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1. Indledning 
- begrebet Umsetzung 

" Umsetzung" er et begreb i den tyske 
forstlige litteratur. Det kan forklares 
som en relativ forskydning igennem åre
ne af de enkelte træers størrelse i en 
bevoksning. Altså det fænomen, at hvis 
træ A er større (højere/tykkere) end træ 
B ved f.eks. 30 års alder, så er A mindre 
end B tyve år senere. 
Der er altså tale om, at de enkelte træers 
vækstmæssige udvikling ikke forløber 
parallelt med hinanden. 

Emnet har mig bekendt aldrig været 
undersøgt her i landet, ligesom det er 
yderst sparsomt beskrevet i den danske 
forstlige litteratur. 
En antydning af U msetzung har man i 
udtrykkene "stayers" (dvs. de vedhol
dende som fortsætter væksten op i åre
ne) og "sprinters" (de træer der er hurti
ge i starten, men siden sætter tempoet 
ned). 
Møller og Holmsgaard (1947) skriver i 
en afhandling om et udhugningsforsøg i 
rødgran blandt andet følgende: 





Foto 1. Artiklen behandler Umsetzung, dvs. det fænomen at de enkelte træers størrelse i 
forhold til de Øvrige kan ændres gennem tiden. (Foto af velformet træ fra Grevindeskov, 
afd. VI, 57, avnbøgeparcellen). Foto: H. Staun. 

"Kritikernes formodninger om, at man 
ved denne hugstform (hugst fra toppen, 
red.) skulle "hugge tilvæksten af 
bevoksninger" imødegås også med en 
formodning om, at en bevoksning inde
holder både lystræagtige elementer med 
en hurtig ungdomsvækst, men ringere 
vækst senere ("sprinters"), og mere 
skyggeagtige elementer med noget lang
sommere vækst i ungdommen, men til 
gengæld stærkere vækst i de senere 
aldre ("stayers"). Ved hugst fra toppen 
skulle der ske en favorisering af disse 
elementer til fordel for det endelige 
resultat i tilvækst". 
Umsetzung er dog langt mere dybtgåen
de end dette. 
Den tysksprogede faglitteratur herom er 
derimod ret omfangsrig, og her bruger 
man udtrykkene "Umsetzung", "Umse
tzen" eller "Umsetzungsprozesse". 
De få danske forstmænd, der taler om 
dette emne, bruger den tysksprogede 
betegnelse, og det gør man vel, indtil 
man eventuelt en dag finder et dækken
de og mundret dansk udtryk. Hvis man 
anvender den nærliggende betegnelse 
"omsætning", kan der opstå misforståel
ser, da både jordbundslæren og økono
mien allerede har lagt beslag på dette 
udtryk. 
I denne artikel kan udtrykket Umsetzung 
defineres som enkelttræers uregelmæs
sige, relative vækstudvikling igennem 
årene, og dette medfører ofte ændring af 
træernes størrelsesrang. 
Emnet er af betydning for praksis . På en 
del skovdistrikter udvælges hovedtræer 
i egebevoksningeme, ofte i 40-45 års 

alder. Formålet er at lette udvisningsar
bejdet og give en mere jævn fordeling af 
de værdifulde træer, når bevoksningerne 
bliver ældre og stamtallet meget lille. 
Flere steder knyttes hovedtræmærknin
gen desuden sammen med aftagning af 
vanris. 
Hovedtræerne udvælges principielt 
blandt de veludviklede og dominerende 
træer. Man har imidlertid ingen sikker
hed for, at disse træer er lige så domine
rende flere årtier senere. De undersøgel
ser, der omtales i denne artikel, har 
blandt andet til formål at belyse disse 
forhold. 

2. Umsetzung i udenlandsk 
litteratur 

I det følgende refereres kort de vigtigste 
udenlandske undersøgelser af Umse
tzung. 
1. Busse (1930) har skrevet den første 
betydende afhandling om emnet. Han 
definerer Umsetzung som "enhver 
ændring af en stammes ydelse i forhold 
til ydelsen af de øvrige bestandstræers" . 
Hans undersøgelser omfatter eg, bøg, 
fyr og især rødgran, og han konstaterer 
en betydelig variation i enkelttræernes 
størrelsesrækkefølge i de undersøgte 
måleperioder. "Umsetzungs- processer
ne er langt mere udtalte end man følel
sesmæssigt har antaget". 
J. Busse konstaterer stærkest Umse
tzung blandt en bevoksnings mellemsto
re træer, mindst blandt de største og 
blandt de mindste. 
W. Erteld (1953) har undersøgt forhol-
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dene for rødgran i 36-66 årig skov. Han 
konstaterer blandt andet størst forskyd
ning i aldrene 36-48 år. Ved 50-60 år er 
Umsetzungs-processerne i det væsentli
ge afsluttet. 
J. Weck (1958) konstaterer for forskelli
ge nåletræarter - svarende til Ertelds 
resultater - at U msetzung aftager med 
stigende bevoksningsalder. 
Eberhardt Hengst (1962) har foretaget 
undersøgelser i bøg. Han konstaterer 
ligeledes ændringer i træernes størrel
sesrang, og i stigende grad ved forøget 
hugststyrke. 
Oswald Merkel (1978) har undersøgt 
bøg. Han bedømmer enkelttræernes 
udviklingsforløb anderledes end de hid
til anførte forskere. Han mener, at de 
største træer stedse vil være de største, 
og at de mindste, selvom der hugges for 
dem, vil bevare deres lavere rangfølge. 
1. Klddtke (1989) undersøger rødgran. 
Han mener, at træernes tykkelsesvækst 
først og fremmest er afhængig af krone
størrelsen, og at den såkaldte Umse
tzung blot handler om enkelttræernes 
kroneudvikling. 
Peter Abetz (1989) anfører "ved et træs 
U msetzung forstås ændringer af dets 
sociale position i forhold til nabotræer
ne". Han har undersøgt hoved træer hos 
skovfyr, og disse undersøgelser omtales 
i betydelig grad i faglitteraturen om det
te emne. 
Han konstaterer, at der ikke opstår væs
entlige ændringer i træernes størrelses
rang, idet de udvalgte hoved træer beva
rer deres førerstilling. Hvis man udvæl
ger hovedtræer efter deres vitalitet, kan 
dette ske i en ung alder. De vil stadig 
bevare deres grokraft, hvis man giver 
dem plads. Han anbefaler praktikerne at 
gøre dette. 
R. Schober (1988, 1990) er nok den, der 
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mest indgående har beskæftiget sig med 
dette emne. Han omtaler afmærkning af 
hovedtræer og skriver, at hvis denne 
udvælgelse sker for tidligt, risikerer man 
på grund af Umsetzung "at holde på den 
gale hest". 
Der gives ikke "tidligt udvalgte vidun
derbørn". Derfor finder han det risika
belt at afmærke et antal hoved træer, der 
svarer til slutbestandens stamtal. 
W. Fr. von Diest (1989) har foretaget 
undersøgelser i egeprøveflader i forbin
delse med en eksamensopgave. Han fin
der en mærkbar Umsetzung oPffi ca. 70 
år, hvorefter den aftager stærkt. Han 
mener, det er risikabelt at foretage en 
tidlig udvælgelse af relativt få hovedt
ræer. 

Sammenfattende kan siges, at de tyske 
forskere ikke er enige. En del skribenter 
tolker deres undersøgelser således, at 
Umsetzung kun finder sted i ringere -
endog ubetydelig - grad. 
Abetz skriver således: "En populations 
mangfoldighed er så godt som betyd
ningsløs i forhold til indflydelsen fra de 
ydre påvirkninger ("Standraumsein
fluss"). De fleste forskere har dog kon
stateret endog betydelige Umsetzungs
processer, af J. Busse endog udtrykt så 
stærkt som, at "individualitet betyder 
mere end de ydre indgreb". 
Flere forskere konstaterer den stærkeste 
Umsetzung i den unge og yngre skov, 
enkelte den svageste blandt bevoksnin
gens største og dens mindste træer. 

3. Egne undersøgelser 

For at undersøge om, og i hvilken 
udstrækning Umsetzung finder sted i 
danske bevoksninger, er der foretaget 
analyser i nogle af de prøveflader der er 



Tabel l. Bevoksninger der indgår i undersøgel serne. 

Skovdistrikt Sted Forsøgsvæsenets 

betegnelse 

Bregentved Afd.VI,57 QÆ 

do Afd.VI,68 QZ 

do Afd.VI,64 QY 

Wedellsborg Kongeskov eT 

anlagt af Statens forstlige Forsøgsvæsen 
(nu Forskningscentret for Skov & Land
skab). 
Lige siden forsøgsvæsenets oprettelse i 
1901 har man målt diameter (i brysthøj
de) på nummererede enkelttræer. Derfor 
foreligger der i dag et betydeligt materi
ale til konstatering af træernes vækst i 
forhold til hverandre. 
Det er valgt indtil videre at koncentrere 
undersøgelserne til eg. Med henblik på 
at finde en eventuel afhængighed af 
alderen, dimensionen, udhugningsstyr
ken, hovedtræafmærkning m.m., er 
udtaget de fire forsøg nævnt i tabel1. 
Det tidligere forsøgsvæsens måletal er 
med velvillig tilladelse fra Forsknings
centret for Skov & Landskab stillet til 
rådighed for disse undersøgelser. 

3.1 Grevindeskov, afd. VI, 57 

En undersøgelse af vækstforløbet i en 
bevoksning hvor man ikke kender 
enkelttræernes mulighed for kroneud
vikling - altså hvor klemt de i måleperi
oden har været af naboerne - er behæftet 
med den store usikkerhed, at diameter
udvikling og kronestørrelse er snævert 
forbundet. De træer, der er blevet hugget 
for, får plads og dermed mulighed for 
øget tykkelsesvækst - og hvornår dette 

Tidspunkt Bevoksnings- Bemærkninger 

alder 

1945-93 55-103 år kun hovedtræer 

1945-93 54-102 år 

1951-89 27- 65 år hugstforsøg 

1903-93 71-161 år 

er sket for de enkelte træer, ved man 
normalt ikke. 
Hvis undersøgelser i sådanne bevoks
ninger måtte konstatere vækstforskyd
ninger og ændringer i rangfølgen, er det 
vanskeligt at udrede, hvad der skyldes 
Umsetzung, og hvad der skyldes påvirk
ning fra udhugningen. 
Ved at koncentrere undersøgelserne til 
hoved træerne i Bregentveds egebevoks
ninger elimineres denne usikkerhed 
ikke, men den reduceres i betydelig 
grad. Baggrunden for markeringen af 
disse hovedtræer - der kun skal svare til 
slutbestandens stamtal, 50-60 stk - har 
altid været, at udvisningen først og 
fremmest skal koncentreres om disse 
træer, der principielt skal have mulighed 
for optimal kroneudvikling. 
Undersøgelser af diameterudviklingen i 
egebevoksninger er behæftet med den 
usikkerhed i forhold til andre træarter, at 
egen normalt har en undervækst, som 
ofte kan vokse op i egekronerne og der
ved begrænse disses vækst. Usikkerhe
den øges hvis man ikke har kendskab til 
hvilke egetræer, der i perioden har været 
hæmmet i væksten, og hvornår de er 
blevet befriet for generende undervækst. 
Målinger fra Bregentved skovdistrikt 
har den store fordel, at man her altid har 
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Foto 2. Grevindeskoven, afd. VI, 57. Træ 
nr. 26. Foto: H. Staun. 

lagt den største vægt på, at egenes vækst 
ikke må hæmmes af undervækst. Helle
re produktion af værdifuld, stortdimen
sioneret eg end af småtdimensioneret 
underskov! 

Bevoksningen 
I foråret 1944 blev der i Grevindeskov , 
afd. VI, 57, anlagt et underplantnings
forsøg i en bevoksning af dansk eg, 
såning fra 1890. Forsøget fik forsøgs
væsenets betegnelse QÆ. 
En af parcellerne blev underplantet med 
lind, og denne parcel er tilfældigt udta
get til nærmere undersøgelse af udvik
lingen af diameterne for de enkelte 
hovedtræer. Terrænet er fladt og ensar
tet, og jordbunden er den normale for 
skovdistriktet - god, næringsrig og leret. 
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Foto 3. Grevindeskoven, afd. VI, 57. Træ 
nr. 74. Foto: H. Staun. 

Lindeparcellens areal er 0,79 ha, og der 
er afmærket 34 hovedtræer. Parcellens 
vedmassefaktorer er ved alderen 98 år 
efter hugst: 
Stamtal: 
Højde: 
Diameter: 
Grundflade: 
Bonitet 

65 stk/ha 
25,3 m 
57,4 cm 
16,97 m2/ha 
1,2 

Bevoksningen er hugget IO gange fra 
1945 til 1988, og den er målt af forsøgs
væsenet i hugstårene. Desuden er der 
foretaget en måling af brysthøjdediame
ter i forår 1993 for at få de sidste års til
vækst med. 
Denne undersøgelse vedrører må
lingerne i 1945, 1955, 1964, 1979 og 
1993. 



