som gørligt. Vel vidende at det ikke var 
nogen ideel løsning, tyede mange til 
ær, som med sit lave kulturplantetal og 
hurtige start nok kunne hjælpe en i 
disse vanskelige tider. 
Som bekendt skuffede det mange ste
der, fordi denne træart - som rigtigt 
anført - ikke egner sig til store renbe
stande. Dette er ikke nogen undskyld
ning, men en forklaring af de forud
sætninger, der herskede i denne for
tvivlede situation. 

Andre forudsætninger end før 

Vender vi tilbage til Grøns økonomiske 
analyser af rødgranens og bøgens øko
nomi er forholdene på mange områder 
ændret i dette lange tidsrum, og bag
grunden ligeledes en anden. 
Det sortimentsforhold i bøg, man gik 
ud fra, var helt anderledes end i dag. 
De gamle'bøgebevoksninger - ofte af 
ringe kvalitet - er stort set væk. Et sor
timentsforhold, baseret på nutidige 



De gamle bøgebevoksninger var for halvtreds år siden af en ringere kvalitet end i dag, og det 
påvirkede naturligvis de økonomiske kalkuler for bøg i forhold til rødgran. 
(Foto: Jagt- og Skovbrugsmuseet). 

20- 120- årige bevoksninger, er fra en 
helt anden tid og er af en helt anden 
art; de ældste er grundlagt i den gode 
H.C.Ulrich / Hauch-periode og er fra 
ungdommen passet efter moderne ud
hugningsprincipper. 
Dernæst har tilstedeværelsen af Jun
ckers Industrier som storaftager af de 
betydende løvtræarter givet en helt, 
helt anderledes afsætningssituation, 
end man i sin vildeste fantasi drømte 

om for 60 år siden, og dermed en helt 
anden gavntræprocent, særlig i bøg. 
Derudover tyder, såvidt jeg er oriente
ret, nyere undersøgelser på, at bøgen 
særlig i de ældre aldre - hvor produk
tionen er værdifuld - har en højere til
vækst, end man hidtil har regnet med. 
Dette kunne man heller ikke vide den
gang. Disse forhold taler alle til gunst 
for bøgen, ligesom mange af æstetiske 
grunde øns ker løvtræprocenten øget. 
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Ser vi på rødgranens forhold dengang 
og nu, har forskellige faktorer, ligele
des for størstedelen ukendte dengang, 
også ændret sig, men til ugunst for gra
nen. Orkanagtige storme har i de sidste 
par årtier hærget Danmark, såvel som 
andre af Europas lande i en grad, som 
man aldrig tidligere har været udsat for. 
Forskellige mere eller mindre ukendte 
forhold har bevirket, at rødgranen nu 
trives dårligere her i landet end tidli
gere, og de før hen lange omdrifter sy
nes mange steder ikke opnåelige mere. 
Dertil kommer, at den helt fortviv
lende markeds- og prismæssige situa
tion, som skovbruget befinder sig i, i 
særlig grad har ramt granen. 
Desuden har mange distrikters forø
gede nåletræsprocenter - som var rigtige 
ud fra datidens forudsætninger - bevir
ket forøget stormfaldsrisiko og flere tra
metesbefængte kulturarealer. Dette 
kunne dog forudses og blev det også. 

Større løvtræinteresse 

Disse forhold bevirker, at man i dag 
ganske naturligt ved valget af kultur
træart lægger større vægt på bøgen og 
på løvtræ i al almindelighed. Derfor 
går der i disse år en voldsom løvtræ
bølge over Danmark, som der gør det i 
flere andre europæiske lande. 
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For et par år siden besøgte jeg sammen 
med en kollega et tysk skovdistrikt, 
hvor en ældre skovfoged, der havde 
været tjenestgørende på distriktet i 40 
år, berettede, at han i sine første 15 år 
næsten udelukkende havde plantet 
sitka og japansk lærk, i de sidste 15 
havde han faktisk kun plantet løvtræ. 
Begge dele var rigtige ud fra baggrun
den på de pågældende tidspunkter. 
Men jeg kan ikke andet end give Rolf 
Neergaard ret, når han skriver, at træ
artsvalget har været for ensidigt, eller 
man kan siger for ensidigt byggende på 
øjeblikkets forudsætninger. 
Vort fags historie lærer os, at forud
sætningerne altid veksler og ændres. 
Disponerer man i sit træartsvalg i for 
udpræget grad efter hvad der - indly
sende - er rigtigt i dag, får man disse 
grusomme spring i aldersklasserne for 
de forskellige træarter. Det eneste mid
del herimod er, hvis skovbrugeren i no
gen grad har mod til at gå imod øje
blikkets strømning, imod øjeblikkets 
mode. Dette gælder iøvrigt også kul
turmetoder, hugstprincipper, op kap
ning af nåletræ og meget mere. 
Løvtræbegejstringen har man i mange 
lande, og den er meget voldsom, idet 
der er meget rigtigt i den. Men lad os 
nu se, om den holder omdriften ud. 
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