Foto 4. Grevindeskoven, afd. VI, 57. Træ 
nr. 88. Foto: H. Staun. 

Diametertilvækst 
I tabel 2 ses en opstilling af hovedtræer
ne ordnet i rækkefølge efter diameter i 
1945. Der er anført diametrene i 1955, 
1964, 1979 og 1993, og årlig diameter
tilvækst er beregnet. På nederste linje er 
anført gennemsnitlig årlig diametertil
vækst for de forskellige måleperioder. 
Som det ses, varierer den gennemsnitli
ge årlige diametertilvækst i de anførte 
måleperioder. Den er en halv gang 
større i perioden 1945-55 (0,676 cm) 
end i tiden 1964-79 (0,463 cm). Årsagen 
er formentlig klimaforskelle, men afløv
ning kan, når det drejer sig om eg, også 
have spillet en rolle. 
Der er imidlertid betydelige variationer 
for enkelte træer. Blot enkelte eksem
pler: 

Foto 5. Grevindeskoven, afd. VI, 57. Træ 
nr. l. Foto: H. Staul1. 

Næsten alle træer har højere tilvækst i 
periode l end i periode 2 (se kolonne 2 
hhv. 4). Dette fremgår bl.a. af gennem
snittet for samtlige træer - 0,676 cm, 
hhv. 0,579 cm. 
Men hvorfor er det omvendt for træ nr 
85, løbe nr 26 (0,60 hhv. 0,67 cm) og for 
nr. 94, løbe nr Il (0,62 hhv. 0,76 cm) ? 
Et tilsvarende billede ses i de næste 
perioder. Tilvæksten i kolonne 8 er 
støn·e end i kolonne 6. Hvorfor er det 
omvendt for træ nr 26, løbe nr. 3 (0,54 
hhv . 0,71 cm) og for træ nr. 40, løbe nr. 
15 (0,58 hhv. 0,62 cm) ? 
Dette er eksempler på Umsetzung jf. 
definitionen på side 3, idet enkelte træer 
altså her har ejendommelige eller meget 
uregelmæssige vækstforløb i forhold til 
den øvrige bestand. Det uregelmæssige 
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Tabel 2 . Grevindeskoven, afd. VI, 57 , parcel med undervækst af lind . Tabellen viser hovedtræernes brysthøjde-
diameter, og løbenumrene er fastlagt ud fra diameteren i 1945, idet træet med størst diameter får løbenummer l. 
Søjler med ulige numre angiver diameter ved måling det pågældende forår. Søjler med lige numre angiver den 
gennemsnitlige årlige diametertilvækst (hundrededele cm) for perioden mellem de to målinger, søjle IO dog til-
vækst for hele perioden 1945-93. (8 er det græske delta og betegner tilvækst, her i diameter). 

Kol. I 2 3 4 
Lø Træ F.45 årl. F. 55 årl. 
nr nr cm 80 cm 80 

cm cm 
O, O, 

I 79 41,4 99 51,3 55 
2 37 40,9 73 48,2 50 
3 26 40,9 88 49,7 76 
4 82 40,6 81 48,7 70 
5 l 40,0 78 47,8 63 
6 107 39,9 69 46,8 50 
7 18 39,2 67 45,9 55 
8 88 37,9 50 42,9 49 
9 105 37,7 77 45,4 71 

10 111 37,2 64 43,6 62 
11 94 36,3 62 42,5 76 
12 92 35,5 50 40,5 49 
13 58 34,6 59 40,5 57 
14 23 34,5 63 40,8 47 
15 40 34,4 72 41,6 73 
16 20 34,0 69 40,9 57 
17 69 34,0 80 42,0 73 
18 50 33,8 50 38,8 52 
19 74 33,2 93 42,5 61 
20 66 33,0 58 38,8 59 
21 98 33,0 72 40,2 57 
22 113 32,9 69 39,8 69 
23 62 32,6 73 39,9 54 
24 76 32,4 72 39,6 47 
25 54 31,8 72 39,0 54 
26 85 31,5 60 37,5 67 
27 61 31,3 79 39,2 67 
28 5 31,1 50 36,1 38 
29 102 31,1 52 36,2 37 
30 45 30,5 59 36,4 59 
3J 30 29,5 57 35,2 37 
32 8 29,2 72 36,4 68 
33 J 15 29,2 54 34,6 62 
34 89 29,0 57 34,7 48 

Gensn.årl. 8 D 0,676 cm 0,579 cm 
55-65 år 65-74 år 

vækstforløb , der er konstateret for 
bevoksningen som helhed i de forskelli
ge måleperioder, hænger formentlig 
sammen med klimaet, og det har selv
sagt intet med U msetzung at gøre. 
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5 
F.64 
cm 

56,5 
52,7 
56,5 
55 ,0 
53,5 
51,3 
50,9 
47,3 
51,8 
49,2 
49,3 
44,9 
45,6 
45,0 
48,2 
46,0 
48,6 
43,5 
48 ,0 
44,1 
45,3 
46,0 
44,8 
43.8 
43,9 
43,5 
45,2 
39,5 
39,5 
41,7 
38,5 
42,5 
40,2 
39,0 

6 7 8 9 IO 
årl. F. 79 årl. F.93 1945-93 
80 cm 80 cm årl. 8 D 
cm cm cm 
O, O, O, 

61 66,3 82 7 ,8 76 
50 60,2 65 69,3 59 
71 67,1 54 74,6 70 
51 62 ,6 80 73,8 69 
25 57,3 39 62,8 48 
55 59,5 79 70,6 64 
53 58,8 71 68,8 62 
35 52,6 44 58,8 44 
37 57,4 62 66,1 59 
58 57,9 61 66,5 61 
58 58,0 49 64,8 59 
57 53,5 79 64,6 61 
45 52,3 61 60,9 55 
30 49,5 39 54,9 43 
62 57,5 58 65 ,6 65 
58 54,7 69 64 ,4 63 
53 56,6 58 64 ,7 64 
37 49 ,0 58 57,1 49 
57 56,5 81 67 ,9 72 
51 51 ,7 57 59,7 56 
52 53,1 54 60,7 58 
39 51,9 56 59,7 56 
53 52,7 60 61,1 59 
5 I 51,5 54 59,0 55 
49 51,2 63 59,3 57 
49 50,8 65 59,9 59 
54 53,3 61 61,8 64 
21 42,6 39 48,J 35 
41 45,7 47 52,3 44 
41 47,8 56 55,6 52 
22 41,8 26 45 ,4 33 
43 49,0 49 55 ,8 55 
36 45,6 66 54,5 53 
35 44,2 38 49,5 43 

0,463 cm 0,580 cm 0,568 cm 
74-89 år 89-103 år 55-103 år 

Betragter man enkelttræernes tilvækst
forløb igennem disse 48 år, konstateres 
også her betydelige variationer. I de fire 
måleperioder har de gennemsnitlige til
vækster f.eks. været følgende: 



Træ nr. 79, løbe nr. 1: 0,99, 0,55, 0,61 
og 0,82 cm. 
Træ nr. 1, løbe nr. 5: 0,78, 0,63, 0,25 og 
0,39 cm. 
Træ nr. 115, løbe nr. 33: 0,54, 0,62, 0,36 
og 0,66 cm. 
Altså udsving i størrelsesordenen 100 til 
300 %. 
Det må bemærkes, at det drejer om gen
nemsnitstilvækster for perioder på 9 til 
15 år. De årlige variationer inden for 
måleperioderne må forventes at være 
endnu støtTe. Dette kunne efterprøves 
ved årringsmålinger. 
Andre træer har i måleperioderne haft 
betydeligt mere regelmæssige tilvækst
forløb, eksempelvis: 
Træ nr. 111, løbe nr. 10: 0,64, 0,62, 0,58 
og 0,61 cm. 
Træ nr. 66, løbe nr. 20: 0,58, 0,59, 0,51 
og 0,57 cm. 
Resultatet af disse overordentlig for
skellige vækstforløb er, at rangfølgen 
efter 48 års forløb er stærkt ændret. 
Træerne er opført i tabellen efter afta
gende diameter i 1945, (se kolonne 1). 
Hvis der havde været tale om et 
regelmæssigt vækstforløb skulle diame
teren på tilsvarende vis have været afta
gende i 1993 (kolonne 9), men her er 
endog betragtelige forskydninger i ræk
kefølgen. 

Vækstforløb i hele perioden 
Hvordan kan man nu konkretisere og få 
et overblik over alle disse varierende og 
uoverskuelige vækstforløb? 
Det mest nærliggende var vel at 
oplægge diameterkurver for udviklingen 
af enkelttræerne. Dette giver dog et 
uoverskueligt og broget billede af en 
masse kurver, der fletter sig ind i hver
andre, og en analyse er vanskelig. 
I stedet er det valgt at opgøre træernes 

rangfølge i 1945 og i 1993. Dette er vist 
i skematisk form i figur 1, idet det 
største træ er øverst, og det mindste træ 
er nederst. 
Det enkelte træs udvikling fra 1945 til 
1993 er vist ved at tegne en streg der 
forbinder det enkelte træs placering i de 
to årstal. Hvis stregen er vandret, har 
træet beholdt sin relative placering i 
forhold til de øvrige. Derimod går stre
gen på skrå, hvis træet har ændret 
plads. På denne måde kan man få et 
groft overblik over forskydningens 
styrke. 
Man ser her en betydelig U msetzung! 
Enkelte, der var relativt store i forhold 
til de andre i 1945, f.eks. nr. 1 og nr. 88, 
er rykket langt ned i rækkefølgen. 
Andre, der var relativt små ved for
søgets start, nr. 61 og nr. 74, har forbed
ret deres position betragteligt. 
Interessant er det, at de største forskyd
ninger foregår imellemdimensionerne. 
Umsetzungs-processen er tilsyneladen
de mindre udtalt blandt de største træer -
der bevarer deres førerstilling - og 
blandt de mindste - der stedse oprethol
der relativt små brysthøjdediametre. 
Nøjagtigt det samme resultat er Busse 
(1930) kommet til for rødgran, og 
Hengst (1962) for bøg. 
Det er imidlertid ikke nok at konstatere, 
at der i løbet af 48 år er sket en forskyd
ning i rangfølgen - det er også af inter
esse at klarlægge det nærmere forløb . 
Derfor er det foretaget tilsvarende 
opgørelser af rangfølgen på tre tids
punkter i løbet af de 48 år. 
På tilsvarende vis er træernes relative 
udvikling vist ved med en streg at for
binde de enkelte træers placering på de 
angivne tidspunkter - se figur 2. 
Også her konstateres relativt ro blandt 
de største og blandt de mindste træer. 
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størst 

Træ nr. 
1945 
55 år 

Træ nr. 
1993 

103 år 

79 37 
26 
82 

----------------------------------________ 79 
_~~~~~--------------====26 82 
==~-~===::::::::--:::::::::::::==-:------ 107 __ ------~~~~===37 

107 ~::....------ 18 
18 --~~~------------------------~74 

88 111 
105 105 
111 40 
94 94 
92 69 
58 92 
23 20 
40 
20 61 
69 62 
50 58 
74 98 
66 85 
98 66 
113 -------::::==-"~------___::.,...c~~____:::::I"""""~----~----- 113 

62 54 
76 76 
54 88 
85 50 
61 8 
5 45 
102 23 
45 115 
30 102 
8 89 
115 5 
89 30 

mindst 

størst 

mindst 

Figur l. Grevindeskoven, afd. VI, 57. Hovedtræernes vækstfor/øh, opstillet efter rang
ordning af diameter i 1945 og i 1993. 
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Løbe Træ or. Træ or. 
nr. 1945 1955 1964 1979 1993 

79 79 
2 37 26 
3 26 82 
4 82 107 
5 37 
6 107 18 
7 18 74 
8 88 111 
9 105 105 

10 111 40 
11 94 94 
12 92 69 
13 58 92 
14 23 20 
15 40 1 
16 20 61 
17 69 62 
18 50 58 
19 74 98 
20 66 85 
21 98 66 
22 113 113 
23 62 54 
24 76 76 
25 54 88 
26 85 50 
27 61 8 
28 5 45 
29 102 23 
30 45 115 
31 30 102 
32 8 89 
33 115 5 
34 89 30 

Figur 2. Grevindeskoven, afd. VI, 57. Hovedtræernes vækstforløh, opstillet efter rang
ordning af diameter i 1945, 1955, 1964, 1979 og i 1993. 
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Derimod er der sket en stærkere U mse
tzung i den store mellemgruppe. Eksem
pelvis har træ nr. 92, løbe nr. 12, en rela
tiv lav placering ved målingen i 1964, 
medens nr. 113, løbe nr. 22, kulminerer 
netop ved denne måling. 
Træ nr. 88, løbe nr. 8, og træ nr. 23, løbe 
nr. 14, viser stedse faldende positioner. 
Dette svarer altså til det fænomen, man 
har kaldt "sprinters". De har været store 
i 1945 - d.v.s. de har haft en betydelig 
ungdomsvækst - men kraften er gået af 
dem, og i de følgende årtier taber de i til
vækst i forhold til de øvrige hovedtræer. 
Tilsvarende kan træ nr. 61, løbe nr. 27, 
benævnes "stayer". Ungdomsvæksten 
var lav, men fra 1945 øges tilvæksten, 
og dets position forbedres kraftigt. 
Som disse undersøgelser viser, har det i 
denne bevoksning kun drejet sig om 
enkelte træer, der har haft et sådant 
typisk "stayer/sprinter" vækstforløb. For 
hovedparten af træerne er udviklingen 
foregået på en langt mere uregelmæssig 
måde. 

Vækstfor/øh idelperioder 
Det er derpå forsøgt at få et talmæssigt 
udtryk for i hvor høj grad rangfølgen 
ændres i de forskellige måleperioder. 

Det sker ved for hvert træ at notere på 
plussiden, hvis positionen er blevet for
bedret, og på minussiden hvis træet er 
rykket tilbage. 
Ser man på figur 2 og f.eks. på løbe nr 2, 
træ nr. 37, ses, at træet i perioden 1945-55 
er rykket 2 trin ned. Derfor noteres 2 i -
kolonnen for denne periode. I næste peri
ode går det 1 trin tilbage, d.v .s. 1 i - kolon
nen, i 1964-79 går træet et trin op, og der 
noteres 1 i + kolonnen. Således fortsættes 
med alle 34 træer. (For hver måleperiode 
er antallet af plusser naturligvis lige så 
stort som antallet af minusser). 
Man kan nu inden for hver måleperiode 
sammentælle antallet af forskydninger. 
På den måde fås et udtryk for styrken af 
den stedfundne Umsetzung i de forskel
lige aldersklasser. 
Et sammendrag ses i tabel 3. Her anty
des ingen sammenhæng imellem Umse
tzungsstyrke og alder. 
En anden måde at få et overblik over 
enkelttræernes indbyrdes forskydninger 
kunne være at vise sammenhængen mel
lem den årlige diametertilvækst i tiden 
1945-93 i forhold til diameteren i 1945 
(altså med tallene i tabel 2 vises kolon
ne 10 som en funktion af kolonne 1). 
Dette er gjort på figur 3. 

Tabel 3. Grevindeskoven, afd. VI, 57. Den samlede forskydning af rangfølge for alle hovedtræerne i de forskeli-

ge måleperioder. + angiver at træet har fået en højere rang (større diameter, lavere løbenummer), - angiver en 

lavere rang i måleperioden. 

Bevoksningsalder, år 55-65 65-74 74-89 89-103 

+ - + - + - + -

Sum af forskydninger 3535 3030 3535 2525 
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Årlig o D 
1945-1993 

0,75 cm 

0,70 

0,65 

0,60 

0,55 ·8 ' 

0,50 

·89 
0,45 X 

0,40 

0,35 

·30 ) 

0,30 I 

29 30 

79 . 

.82 1·261 

·61 
6p .40 

.20 
.10~ ______ x, 

oll ~ _______ .18 

X ·92 ~n" • 85 .62 ;cjl • 105 

.54 .~9' X ~ ~~ 
.113). .58 ( 
jft.66 

.37 
X 

.\ 
.50 

~ 

.}02 .23 ~ 

.5 

D 1,3 
i 1945 

~ I I ~ I I I I ~ 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4lcm 

Figur 3. Grevindeskoven, afd. VI, 57. Gennemsnitlig årlig diametertilvækst i 48 år, 
1945-93 i forhold til diameter i 1945. TaLLene markerer træernes numre. Medfirkant er 
markeret træer, vist på fotos. Træ nr. 26 (foto 2) og træ nr. 74 (foto 3) har meget store 
diametertilvækster. Træ nr. 88 (foto 4) og træ nr. 1 (foto 5) har meget små tilvækster. 
Dette erkendes ikke på træernes udseende. 

13 



Tabel 4. Summen af enkelttræernes afvigelse fra de udj ævnede kurver i delperioder. beregnet ved mindste kva-

draters metode. 

Periode 1945-55 

Alder 55-65 år 

Sum af afvigelser + 

155 155 

Figuren viser som ventet en betydelig 
variation for en stor del af træerne. Den 
udjævnede kurve viser dog, at diameter
tilvæksten som helhed er større for 
større udgangsdiameter. 
Man må forvente, at de største træer 
gennemgående også gror mest i de efter
følgende årtier, her fra 55 år til 103 år, 
og at de mindste i gennemsnit gror min
dre. 
Hvis der havde fundet en helt regelmæs
sig vækstudvikling sted, skulle alle 
punkter have ligget på den udjævnede 
kurve. Umsetzung kan jo netop define
res som det uregelmæssige eller som 
afvigelserne fra den udjævnede kurve. 
Hvis man beregner de enkelte træers 
afvigelse fra den udjævnede kurve, skul
le man ved at sammenlægge disse afvi
gelser kunne få et udtryk for Umse
tzungs-styrken. 
Hvis man forudsætter, at den udjævnede 
kurve i figur 3 er lineær, kan afvigelser
ne for de enkelte perioder beregnes efter 
mindste kvadraters metode. 
Herved får man en anden metode til at 
påvise eventuelle aldersmæssige variati
oner i styrken af Umsetzungen. Da der 
tilsyneladende ikke forekommer nogen 
enkel og nøjagtig metode hertil, kan 
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1955-64 J 964-79 1979-93 

65-74 år 74-89 år 89-103 år 

+ + + 

144 144 138 138 144 144 

undersøgelser på forskellige måder 
bidrage til at øge resultaternes sikker
hed. 
Et sammendrag er vist i tabel 4 1

). 

Heller ikke her konstateres der tilbøje
lighed til aftagende styrke af U msetzung 
ved stigende alder. 

3.2 Grevindeskov, afdeling VI, 68 

For at få kontrol på foranstående under
søgelser i Grevindeskov, afd. VI, 57, er 
der foretaget tilsvarende analyser i sam
me skov afd. VI, 68 . 
Det er ligeledes et af forsøgsvæsenet 
anlagt parallelforsøg med underplant
ning under eg, betegnet QZ. Denne 
afdeling har fødselsåret 1891, og de 
første 34 træer er udtaget i den tilfældigt 
valgte bøgeparcel med nr. 5. Der er ikke 
afmærket hovedtræer i denne bevoks
ning. 

l) Beregningerne velvilligt foretaget af skovri
der Ole Pedersen. 



Tabel S. Grevindeskoven, afd. VI, 68, parcel S. Enkelttræernes brysthøjdediameter og diametertilvæksl i de 

angivne måleperioder. Se iøvrigt forklaring til tabel I. 

Kol. I 2 3 4 S 
Lø Træ F.45 årl. F. 56 år!. F.65 
nr nr cm oD cm oD cm 

cm cm 
O, O, 

I 84 35.6 75 43,8 63 49,S 
2 16 35,3 58 41,7 48 46,0 
3 17 33,S 80 42,3 74 49,0 
4 2 33,4 66 40,7 73 47,3 
S 45 33,0 78 41,6 82 49,0 
6 61 32,3 78 40,9 63 46,6 
7 74 32,1 58 38,S 56 44,0 
8 IO 32,0 SS 38,1 SO 42,6 
9 12 31,7 61 38.4 56 43,6 

IO 58 31,6 61 38,3 58 43,S 
Il 93 31,3 53 37,1 47 41,3 
12 60 30,7 88 40,4 69 46,6 
13 88 30,7 78 39,3 65 45,1 
14 54 30,7 69 38,3 56 43,3 
IS 91 30,7 76 39,1 59 44,4 
16 SI 30,0 37 34,1 92 42,4 
17 27 30,0 68 37,S 64 43,3 
18 79 29,9 65 37 ,1 58 42,3 
19 21 29,3 65 36,S 62 42,1 
20 38 29,1 69 36,7 64 41,5 
21 69 29,1 61 35,8 57 40,9 
22 49 28,9 65 36,1 61 41 ,6 
23 35 28,7 78 37,3 63 43.0 
24 42 28,1 60 34,7 61 40,2 
25 63 28,0 75 36,3 S I 40,0 
26 3 27,6 79 36,6 48 40,6 
27 75 27 ,3 65 34.4 5J 39,0 
28 24 27,3 53 33,1 42 36,9 
29 31 27,1 60 33,7 66 39,6 
30 56 26,6 67 34,0 59 39,3 
31 36 26,3 74 34,4 63 40,1 
32 8 25,8 79 34,S 60 39,9 
33 4 25,S 67 32,9 59 38,2 
34 77 21,9 SO 27,S 67 33,S 

Gensn.år!. o D 0,668 cm 0,608 cm 
54-65 år 65-74 år 

Måling af hele afd. VI, 68 efter hugst 
forår 1985 ved alder 94 år viser: 
Stamtal: 69 stk/ha 
Højde : 25,3 m 
Diameter: 54,0 cm 
Grundflade 15,7 m2/ha 
Bonitet 1,1. 

6 7 8 9 IO II 
år!. F. 78 årl. F. 93 1945-93 
oD cm oD cm o D, cm 
cm cm ialt pr. år 
O, O, O, 

62 57,S 69 67,8 32,2 67 
40 51,2 41 57,4 22,1 46 
61 56,9 61 66,] 32,6 68 
52 54,1 57 62,7 29,3 61 
79 59,3 65 69,1 36,1 75 
57 54,0 58 62,7 30,4 63 
54 51,0 41 57, I 25,0 52 
35 47,2 35 52,S 20,S 43 
42 48,9 38 54,6 22,9 48 
41 48 ,8 43 55,3 23,7 49 
41 46,8 59 55,6 24 ,3 SI 
43 52,2 44 58,8 28,1 59 
49 51,S 58 60,2 29,S 61 
48 49,6 65 59,3 28,6 60 
45 50,2 SI 57,9 27 ,2 57 
47 48,S 53 56,6 26,6 SS 
63 51.5 62 60,8 30,8 64 
41 47,6 43 54,1 24,2 SO 
53 49,0 48 56,2 26,9 56 
42 47,0 59 55,8 26,7 56 
36 45,6 54 53 ,7 24,6 SI 
58 49,2 57 57,7 28,8 60 
49 49,4 63 58,9 30,2 63 
48 46,S 61 55,6 27,S 57 
32 45,0 53 53,0 25 ,0 52 
30 44,S 43 50.9 23,3 49 
SO 45 ,S SI 53, l 25,8 54 
33 41,2 41 47 ,3 20,0 42 
52 46,3 59 55,1 28,0 58 
48 45,6 49 52,9 26,3 SS 
49 46,5 61 55,6 29,3 61 
62 48 ,0 69 58,3 32,S 68 
37 43,0 45 49,7 24,2 50 
42 39,0 47 46,0 24,1 SO 

0,477 cm 0,530 cm 0,562 cm 
74-87 år 87-102 år 54-102 år 

Analysen omfatter måleårene 1945, 
1956, 1965, 1978 og 1993, altså aldre 
fra 54 til 102 år. 
Opstilles træerne i rækkefølge efter 
størrelsen af diameter i 1945 og udreg
nes de årlige diametertilvækster, fås 
ganske det samme billede, som før: 
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Træ nr. Træ nr. 
1945 1993 
54 år 102 år 

størst 
84 45 
16 84 
17 17 

2 2 
45 61 
61 27 
74 88 
10 54 
12 35 
58 60 
93 8 
60 
88 49 
54 16 
91 74 
51 51 
27 21 
79 38 
21 36 
38 93 
69 42 
49 58 
35 31 
42 12 
63 79 
3 69 
75 75 
24 63 
31 56 
56 10 
36 3 
8 4 
4 24 
77 77 

mindst 

Figur 4. Grevindeskoven, afd. VI, 68. Hovedtræernes vækst/orløh, opstillet efter rang
ordning af diameter i 1945 og i 1993. 
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Tabel 6. Forskydninger i rangfølge for alle træer, opdelt på fire måleperioder. 

Afd . VI,68 1945-56 1956-65 

Afd. VI,57 1945-55 1955-64 

Afd . VI,68 48 27 

Afd. VI,57 35 30 

Mange eksempler på store og tilsynela
dende tilfældige variationer i træernes 
tilvækst i de forskellige måleperioder, se 
tabel 5. 
Ændringerne i rangfølge er også vist 
grafisk i figur 4, hvor træerne er opstil
let efter størrelse i 1945 og i 1993, altså 
svarende til figur 1. 
Som i afd. VI, 57 er der undersøgt ran
gændringerne inden for hver måleperio
de, ganske som tabel 3, og en sammen
ligning imellem de to bevoksningers 
træer ses i tabel 6. 
Umsetzungen er tilsyneladende størst 
blandt de 34 træer i afd. 68. Om dette 
har sammenhæng med at der ikke er 
afmærket hovedtræer, tør ikke siges. Det 
må dog pointeres, at ingen af de fore
tagne analyser kan dokumentere 
ændringer i Umsetzungskraften i løbet 
af perioden fra ca. 50 til ca. 100 år. 

1965-78 1978-93 Perio 1945-93 

1964-79 1979-93 dernes 1945-93 

sum 

42 45 162 104 

35 25 125 70 

3.3 Grevindeskov, afd. VI, 64. 
Hugstforsøg 

For at undersøge, om der er sammen
hæng imellem Umsetzung og hugststyr
ke, er der foretaget analyser i forsøgs
væsenets hugstforsøg i eg i Grevinde
skov afd. VI, 64, betegnet QX (se Bryn
dum, 1965). 
Dette forsøg er anlagt forår 1945 i en 
21-årig egebevoksning. Der anvendes 
hugstgraderne A, B, C, og D, hvilket 
skal svare til hhv. 100, 75, 50 og 35 % af 
den maksimale grundflade. 
Forsøgsvæsnet har målt vedmassefakto
rerne ved sidste hugst forår 1989 ved 65 
års alder, se tabel 7. 

Tabel7. Vedmassefaktorer i parcellerne i hugst-

forsøg QX efter hugst. 

Hugstgrad, Stamta1 Diameter Grundflade 

% af max. stk./ha cm m2/ha 

grundflade 

A 100% 692 24,6 32,77 

B 75 % 440 26,9 24,78 

C 50% 176 34,4 16,40 

D 35 % 90 40,4 11,48 
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Foto 6. Grevindeskoven, afd. VI, 64. A
parcellen. Foto: H. Staun. 

Parcellerne er i tiden 1945-89 hugget 13 
gange. I 1951 blevenkelttræerne num
mereret, således at disses vækst har kun
net følges fra dette tidspunkt. I denne 
analyse er inddraget målinger fra årene 
1951, 1959, 1966, 1977 og 1989, altså 
bevoksningsaldre fra 27 til 65 år, i de 
tilfældigt udtagne A (f2), B (gi), C (dl), 
og D (h2) parceller. 

Diamete rtilvækst 
Hvis disse parcellers måletal opstilles på 
samme måde som i tabel 2 for afd. VI, 

Foto 7. Grevindeskoven, afd. VI, 64. B
parcellen. Foto: H. Staun. 

57, konstateres atter mange uregelmæs
sigheder. Voldsomme, bratte og ufor
klarlige udsving i enkelttræernes vækst, 
som ikke skyldes hugstbehandling eller 
kronestørrelse. Årsagen må være Umse
tzung, især da det drejer sig om gen
nemsnitstilvækster inden for en periode; 
de årlige udsving kan være større. 
Disse tabeller er ikke anført her. I stedet 
er vist de mere overskuelige kurver i 
figur 5-8, hvor årlig diametertilvækst i 
perioden 1951-89 er vist som funktion 
af diameter i 1951. 

Foto 8 (næste side øverst). Grevindeskoven, afd. VI, 64. C-parcellen. Foto: H. Staun. 

Foto 9 (næste side nederst). Grevindeskoven, afd. VI, 64. D-parcellen. Foto: H. Staun. 
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Årlig {) D, cm 
1945-1989 

0,55 

0,50 

0,45 

0,40 

0,35 

0,30 .26 

0,25 

.67 .84 
0,20 

+ 

0,15 
/? 

.54 

0,10 

9 10 

11 

32 
20 

3 41 82 

.52 

.2 .6 

.59 ' x 
.18 x 

.13.x 
.62 

. l x 
87 
• x 

.63 .77 .88 

78 

.66 35 . 
11 12 13 

74 

22 8 . 

17 
16 

x 

5 

73 

33 . 

D 1,3 m 

14 15 16 17 18 cm 

Figur 5. A-hugsten i Grevindeskoven, afd. VI, 64. Gennemsnitlig årlig diametertilvækst 
i 38 år, 1951-89 iforhold til diameter i 1951. 
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Årlig a D, cm 
1951-1989 

0,55 

0,50 

0,45 

0,40 

0,35 

0,30 

0,25 96 . 

0,20 

0,15 

19 . 

10 11 

63 13 . 
92 . . 

'41 53 . . 

83 . 
91 . 

50 . 
78 

8 . 

70 . 
18 . 

12 

. 
37 

71 . 

28 . . 4+6 

x 

. 
45 58 . 
x 74 

. . 
35 24 

. 
22 D 1,3 m 

i 1951 

I ) 
13 14 15 16 17 18cm 

Figur 6. B-hugsten i Grevindeskoven, afd. VI, 64. Gennemsnitlig årlig diametertilvækst 
i 38 år, 1951-89 i forhold til diameter i 1951. 
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Årlig o D, cm 
1951-1989 

0,75 

0,70 

0,65 

0,60 

0,55 

0,50 

199 

0,45 132 

137 . 
0,40 

0,35 

0,30 

0,25 

12 

x 

196 

13 

182 

170 . 

150 
)62 168 

1.7811.43 • ·145 
. 

1.63 1.85-.X .144 193 
x 

195 
x 

171 • x 
139 

183 1.55 

160. 1}6 
x 151 • 1.61 1.91 

x 
158 

193 . 
177 198 154 . 

140 . 
176 

D 1,3 m 

172 i 1951 

14 15 16 17 18 19cm 

Figur 7. C-hugsten i Grevindeskoven, afd. VI, 64. Gennemsnitlig årlig diametertilvækst 
i 38 år, 1951-89 i forhold til diameter i 1951. 
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Årlig o D, cm 
1951-1989 

IJ\ 

0,85 

0,80 

0,75 

0,70 

0,65 
161 

0,60 

0,55 

0,50 

11 

122 . 

95 

202 
142 

97 11 

x 
.68 

x 
127 

21 

125 

140 . 
f j 

12 13 

38 

198 176 . 
188 

. 
x49 

.83112 
103 ' · '·13 x • • 

148 60 169 

26 

24 

D 1,3 m 
i 1951 

I 

14 15 16 17 18 19 20cm 

Figur 8. D-hugsten i Grevindeskoven, afd. VI, 64. Gennemsnitlig årlig diametertilvækst 
i 38 år, 1951-89 iforhold til diameter i 1951. 
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Figurerne viser store udsving. I alle par
cellerne har enkelte træer haft helt enes
tående tilvækster - f. eks. A-hugst nr 74, 
B- hugst nr 37, C-hugst nr 182 og 170, 
D-hugst nr 122. 
Disse store tilvækster kan dog hænge 
sammen med, at træerne er favoriseret 
ved udvisningerne. Trods alle ure
gelmæssigheder viser de udjævnede 
kurver, at de største træer i gennemsnit 
har de største tilvækster, og dette er 
særligt udpræget i A- og B- parcellerne. 
En anden måde at få et overblik over 
uregelmæssigheder i vækst er at opstille 
træerne efter størrelse ved periodens 
begyndelse og slutning, som for afd. VI, 
57 på figur l. Her må man dog gøre sig 
klart, at denne metode har sine begræns
ninger i relativt unge bevoksninger. 
Undersøgelserne i dette forsøg omfatter 
samtlige træer i de udtagne parceller i en 
bevoksning, som er 27 år ved starten. I 
afd. VI, 57 er kun udtaget visse af 
bevoksningens træer, nemlig hovedt
ræerne, og de var ved måleperiodens 
begyndelse 55 år. Dette giver en helt 
anden diameterfordeling, som det frem
går af tabel 8. 
Træerne i den unge skover - som sæd
vanlig - samlet i et ganske snævert cen
timeter interval. Hvis der sker blot en 
minimal ændring i væksthastighed kan 
dette bevirke en voldsom forskydning i 
rangfølgen . 
Hvis et klupningsskema følger en nor
malfordeling (Gauss-kurve) - dvs. man
ge træer i mellemstørrelsen, men flad og 
langstrakt for oven og for neden - så kan 
selv små vækstforskydninger logisk 
give ro på fløjene og store rangændrin
ger på midten. 
Klupningsskemaet for afd. VI, 57 er helt 
anderledes. Her er fordelingen nogen
lunde jævn over spektret; der er endog -
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Tabel 8. Klupningsskema for brysthøjdediameter 

i to bevoksninger, afrundet til hele cm: 

Afd . VI , 64 Afd. VI, 57 

B-parcel , Lindeparcel 

1951 . 27 år. Hovedtræer 1945.55 år. 

IO I 29 4 

J I 2 30 

12 Il 31 4 

13 6 32 3 

14 II 33 5 

15 2 34 4 

16 35 2 

17 36 2 

18 l 37 1 

38 2 

39 1 

40 2 

41 4 

tilfældigt - næstflest træer ved den 
største og den mindste diameter. Hvis 
der her konstateres ro på fløjene og sto
re forskydninger i midtergruppen, er 
disse forskydninger et reelt tegn på 
Umsetzung og ikke et udtryk for et 
logisk matematisk fænomen. 

Beregning af rang værdi 
For at få et udtryk for rangændringerne i 
denne bevoksning er der derfor valgt en 
anden metode: Der beregnes en rang
værdi for de enkelte træer i de under
søgte måle år. 
Metoden indebærer ret komplicerede 
regnearbejder. Kort udtrykt går man ved 
hver måling ud fra det største og fra det 
mindste træ, som får rangene 1000 hhv. 



Tabel 9. Gennemsnitlig rangforskydning pr. træ. 

1951-59 1959-66 1966-77 

A-hugst 54 38 112 

B-hugst 51 42 

C-hugst 67 112 75 

D-hugst 76 47 

lait: 248 1/2 

O. Er forskellen mellem disse to træer 
f.eks. 100 mm, så svarer 1 mm ved den
ne måling til en forskel i rangværdi på 
10 (da den samlede forskel i rangen er 
1000). Er det næststørste træ f.eks. 17 
mm mindre end det største, bliver dets 
rang 830. 2). 

Ud fra dette princip beregnes rangværdi 
for alle træerne ved alle målingerne i 
alle parcellerne. Rangforskydningen 
mellem to målinger kan da anvendes 
som udtryk for Umsetzungskraften. Der 
kan beregnes gennemsnitlig rangfor
skydning pr. træ for de forskellige peri
oder. 
Metoden indebærer visse tilfældige 
matematiske unøjagtigheder, men for
modes at være nøjagtigere, når det dre
jer sig om den unge skov, end blot at 
opstille træerne i størrelsesorden. 

2) Ideen til denne rangbetegnelse er undfanget af 
skovrider A. G. Elmquist. 

38 

36 112 

99 112 

77 112 

202 1/2 

1977-83 lait Relativ 

30 112 161 100 

46 112 176 109 

82 324 201 

70 270 1/2 168 

251 1/2 229 931 112 

Når disse beregninger er udførte, kan 
man foretage et sammendrag, der viser 
gennemsnittet af enkelttræernes rang
forskydning i de forskellige perioder, se 
tabel 9. 
Der er - ligesom i afd. VI, 57 og i afd. 
VI, 68 - ingen forskel i U msetzung i 
løbet af perioden fra 27 til 65 år. Deri
mod ligger både C- og D-hugsten i alle 
perioder højere med hensyn til rangfor
skydning end A- og B-hugsten - i de fle
ste tilfælde langt over, hvad de sidste to 
kolonner også udtrykker. 
Figur 9-12 viser enkelttræernes rangfor
skydninger for de fire hugstgrader og 
anskueliggør det samme. Her konstate
res størst forskydning - mest virvar - ved 
de to stærke hugstgrader. 
Dette kunne tyde på mest Umsetzung 
ved stærk hugst. 
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Figur 9. A-hugsten i Grevindeskoven, afd. VI, 64. Træernes vækstforløb, opstillet efter 
rangordning af diameteren i 1951, 1959, 1966, 1977 og 1989. 

26 



1951 1959 1966 1977 1989 

1000 71 

900 

37 
800 

700 

~ 
.-- p"-

- :.. - - - - - - -" ----: - - --

---
." -- " 3J- - -

600 _ . . -
. . --" -

500 

400 - ---

-J __ ..... ~ .. .... 

-----~ 

300 

200 

9 
100 --

o ,- . _. _ . _. ,_ _ ...2~ _. _ . _. __ , _ , _ 

Figur 10, B-hugsten i Grevindeskoven, afd, VI, 64, Træernes vækstforløb, opstillet efter 
rangordning af diameteren i 1951, 1959, 1966, 1977 og 1989, 
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Figur 12_ D-hugsten i Grevindeskoven, afd. VI, 64_ Træernes vækstforløb, opstillet efter 
rangordning af diameteren i 1951, 1959, 1966, 1977 og 1989. 
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3.4 Wedellsborg Kongeskov 
For at undersøge, i hvilken udstrækning 
der foregår rangændringer i den helt 
gamle egeskov, er der foretaget analyser 
i forsøgsvæsenets prøveflade eT, belig
gende i Wedellsborg Kongeskov. 

Bevoksningen 
Det er en såningskultur fra foråret 1832. 
Enkelttræerne er nummereret i foråret 
1903, således at vækstforløbet kan føl
ges fra dette år. Seneste måling af for
søgsvæsenet var i 1983, men for at få de 
sidste 10 års vækstforløb med er der 
foretaget en måling af diameter i foråret 
1993. 
Enkelttræernes diameterudvikling kan 
således følges fra 1903 til 1993, dvs . 

alder 71-161 år, og der er foretaget ana
lyser for måleårene 1903, 1927, 1946, 
1971 og 1993. 
Vedmassefaktorerne var ved alder 131 
år: 
Stamtal: 
Højde: 
Diameter: 
Grundflade: 

40 stkfha 
26,3 m 
68,1 cm 
14,52 m2 efter hugst 

Diametertilvækst 
På samme måde som i Grevindeskov er 
de træer, der stod tilbage i foråret 1993, 
opstillet efter deres størrelsesrang i 
1903, og der er beregnet årlig diameter
tilvækst for de enkelte træer i de for
skellige perioder. 
Resultatet ses i tabel 10. Enkelttræernes 

Tabel LO. Wedellsborg Kongeskov. Enkelttræernes diameter og gennemsnitlig årlig diametertilvækst. Rækkeføl-
ge efter størrelse i 1903. 

Kol. l 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 11 
Lø Træ F.03 årL F.27 årl. F. 46 årL F. 71 årL F. 93 1903-93 
nr nr cm 8 D cm 80 cm 8 0 cm 80 cm 8 D, cm 

cm cm cm cm ialt pr. år 
0, 0, 0, 0, 0, 

l 68 47 ,3 53 60,0 40 67,6 36 76 ,5 34 84,0 36,7 41 
2 8 46,9 53 59,6 45 68,1 50 80,7 45 90,5 43,6 48 
3 47 46, 1 53 58,8 47 67 ,8 50 80,4 48 91,0 44,9 50 
4 59 44,2 56 57,7 49 67 ,1 38 76,7 38 85,0 40,8 45 
5 3 42,4 59 56,6 59 67,9 64 83,9 52 95,3 52,9 59 
6 27 42, 1 58 56, I 55 66,5 54 79,9 44 89,5 47 ,4 53 
7 l 41 ,7 47 53,0 52 62,9 38 12,3 35 80, 1 38,4 43 
8 57 41 , 1 40 50,6 38 57,8 34 66,3 31 73 ,2 32,1 36 
9 51 40,0 42 50,1 38 57,4 37 66 ,7 35 74 ,4 34,4 38 

LO 64 38,8 65 54,3 68 67 ,2 62 82,8 61 96,2 57,4 64 
Il 40 38,6 54 51,5 53 61 ,6 47 73,3 49 84,0 45,4 50 
12 74 38,3 50 50,3 61 61,9 62 77,4 68 92,3 53,9 60 
13 56 37,5 54 50,5 53 60,6 53 73,9 44 83,5 46 ,0 51 
14 34 37,2 48 48,8 45 57,4 42 67,8 40 76,6 39,4 44 
15 23 36,8 57 50.5 54 60,8 56 74.8 50 84,7 47,9 53 
16 6 36,0 32 43,6 34 50,0 28 57,0 32 64,0 28,0 31 
L7 61 35,4 36 44 ,1 33 50,3 24 56,3 25 61,7 26,3 29 
L8 L8 34,9 43 45 ,3 42 53,2 41 63,4 43 12,8 37,9 42 
19 14 34,4 48 45,9 38 53,1 42 63,6 36 71,5 37,1 41 

Gensn.årL 8 D 0,499 cm 0,476 cm 0,452 c m 0,426 cm 0,462 cm 
Bev. alder 71-95 år 95-114 år 114- 139 år 139-161 år 7 L-161 år 
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samlede tilvækst 1903- 93 vises i kolon
ne 10, og gennemsnit for hele perioden i 
kolonne ll. 
Tabellen viser, at tilvækstforløbet i 
Kongeskoven har været mere regelmæs
sigt end i de yngre egebevoksninger på 
Bregentved og uden de yngre bevoks
ningers voldsomme udsving. Den gen
nemsnitlige diametertilvækst (nederst i 
tabellen) varierer ligeledes mindre; den 
falder ganske jævnt fra 0,499 cm i første 
måleperiode til 0,426 cm i den sidste. 
Nogle "mærkværdigheder" kan dog 
aflæses. Træ nr. 74, løbe nr. 12 har stik 
imod gennemsnittet haft et konstant sti
gende tilvækstforløb på 0,50, 0,61 , 0,62, 
0,68. Træ nr. 68, løbe nr. l, var allers
tørst i 1903, men har ikke kunnet holde 
sin stærke ungdomsvækst. Efter kolonne 
Il har tilvæksten kun været 0,41 cm pr. 
år fra 1903 til 1993 imod træernes gen
nemsnit 0,46 cm. 

Rangændringer 
Hvis man ser på kolonne 9, enkelttræer
nes diameter i 1993, skulle et helt 
regelmæssigt vækstforløb igennem disse 
mange år ligeledes have givet jævnt fal
dende talstørrelser. Dette er ikke tilfæl
det, idet der er sket en del rangændringer. 
Det vil være nærliggende at fremstille 
dette ved at bestemme træernes rangføl
ge i 1903 og i 1993, og forbinde disse 
placeringer med streger, således som det 
er gjort ved de tidligere analyser. 
Imidlertid må man gøre sig klart, at dia
meterspredningen øges stærkt i en så 
gammel bevoksning, se tabel ll. 
Dette indebærer, at der kan forekomme 
endog betragtelige forskydninger i 
vækst - en kraftig Umsetzung - uden at 
træerne behøver at skifte rang. Beteg
nelsen "rangændring" dækker således 
ikke altid begrebet "Umsetzung". 

Tabel ll. Wedellsborg Kongeskov. Bevoks-
ningsspektre (klupningsskemaer) for fem for-
skellige måletidspunkter. 

1903 1927 1946 1971 1993 
cm cm cm cm cm 

34 l 44 Il 50 II 56 l 62 l 
3511 45 l 51 57 I 63 
361 461 52 58 64 I 
37 II 47 53 II 59 65 
38 II 48 54 60 66 
39 II 49 I 55 61 67 
40 I 50 II 56 62 68 
41 I 51 III 57 U 63 I 69 
421111 52 I 58 1 64 I 70 
43 53 I 59 65 71 
44 I 54 I 60 66 I 721 
45 55 61 II 67 I 7311 
46 56 I 62 II 68 I 74 I 
4711 57 I 63 I 69 75 

58 I 64 70 76 
59 I 65 71 771 
60 II 66 721 78 

67 III 73 I 79 
68 III 74 I 80 I 

75 I 81 
76 82 
77 III 83 
78 84 III 
79 85 II 
80 II 86 
81 I 87 
82 88 
83 I 89 
84 I 90 I 

91 Il 
921 
93 
94 
95 I 
961 

En opstilling af rangændringer er vist i 
figur 13. Det fremgår, at der har fundet 
mange rangændringer sted, men det dre
jer sig også om et meget langt åremål. 
Derfor er rangforskydningerne opdelt på 
flere perioder, se figur 14. 
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Træ nr. Træ nr. 
1903 1993 

størst 68 64 størst 

8 3 

47 74 

59 47 

3 8 

27 27 

59 
57 

23 
51 

40 

64 68 

40 56 

74 

56 34 

34 51 

23 57 

6 18 

61 14 

18 
6 

14 
61 

mindst mindst 

Figur 13. Wedellsborg Kongeskov. Enkelttræernes vækstforløb, opstillet efter rangord-
ning af diameter i 1903 og i 1993. 
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Løbe Træ nr. Træ nr. 
nr. 1903 1927 1946 1971 1993 

64 
68 

2 8 3 

3 47 74 

4 59 47 

5 3 --- 8 

6 27 27 

7 59 

8 57 23 

9 51 40 

10 64 
68 

11 40 56 

12 74 

13 56 34 

14 34 51 

15 23 
57 

16 6 
18 

17 61 14 

18 18 6 

19 14 61 

Figur 14. Wedellsborg Kongeskov. Enkelttræernes vækstforløb, opstillet efter rangord
ning af diameter i 1903, 1927, 1946, 1971 og i 1993. 
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Rangændringerne er mindre end i Gre
vindeskov , især da måleperioderne her 
er længere. Til gengæld skal der altså, 
som ovenfor nævnt, med stigende alder 
en stadigt større Umsetzungs- kraft til, 
for at der kan ske ændringer i placerin
gen. 
De fire allermindste træer, nr. 6, 61, 18 
og 14, har igennem disse 90 år indbyr
des skiftet plads nogle gange, men de 
har hele tiden været de 4 mindste og 
slutter også på denne plads. De små 
træer vedbliver tilsyneladende at være 
blandt bevoksningens mindste i denne 
bevoksning, selv igennem disse 90 år. 
Ejendommeligt er det helt regelmæssige 
forløb for de 6 største træer i tiden 1903-
27. Noget tilsvarende er ikke konstateret 
ved nogen tidligere analyse. 66 år sene
re genfindes tre af disse træer: nr. 3, 47 
og 8 blandt de seks største. 
Et andet udtryk for enkelttræernes til
vækster kan man få ved at vise de gen
nemsnitlige årlige diametertilvækster i 
perioden 1903- 93 som funktion af 
udgangsdiametrene i 1903, se figur 15. 
Punkterne ligger uhyre spredt, faktisk så 
spredt, at en udjævning ikke er mulig. 
Forklaringen er formentlig, at der igen
nem så mange år sker betydelige for
skydninger i en sådan bevoksning; 
udgangspunktet 1903 er for fjern fortid. 
Man kan da i stedet oplægge en tilsva
rende kurve for den sidste måleperiode 
1971-93 for at konstatere, om der her 
kan spores en sammenhæng mellem dia
meterstørrelse og diametertilvækst. Det
te er gjort på figur 16. 
Der forekommer afvigelser - de i 1971 
næsten lige store træer, nr. 68 og 74, har 
haft betydelige forskelle i tilvækst. En 
udjævnet kurve viser imidlertid en tyde
lig sammenhæng mellem startdiameter i 
1971 og diametertilvækst. Der er en 
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væsentlig større chance for en stor til
vækst blandt de relativt store træer end 
de små i denne meget gamle bevoksning. 

3.5 Umsetzung med hensyn 
til højdevækst 

Både disse og udenlandske undersøgel
ser peger på mindst Umsetzung blandt 
en bevoksnings tykkeste og blandt dens 
tyndeste træer. H vis man vil prØve at 
finde årsagen, ligger det nær at se på 
træernes højdeudvikling, altså om der 
også foregår Umsetzung og uregelmæs
sige vækstforløb med hensyn til højde
vækst. 
Højdemålinger i løvskov er besværlige, 
tidsforbrugende og usikre sammenlignet 
med nåletræ. Skal man undersøge høj
devæksterne i løvtræ, bør perioden der
for være ret lang. 
Forsøgsvæsenet har i Grevindeskov, 
afd. 67-69, foretaget højde- og diameter
målinger på en del stående, nummerere
de enkelttræer gennem flere år. I en del 
tilfælde har det været de samme træer, 
der er målt. 
Man kan da udtage disse "gengangere" 
til en analyse af højdevæksten. Dette er 
gjort for målingerne i forårene 1951 og 
1971 ved aldre 58 og 78 år. Diametrene 
er ligeledes angivet. Da nummereringen 
starter forfra i hver parcel, er parcel
numrene anført med romertal. III, 68 er 
således træ nr. 68 i parcel 3. 
Man kan nu, ligesom tidligere, opstille 
træerne i rækkefølge efter højde i 1951 
og det samme i 1971 og forbinde træer
nes placeringer med streger. Tilsvarende 
kan gøres med hensyn til træernes dia
metre, se figur 17. 
Figur 17 tv. viser, at de tre største træer 
har bevaret deres rangfølge i højde 
uændret igennem disse 20 år, og der er 
også nogenlunde ro blandt de mindste 
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Figur 15. Wedellsborg Kongeskov. Gennemsnitlig årlig diametertilvækst i 90 år, 1903-
1993 iforhold til diameter i 1903. 
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Figur 16. Wedellsborg Kongeskov. Gennemsnitlig årlig diametertilvækst i 22 år, 1971-
1993 i forhold til diameter i 1971. 
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1951 Højde Diameter 

IV 162 

III 68 

l 51 
134 

152 
IV 122 ..... III 140 

l 179 II l76 
III 140 IV 122 
II 67 II 67 

+ l76 III 134 IV 101 IV 101 

IV 101 IV 122 I 26 III 134 
II 

II 90 II 67 I 60 83 

III 58 11158 IV 187 IV 187 

II 6 II 6 
95 

18 67 60 
III 113 

II 6 III 58 

IV 187 II 83 26 

I 26 III 58 III 113 

II 83 II 113 r 95 

IV 12 I 26 II 90 

I 107 I 60 I 158 18 

J95 3 II 90 IV 12 

60 158 IV 12 158 

IV 3 107 162 
I 18 

I 142 142 IV 3 107 

J 162 95 III 113 142 
IV 3 158 

Figur 17. Grevindeskoven, afd. VI, 67-69. Rangændringer for højde (tv.) og for diame
tre (th .) i perioden 1951-71 (alder 58-78 år). 
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træer. Ved sammenligning af de to dele 
af figur 17 ses færrest forskydninger i 
højdeudviklingen i forhold til diameter. 
Hvis det er sådan, at de højeste træer sta
dig er de dominerende i højdelaget, 
medens de laveste ikke er i stand til at 
forøge deres højdevækst, kunne det 
være en forklaring på et tilsvarende 
mønster i diametrenes vækstudvikling. 
Træernes kroner bliver livet igennem 
stadigt større. Væksten sker dels opad, 
dels til siderne. Det første har forstman
den ingen indflydelse på, det sidste i 
allerhøjeste grad gennem hugstbehand
!ingen. Derfor må det være således, at 
hvis et lavt træ over en længere periode 
har en lav højdevækst, er det svært at 
øge krones tørrelsen og dermed diame
tertilvæksten, selvom man giver det 
plads til siderne. 
Dette kan være grunden til, at man skal 
være varsom med at bygge på for lave 
træer som hoved træer. Der er en stor 
risiko for, at de er dømt til stedse at være 
blandt de laveste i bevoksningen. 
Der kan ganske vist hugges stærkt for 
disse emner - men dette fører til et til
væksttab for bevoksningen. Alligevel er 
udviseren magtesløs, når han vil søge at 
skabe store kroner. Forudsætningen for 
kronedannelse opad er ikke til stede, når 
træerne ikke er i stand til at forøge deres 
højdetilvækst. 
Tilsvarende synes det, som om de høje
ste træer bevarer deres placeringer 
blandt de højeste og fortsat klarer sig 
godt i konkurrencen. 
I "urskovsparceller" i hugstforsøg (dvs. 
ingen hugst) imponeres man ofte over 
tilstedeværelsen af enkelte meget tykke 
træer. Der er her formentlig først og 
fremmest tale om høje træer, der stadig 
er i stand til at danne krone opad, selv 
om de konstant er klemt fra siderne. 
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Der burde dog foretages flere under
søgelser af tendensen til U msetzung 
med hensyn til højdeudviklingen. 

4. Økonomiske aspekter ved 
Umsetzung 

Det er nærliggende ved undersøgelser af 
de enkelte træers vækstforhold også at 
behandle forskellen imellem enkelt
træernes pengemæssige afkast. 

4.1 Værdiproduktion i Kongeskoven 

I forbindelse med N. Hermansens 
(1956) økonomiske analyser af Bregent
veds egedrift blev der i 1954 foretaget 
en sortering på rod af egene på prøvefla
de eT i Wedellsborg Kongeskov. I for
bindelse med undersøgelser af Grevin
deskov på Bregentved, Holten (1980), 
blev de samme træer i Kongeskoven 
atter værdiansat i 1980. 
Der er således rådighed over to værdi
ansættelser med 26 års mellemrum af de 
19 ege, som stod tilbage i 1980 i Kon
geskoven. Der er kun opgjort bruttovær
dien af stammekævleme, idet de udgør 
langt størstedelen af træernes samlede 
værdi . Udbyttet af resten af træet er 
svært at vurdere, da en del af de kævler, 
der findes i kronerne, formentlig knuses 
ved skovningen. 
Skovrider Quistgaard var med ved sorte
ringen i 1954 og var ligeledes til stede 
ved værdiansættelsen i 1980. Han var 
her behjælpelig med klassificeringen og 
prisansættelsen på finerkævler. 
V ærdien af stammekæv lerne er beregnet 
i tabel 12. I denne tabel er træerne 
opstillet i rækkefølge - ikke efter diame
ter, men efter produceret kævlemængde, 
beregnet i kolonne 5. 
Det fremgår, at værdiforøgelsen fra 
1954 til 1980 har været enorm, først og 



Tabel 12. Wedellsborg Kongeskov. Enkelttræernes værdi i 1954 og 1980 samt værditilvæksterne for de produ-
cerede kævler, 1980- priser. Rækkefølge efter produceret kævlemængde (kolonne 5). 

I 2 3 4 5 
Træ Værdi Kævlemængde Diffe-
nr 1954 1980 1954 1980 rence 

kr kr m3 m3 m3 

3 1865 16.699 4,08 6,01 1,93 
64 1308 11.944 3,93 5,65 1,72 
74 1194 10.563 3,99 5,67 1,68 
27 1439 13.429 4,26 5,83 1,57 
47 1402 11.253 4,18 5,72 1,54 
56 1052 8.232 3,51 4,90 1,39 

8 1532 10.687 4,37 5,75 1,38 
59 1440 10.929 3,97 5,29 1,32 
23 694 5.053 3,47 4,77 1,30 
40 1146 9.382 3,47 4,67 1,20 
68 693 3.675 3,86 5,04 1,18 
34 1153 7.107 3,10 4 ,26 1,16 

l 676 4.713 3,65 4,8 1 1,16 
18 779 6.549 2,79 3,83 1,04 
51 589 7.176 3,34 4,35 1,01 
57 823 6.873 3,04 3,95 0,9 1 
14 696 4.652 2,56 3,35 0,79 
6 254 1.021 2,31 2,91 0,60 

61 307 2.536 1,99 2,41 0,42 

152.473 65,87 m3 89,17 m3 23,30 m3 

fremmest på grund af de stedfundne 
prisstigninger. Dette har haft langt større 
virkning end væksten i kævlemængden. 
Sammenlignes kævlernes værdi i 1954 
med 1980, kolonne 1 og 2, vil man se en 
del forskydninger mellem de enkelte 
træer. I 1954 er træ nr. 8 således mere 
værdifuldt end nr. 64, i 1980 er det 
omvendt. Dette skyldes flere ting. 
- For det første svinger mængden af 

produceret kævle. De i 1954 mest 
værdifulde træer har ikke altid 
størst produktion af kævler. Mæng
den af kævler varierer overordentlig 
meget, fra 0,42 til 1,93 m} (se ko
lonne 5). 

- For det andet er mange kævler i løbet 

6 7 8 9 IO 
Kævle- Produktion 1954-80 Forrent- Rodkæv-
pris pr ialt pr. år ning le kJ as-

m3 kr kr % se, 1980' 
1980 pr år 

kr kr 

2778 5362 206 1,23% F 
2114 3636 140 1.17% F 
1863 3130 120 1.17% F 
2303 3616 139 1.04% F 
1967 3029 117 1.04% F 
1680 2335 90 1.09% A 
1859 2565 99 0,93% F 
2066 2727 105 0.96% F 
1059 1377 53 1.05% B 
2008 2410 93 0.99% F 
729 860 33 0.90% B/C 

1668 1935 74 1.04% F 
980 1137 44 0.93% B 

1710 1778 68 1.04% F 
1650 1667 64 0.89% A 
1740 1583 61 0.89% F 
1389 1097 42 0.90% A 
350 210 8 0 .78% C 

1052 441 17 0 .67% A 

af perioden rykket op i en højere 
dimensions-prisklasse, mens andre er 
ikke rykket op, og dette er tilfældig
heder. 

- For det tredje er nogle kævler ansat 
til en lavere prisklasse i 1980 end i 
1954. Årsagen er vel nok, at man i 
1954 har været lidt for optimistisk -
det var lige efter frigivelsen af krigs
og efterkrigstidens lovbefalede mak
simalpriser. 

Det kan være af interesse at konstatere 
værdiproduktionen i de enkelte træer. 
Kævlernes brutto på rod middeJpriser i 
1980 er derfor beregnet i kolonne 6. Ved 
at gange prisen med den producerede 
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kævle mængde (kolonne 5) fås et udtryk 
for den samlede værdiproduktion i peri
oden 1954-80, udtrykt i 1980-priser 
(kolonne 7). Desuden er i kolonne 8 
beregnet den gennemsnitlige årlige vær
diproduktion. 
Kolonne 8 viser enorme variationer i de 
enkelte træers værdi produktion - fra 8 
kr/år til 206 kr/år. Dette skyldes dels 
forskelle i mængden, dels forskelle i 
kævlernes kvalitet. 
I kolonne 10 er rodkævlernes klasse, 
men ikke deres længde anført, blot for 
meget groft at se forbindelsen mellem 
årlig produktionsværdi og kvalitet. 
Kolonne 8 viser tydeligt, hvor vigtigt 
det er, at de store træer bevares. Det er 
dem, der yder en stor værdiproduktion. 

Udvisning efter måldiameter 
Man hører af og til forstmænd udtale -
ofte med slet skjult stolthed - at de ved 
udvisninger, måske især i overstandere, 
medbringer en klup. Lige så snart et træ 
er blevet så stort, at det er oppe i højeste 
prisklasse, hugges det for at give plads 
til de mindre, som herved skal have 
samme chance. 
Det er ikke sikkert, dette princip er rig
tigt. Det kan være praktisabelt i enkelt
tilfælde, hvis et træ lige er rykket op i en 
højere klasse og derpå hugges til en god 
pris. Men gennemfører man det som 
princip - særlig hvis træerne er af høj 
kvalitet og skal bevares adskillige år 
endnu - så er der en betydelig risiko for, 
at man fjerner de kraftigst voksende og 
økonomisk højest ydende træer. 

Forrentning af den stående vedmasse 
Set ud fra et privatøkonomisk synspunkt 
kan det ikke være en ejer ligegyldigt, 
hvor stor forrentning han får af den 
gamle skov - og hvor stor en kapital, der 
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er bundet for at give det anfølte afkast. 
For at belyse dette er den årlige forrent
ning beregnet for hvert enkelt træ på 
basis af den årlige værdiproduktion 
(kolonne 8) i forhold til bruttoværdierne 
af kævlerne i 1980 (kolonne 2). Resulta
tet ses i kolonne 9. 
Der forekommer visse udsving, blandt 
andet fordi værdi produktionen er en 
kombination af både pris og produceret 
kævlemængde. Tendensen er dog tyde
lig; selvom de største og bedste træer er 
mere værdifulde, giver de - trods den 
store kapitalbinding - den højeste for
rentning takket være deres vækstkraft og 
høje mJ-pris. 
Derfor bør der ved hugsterne - hvor det 
er muligt - først og fremmest fjernes 
træer af ringe kvalitet og dimension. For
skellen i værdiproduktion mellem små 
og store træer synes at være betragtelig. 

4.2 Værdiproduktion i 
Grevindeskoven 

Spredt over hele afd. VI,57 i Grevinde
skov på Bregentved blev der i forår 
1979 foretaget en opgørelse af stamme
kævleværdien på 19 hovedtræer med 
forskellig dimension og kvalitet, Holten 
(1980). Disse træer er 14 år efter atter 
opmålt og værdiansat forår 1993 i for
bindelse med denne undersøgelse. 
Af hensyn til sammenligningen med 
Kongeskoven er der også her anvendt 
priser fra foråret 1980. Finerkævler 50-
59 cm er ansat til 2500 kr/m), over 60 
cm til 2800 kr/mJ. Disse priser såvel 
som sorteringen fra 1979 er også 
anvendt ved opgørelsen i 1993. 
Disse undersøgelser går ud på at kon
statere forskydningen i enkelttræernes 
værdi ved samme prisniveau og ved 
uændret kvalitet, men ikke dimension. 
Altså udelukkende den værdiændring, 



Tabel 13 . Grevindeskoven, afd. VI, 57. Enkelttræernes værdi i 1979 og 1993, 1980-priser, samt værditilvækster-
ne for de producerede kævler. Rækkefølge efter produceret kævlemængde (kolonne 5). For at definere lræerne er 
der foruden deres nummer anført , i hvilke underplantningsparceller de står. Tu=thuja, bø=bØg, li=lind, 
rg=rødgran, av=avnbøg og em=elm. 

Kolonne l 2 3 4 5 6 7 
Træ Værdi med Kævle- Dif- Pris pr Prod. Rodkæv-

198O-priser mængde feren- m' , 1993 1979-93 leklasse 
1979 1993 1979 

kr kr mJ 

85 (bø) 6no 10.090 3,65 
23 (tu) 6219 9418 3,93 
26 (Ii) 5676 7880 3,81 

7 (lU) 4617 6878 2,89 
97 (av) 5574 7860 3,32 

105 (em) 5593 7784 3,46 
17 (tu) 6422 79J8 4,19 
20 (rg) 4424 5708 3,81 
37 (Ii) 3490 5710 2,75 

J29 (av) 3204 5025 3,27 
29 (bø) 3802 484J 3,09 
92 (av) 4700 5n6 3.22 
79 (li) 4792 5984 3,21 

117 (av) 1383 2956 2,15 
22 (bø) 2639 3519 1,84 
91 (rg) 2002 3259 2,36 
23 (li) 1254 2267 2.24 

113 (rg) 3139 362J 2,67 
64 (em) 552 J099 1,44 

76.202 107.553 57,30 

der finder sted på grund af enkelttræer
nes tilvækster, dvs. som følge af de bio
logiske forhold. 
Resultatet er vist i tabel 13. Træerne er 
opstillet i rækkefølge efter den produce
rede kævlemængde (kolonne 5). 
Også her ses en betydelig forskel i vær
dien. Det dyreste træ er 10 gange mere 
værd end det mindst værdifulde (se 
kolonne 2). Der er ligeledes store for
skelle i produceret kævlemængde 
(kolonne 5), samt endog kolossale for
skelle i årlig værdiproduktion (se kolon
ne 7). 
Man kan nu på sædvanlig måde lave en 
grafisk opstilling af ændringerne i træer
nes rangfølge. Dette er gjort i figur 18, 
idet træerne er opstillet i rækkefølge 
såvel efter værdi som efter diameter. 

1993 ce pr år 
mJ mJ kr kr 

4,96 J,31 2034 J90 F 
5, 10 J,J7 1846 154 F 
4,87 1,06 1618 123 F 
3,86 0,97 1781 123 F 
4,25 0,93 1849 123 F 
4,37 0,91 1781 116 F 
5,07 0,88 1562 98 F 
4,66 0,85 1225 74 F 
3,59 0,84 1590 95 F 
4,08 0,8J 1231 71 A 
3,88 0,79 1248 70 A 
3,94 o,n 1456 75 F 
3.93 o,n 1522 78 F 
2.82 0,67 1048 50 A 
2,42 0,58 1454 60 F 
2,92 0,56 1116 45 A 
2,79 0,55 813 32 A 
3,09 0,42 1171 35 A 
I,n 0,28 639 13 A 

n,32 15,02 

Som det ses på figur 18 tv. er der sket 
visse, men mindre forskydninger i 
træernes værdi gennem årene. Årsagen 
er bl.a., at nogle træer med en stor kæv
le er rykket op i en højere prisklasse og 
dermed har øget værdien betragteligt. 
Der er ikke særlig store ændringer i 
rangordningen efter diameter, figur 18 
th., især ikke blandt de mindste træer; 
men klupningsskemaet er også særdeles 
langstrakt. 
Ved at sammenligne de to figurer frem
går det, at der er væsentlig mindre rang
forskydning efter værdi end efter dimen
sion. Der er tilsyneladende tale om så 
store værdier, at der skal kraftige 
udsving til før der sker væsentlige 
ændringer i træernes placering. 
Det er desuden bemærkelsesværdigt, at 

41 



Rod-
kævle-

1979 1993 1979 1993 klasse 

85 (bø) 85 (bø) 17 (tu) 17 (tu) F 

17 
Ctu

l><": 23 (tu) 85 CbØl>< 23 (tu) F 

23 (tu) 17 (tu) 23 (tu) 85 (bø) F 

26 (li) 26 (Ii) 20 (rg) 20 (rg) F 

105ceml>< 97 (av) 26 (Ii) 97 (av) F 

97 (av) I 105 (em) 29 79 (Ii) F 
(bø) 

(Ii) 7 (tu) 79 (li) 105(em) F 
79 

(av) 79 (li) 7 (tu) 7 (tu) F 
92 

7 (tu) 92 (av) 97 (av) 26 (li) F 

20 (rg) 37 (rg) 105 (em) 29 (bØ) A 

29 (bø) 20 (rg) 92 (av) 129 (av) A 

37 (Ii) 129 (av) 129 (av) 113 (rg) A 

129 (av) 29 (bø) 113 (rg) 92 (av) F 

113 (rg) 113 (rg) 37 (Ii) 37 (li) F 

22 (bø) 22 (bø) 91 (rg) 91 (rg) A 

91 (rg) 91 (rg) 22 (bø) I 22 (bø) F 

117 (av) . 117 (av) 117 (av) 117 (av) A 

(li ) 23 (li) 23 (li) 23 (Ii) A 
23 

64 (em) 64 (em) 64 (em) 64 (em) A 

Figur 18. Grevindeskoven, afd. VI, 57. Værdiændring for kævler af hovedtræer 1979-93 
efter 1980-priser (tv.), og dimensionsændring af samme træer (th.); yderst til højre er 
angivet kævlens klassificering (F=jiner, A=klasse A). 
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de tykkeste træer generelt har den bedste 
kvalitet (se yderst til højre i figur 18). 
Nøjagtig det samme ses i Kongeskoven, 
tabel 12, og i tabel 13, hvor rækkefølgen 
ganske vist ikke nøje følger størrelsen af 
diameteren. 

4.3 Sammenligning mellem 
Kongeskoven og Grevindeskoven 

Det er nærliggende at sammenligne de 
to bevoksninger, se tabel 14. 
Den gamle bevoksning i Kongeskoven 
er mest værdifuld på grund af større 
kævlemasse og større dimensioner -
såfremt der ved afdriften ikke viser sig 
indre skader. Den yngre bevoksning i 
Grevindeskoven har derimod, som 
naturligt er, større tilvækst. 
I Kongeskoven udgjorde finer og klasse 
A ialt 56% af kævlemængden. 
Sortimentsfordelingen for Grevindesko
ven fremgår af tabel 15. 
Ved alder 89 år var der 55% finer og 
klasse A, og denne mængde er steget til 
57% ved alder 103 år. Finerprocenten er 
steget med 4. 

Begge bevoksninger er af meget høj 
kvalitet. FinerIklasse A- procenten bli
ver nok højest i Grevindeskov, hvor 
samtlige 19 hovedtræers kævler inde
holder finer- eller A-kvalitet. I Konge
skoven findes flere rodkæv ler med klas
se B og C. 
Forskellen skyldes sikkert vanriskapnin
gen. Der er fjernet vanris i Kongesko
ven, men ikke konsekvent og ikke hvert 
år. 
I Grevindeskoven er der fra 1938 til 
1992, 48-102 år, kappet vanris hvert 
eneste år, undtagen i 1946 og 1977, hvor 
der formentlig ikke har været nogen 
vanris. 

Tabel IS. Kvalitetsfordeling for Grevindesko
ven, afd. VI, S7 

Finer KI. A KI. B KJ. C KI. D 
1979: 22% 33% 11% 12% 22% 
1993: 26% 3J% 11% 9% 23% 

Tabel 14. Sammenligning af bevoksningerne i Kongeskoven og Grevindeskoven. Der er anvendt 1980-priser. I 

parentes er angivet numrene på de kolonner i tabel 12, hhv. J 3, der er anvendt ved beregningerne. 

Kongeskoven Grevindeskov, afd. S7 

Opgjort år 1980 1993 

- ved alder 148 103 

Måleperiode, år 26 14 

Antal træer 19 19 

Samlet værdi, kr IS2.473 (2) 107.SS3 (2) 

Kævlemængde, m3 89, 17 (4) 72,32 (4) 

Middelpris, kr/m3 1710 (2,4) 1487 (2,4) 

Vækst i kævlemængden, m3 23,30 (S) IS ,02 (S) 

Årlig vækst, mJ/år 0,90 J,07 
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5. Diskussion af metoderne til 
belysning af Umsetzung 

Der er i det foregående anvendt forskel
lige metoder til belysning af Umse
tzung, og ingen af disse metoder er ide
elle. 
1) Man kan opstille træerne i rækkeføl

ge efter størrelse ved periodens 
begyndelse og ved dens slutning, og 
derpå forbinde træerne med streger, 
som eksempelvis figur 13. 
Dette er en enkel, let og overskuelig 
måde til anskueliggørelse af den 
stedfundne Umsetzung. Metoden må 
imidlertid ses i sammenhæng med 
klupningsskemaet for de undersøgte 
træer. 
Hos unge bevoksninger ligger en 
meget stor del af træerne i et snævert 
diameterinterval, og her kan selv 
minimale vækstforskydninger bevir
ke voldsomme rangændringer. I den 
gamle skov, hvor klupningsskemaet 
er langt, gælder det modsatte. 

2) En anden metode er at udregne de 
undersøgte træers rangværdi, idet 
diameteren på det største træ tildeles 
rangen 1000, det mindste rangen O. 
De enkelte træers rang beregnes da i 
forhold til deres diameters placering 
imellem største og mindste træ. Det
te giver enkelttræet en nøjagtig pla
cering, og i unge bevoksninger kan 
dette være en fordel. 
Metoden er forbundet med en hel del 
beregningsarbejde og er ikke helt 
nøjagtig, da rangen kan afhænge af 
tilfældigheder i klupningsskemaets 
længde. 

3) Den metode, der forekommer forfat
teren mest logisk er egentlig afvigel
serne på enkelttræernes diametertil
vækst fra en kurve, der angiver de 
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gennemsnitlige tilvækster for en 
gi ven periode. Afvigelserne er søgt 
udjævnet efter mindste kvadraters 
metode. Denne metode indebærer 
visse matematiske perspektiver, som 
forfatteren ikke ganske kan over
skue. 

6. Betydningen af kendskabet til 
enkelttræernes vækst 

En nærmere undersøgelse af enkelt
træernes vækstforløb i en bevoksning 
kan have tre formål: 
l) Give større almen biologisk viden og 

forståelse, der kan føre til: 
2) Sikrere og rigtigere udvælgelse af 

hovedtræer, og 
3) Sikrere og bedre udvisning i visse 

situationer. 

ad l) Større almen biologisk viden 
Skovbrugeren har i dag en betydelig 
viden om en lang række træarters pro
duktion for forskellige boniteter og på 
forskellige stadier i bevoksningernes 
livsforløb. 
Det må være af almen interesse at vide, 
hvorledes denne produktion er fordelt på 
bevoksningens enkelte træer, og hvorle
des denne varierer aldersmæssigt, 
dimensionsmæssigt m.m. Det må give 
en større baggrundsviden og dermed øge 
muligheden for rigtige dispositioner, når 
forstmanden skal bruge sin fantasi i sko
vdyrkningen og skovplejen. Baggrun
den herfor er blandt andet kendskabet til 
træernes vækstudvikling og vækstlove. 

ad 2) Sikrere og rigtigere udvælgelse af 
hovedtræer 
Udvælgelse af hovedtræer sker på basis 
af en tro på og en forventning om, at dis
se træer udvikles gunstigt i de følgende 



årtier. Kendskabet til enkelttræernes 
udvikling er derfor en støtte til at foreta
ge den bedst mulige udvælgelse. 
Det var vist nok ret almindeligt i 
1920' erne at udvælge og markere 
hovedtræer i 25-35 årige bøge- og ege
bevoksninger. Formålet var at lette 
udvisningsarbejdet i fremtiden, idet for
stmandens øje straks fandt de træer, der 
skulle danne fremtidsbestanden. Antal
let kunne være 2-400 stk. pr. ha. 
Hvis man efter 20-30 års forløb kommer 
ind i en sådan bevoksning, undres man 
over resultatet af afmærkningen. Mange 
af de mærkede træer er stadig blandt de 
bedste og de dominerende. Imidlertid 
har et forbløffende stort antal udviklet 
sig helt anderledes end forventet - både 
med hensyn til kvalitet og dimension -
og de er slet ikke mere blandt de domi
nerende. 
Der må her være tale om en anskuelig
gørelse af begrebet Umsetzung - en 
lang række træer udvikler sig helt 
anderledes, end man kunne tro efter 
deres fremtoning i ungdommen, samti
dig med at andre træer uden hoved træs
mærke har indtaget en dominerende 
placering. 
Denne praksis fra 1920'erne med en tid
lig udvælgelse af hovedtræer viste sig 
derfor senere at være uanvendelig og 
blev atter opgivet. Disse undersøgelser 
skulle bidrage til at belyse hvorfor. 
Bregentveds afmærkning af slutbestan
dens træer i eg - og kun disse træer - har 
fundet sted i næsten 60 år. Forstinspek
tør Jagd, som har udtænkt dette system, 
lagde megen vægt på, at dette ikke ske
te for tidligt; han kendte selvsagt de 
dårlige erfaringer ved en udvælgelse i 
omkring 25-års alder. 
"Jo tidligere, man gør det, jo lettere er 
det at finde det rigtige træ på den rigtige 

plads. Men jo senere, det bliver gjort, jo 
mere har det enkelte træ vist, hvad det 
indeholder", som han udtrykte det. Prak
sis lærte ham, at ca. 45 år var det rigtige 
tidspunkt. 
Men kan man nu udvælge 45-årige ege 
med et rimeligt håb om, at de igennem 
de næste 75 år vil bevare deres domine
rende position? 
Denne undersøgelse viser eksempler på, 
at der foregår vækstforskydninger med 
hensyn til diameterudviklingen, blandt 
andet mellem hovedtræerne i Bregent
veds egebevoksninger. Men udvælgel
sen må dog have fundet sted på så sent 
et tidspunkt, "så træerne har nået at vise, 
hvad de indeholdt", som Jagd ønskede 
det. 
Det er nemlig en kendsgerning, at disse 
næsten 60 års erfaringer har vist, at 
hovedtræerne kun i ganske enkelte - og 
i den store sammenhæng betydningsløse 
tilfælde - har "svigtet". I så fald næsten 
altid, fordi man har udvalgt for småtdi
mensionerede træer. 
Man har gode og nu mange års erfarin
ger med dette system. Forfatteren har 
kendt næsten alle de funktionærer, der 
har virket i skovene i disse mange år. De 
har samstemmende givet udtryk for, at 
ud visningen sker på et sikrere og mere 
trygt grundlag, og at den foregår lettere 
og hurtigere, når der er udvalgt hovedt
ræer. 
Disse mange årtiers erfaringer på Bre
gentved har vist, at trods konstaterede 
vækstforskydninger er det muligt at 
afmærke slutbestandens 50-60 træerlha 
ved 45 års alder. Ved godt 100 år, som 
de ældste egebevoksninger er i dag, har 
man opnået bevoksninger med harmoni
ske og dominerende hovedtræer med 
veludviklede, regelmæssige, dybtansatte 
kroner. 
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ad 3) Sikrere og bedre udvisning 
Det var vist skovrider K.E. Mørk-Han
sen, Ravnholt, der som argument for den 
svage hugst blandt andet anførte, at jo 
længere man kan udskyde valget af et 
udhugnings træ, jo flere emner får man 
med op i alderen. Jo mere har de vist, 
hvad de kan præstere, og desto bedre er 
beslutningsgrundlaget. 
Da der finder en Umsetzung sted både 
med hensyn til kvalitet og dimension, er 
dette argument rigtigt og iøvrigt også 
vigtigt. 
At det så efter forfatterens overbevis
ning ikke er argument nok for at hugge 
eg svagt i ungdommen, er en anden sag. 
Tvæltimod tyder udhugningsforsøget i 
Grevindeskov, afd. 64, allerede i dag på, 
at en henholdende udhugning koster eje
ren penge hvert år. Derfor kan man let 
tabe i værditilvækst hvad der eventuelt 
kan vindes ved at få lidt flere gode 
emner med. 

7. Årsagerne til Umsetzung 

Det fremgår af disse, såvel som af en 
række udenlandske undersøgelser for 
flere træarter, at der finder Umsetzung 
sted i bevoksninger. Derimod er det 
langt van skel igere at forklare, hvorfor 
dette forekommer. 
Forholdet er antagelig yderst komplice
ret, og med den viden, der rådes over i 
dag, er det formentlig umuligt at udrede 
en årsagssammenhæng. Dette udelukker 
dog ikke, at man kan gennemtænke og 
diskutere de årsager, der kan have i al 
fald en vis indflydelse på disse forhold. 
Det første spørgsmål, som det er helt 
naturligt at stille, er om årsagen er for
skelle i enkelttræernes genetiske anlæg, 
ener om årsagen er forskelle i de ydre 
forhold, f.eks. træernes forsyning med 
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næringsstoffer eller vand. Altså det 
gamle spørgsmål, om det skyldes arv 
eller kår. 
Hvis man vil undersøge, om årsagen er 
forskelle i enkelttræernes arveanlæg, 
kunne man undersøge bevoksninger 
med fælles arvemasse, altså bevoksnin
ger, der består af en klon. 
Det er her nærliggende at tænke på pop
pel, hvor bevoksninger ofte består af 
stiklinger fra et træ. Det er så heldigt, at 
forsøgsvæsenet gennem en årrække har 
målt enkelttræer i en sådan bevoksning. 
Det drejer sig om en bevoksning af 
Populus tricocarpa på Ålholm Skovdi
strikt. Fødselsåret er 1928, og den har 
forsøgsvæsenets betegnelse LG. Den 
første måling fandt sted i foråret 1950, 
og i foråret 1967 stod der 17 træer på 
denne prøveflade. 
Man kan da opstille træerne efter diame
ter i 1950 og i 1967 og forbinde træer 
med samme numre med streger, se figur 
19. 
Figuren viser, at der er sket langt færre 
rangforskydninger end i bevoksninger 
med forskelligt arveindhold. 
Hvis alle træerne havde bevaret deres 
rangfølge fra 1950, kunne heraf udledes 
at Umsetzung primært skyldtes forskel
le i de enkelte træers genetisk bestemte 
vækstrytme. Hvis der finder Umsetzung 
sted i frøbevoksninger, men ikke i klon
bevoksninger, hvor enkelttræerne er 
udsat for forskellige kår, måtte årsagen 
altså være arveligt bestemt. 
Nu foregår der altså i denne klonbe
voksning nogen rangforskydning - i 
midtergruppen. Dette tyder på, at Umse
tzung skyldes såvel forskelle i kår som 
forskelle i arv. 
Denne lille undersøgelse er behæftet 
med nogen usikkerhed. Det er ikke for
fatteren bekendt, om poppel har mindre 



1950 1967 
Træ nr. Træ nr. 

størst 18 18 størst 

8 8 

4 4 

2 2 

55 21 

33 81 

21 33 

70 55 

52 52 

81 70 

62 62 

38 38 

86 

= = 
46 

46 86 

79 79 

87 87 
mindst mindst 

Figur 19. Prøvejlade LG, Ålholm Skovdistrikt, Populus tricocarpa. Rangændring i peri

oden 1950-67, 22-39 år. 

47 



tilbøjelighed til rangændringer end eg, 
som den bliver sammenlignet med; des
uden er undersøgelsens materiale beske
dent. 
En nærmere undersøgeLse af disse for
hoLd burde foretages. 
Ud fra ovenstående kan man slutte, at 
kårpåvirkning øjensynligt er medvirken
de til enkelttræers uregelmæssige, 
uoverskuelige og tilsyneladende tilfæl
dige og uforklarlige diametervækstud
viklinger. 
Dette fører til , at man kan foreslå føl
gende forklaringer på Umsetzung - ud 
over genetiske forskelle: 
l) Angreb af afløvende insekter, for eg 

fx. egeviklere og frostsommerfugle 
2) Forskelle i jordbunden 
3) Varierende tilførsel af næringsstoffer 
4) Varierende tilførsel af vand 
5) Plantefysiologiske årsager 
6) Andre, ukendte årsager. 

Ad 1) Afløvning 
Egen udsættes ofte for angreb, der 
bevirker større eller mindre afløvning. 
Disse angreb rammer helt tilfældigt -
visse træer angribes stærkt, andre svagt 
eller slet ikke. Alt sammen tilsyneladen
de tilfældigt med god overensstemmelse 
med de konstaterede tilfældige og varie
rede vækstforhold. 
At insekter kan spille en rolle for egen, 
kan ikke udelukkes, men det er næppe 
den afgørende faktor. Udenlandske for
skere har fundet ganske tilsvarende 
væksturegelmæssigheder for andre 
træarter, f.eks. bøg, rødgran og skovfyr. 

Ad 2) lordbundsforskeLLe 
Indholdet af næringsstoffer i jordbunden 
og dens struktur spiller en rolle for de 
enkelte træers vækstmuligheder, og dis
se forhold kan variere inden for korte 
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afstande. Jordbundslæren er en kompli
ceret og vanskeligt forståelig videnskab, 
men det synes ejendommeligt, hvis det
te skulle være årsagen. 
Det er vanskeligt at forstille sig, hvilke 
faktorer i jordbundens opbygning, der 
skulle bevirke, at træ A gror mere end 
træ B f.eks. i perioden 1970-75, medens 
B har større tilvækst end A i perioden 
1975-80. 
Denne årsagssammenhæng må sikkert 
skrinlægges, men det er nok rigtigst at 
tilføje, at stærkt varierende jordbunds
opbygning inden for bevoksningen kan 
medføre varierende vandforsyning til 
træerne og dermed varierende vækstmu
ligheder. 

Ad 3) Varierende tilførseL af nærings
stoffer 
En stor del af træernes næringsstofbe
hov dækkes igennem det løv og de gre
ne, der tilføres jordbunden. Denne tilfør
sel kan i mange tilfælde være varierende 
og tilfældig . 
Vinden kan i mange tilfælde flytte løvet 
fra det ene træs optagelsesområde til 
nabotræets. De løvsamlende ris efter 
skovningerne efterlades helt tilfældigt, 
snart ved det ene træ, snart ved det 
andet. Den løvsamlende urtevækst, og i 
eg desuden undervækst, veksler i 
størrelse og kraft, og en varierende 
undervegetation forbruger varierende 
næringsstofmængder. 
Her kan være en faktor, som har mulig
hed for at spille en rolle. 

Ad 4) Varierende vandtilførseL 
Nedbørsmængden inden for så korte 
afstande, der her er tale om, er den sam
me, men jordens evne og mulighed for at 
optage og fastholde vandet er forskellig. 
Jordbunden kan være opbygget af sand-, 



ler- og gruslag af varierende tykkelse. I 
en periode med lav nedbør kan et træ, 
der står på en stærkt leret bund være fav
oriseret i forhold til træet 15 m derfra, 
som står på sand. Året efter kan træet på 
lerjorden i perioder med meget høj ned
bør være hæmmet i forhold til det andet 
ved at stå på en vand mættet plads. 
Det er derfor muligt, at de samme ned
børsmængder kan give forskellige 
muligheder for vandforsyning til de for
skellige træer. Dette kan i vækstmæssig 
henseende virke såvel i positiv som i 
negativ retning. 

Ad 5) Plantefysiologiske årsager 
Løvtræerne og lærken genskaber deres 
assmilationsapparat hvert år, og hos fx. 
rødgran og fyr genskabes det her i landet 
i løbet af en periode på få år. 
Er assmilationsapparatets kvalitet det 
samme gang efter gang hos det enkelte 
træ? Hvis et egetræ gror særlig svagt i 
en periode, kan det være, fordi bladene 
assimilerer for lidt, fx. som følge af, at 
antallet af spalteåbninger er for lille, 
eller åbningerne er for små. Tankeek
sperimentet passer som hånd til handske 
som forklaring på disse store og tilfældi
ge tilvækstforskelle. 
Forfatteren må dog erkende ikke at have 
den fjerneste indsigt i, om sådanne for
skelle kan forekomme i bladsystemerne. 

Ad 6) Andre, ukendte faktorer 
Her har fantasien frit spillerum. 

Sammenfatning af årsager 
Skal ovenstående sammenfattes, må det 
først og kraftigt pointeres, at det hele 
bygger på et løst og spinkelt grundlag. 
Naturen er kompliceret, og dens vækst
love og vækstrytmer er vanskelige at 
udrede. 

Når dette forbehold er påpeget, tør for
fatteren anføre følgende: En væsentlig 
årsag til Umsetzungs-processeme er 
antagelig arveligt bestemt. Mange træer 
indeholder egenskaber, der bevirker 
varierende og tilsyneladende tilfældige 
vækstrytmer. 
De påvirkninger, træerne udsættes for, 
er nok også af en vis betydning. Her kan 
en varierende forsyning af enkelttræerne 
med næringsstoffer og navnlig vand 
muligvis spille en rolle. 

8. Konklusioner af 
undersøgelserne 

I denne artikel er undersøgt omfanget af 
Umsetzung i egebevoksninger, dvs. for
skydninger i træernes rangorden udtrykt 
ved deres brysthøjdediameter. Hvis man 
skal give en oversigt over de konklusio
ner, som disse undersøgelser har givet 
om enkelttræernes vækst i egebevoks
ninger, kan det blive følgende: 
1) Rangændringer, uregelmæssige 

vækstforløb og Umsetzung har i 
betydelig udstrækning fundet sted i 
de undersøgte egebevoksninger. 
Umsetzung har fundet sted i alle de 
undersøgte bevoksninger, som 
aldersmæssigt befinder sig imellem 
27 og 161 år. I den ældste af de 
undersøgte bevoksninger har ran
gændringerne været mærkbart ringe
re. 

2) Der er gennemgående færrest rang
forskydninger blandt en bevoks
nings største og blandt dens mindste 
træer - bortset fra den helt unge 
skov. Der er en tendens til, at de tyn
deste træer vedbliver med at være de 
tyndeste, og at de tykkeste træer 
opretholder deres størrelsesmæssige 
placering. 
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Dette kan hænge sammen med 
omfanget af U msetzung i højdevæks
ten. Der er kun foretaget en enkelt 
undersøgelse af dette, men den anty
der, at de lave træer ofte forbliver 
lave, og høje træer opretholder deres 
højdeforspring. Dette lyder i al fald 
som en logisk forklaring på fænome
net. 

3) Stærkere hugst synes i et hugstforsøg 
at give forøget Umsetzung. Vækst
forløbene er mindre uregelmæssige i 
den urørte parcel og i den med nuti
dens øjne meget svagt huggede B
parcel, hvor grundfladen ligger på 
75 % af den maksimale. 

4) Der er en ganske betydelig forskel på 
de største og de mindste træers til
vækst. Kobles dette sammen med 
ændringer i værdien, bliver forskel
len på træernes værditilvækst endnu 
større. De mindste træer er i mange 
tilfælde også af ringere kvalitet -
samtidig med at de ofte befinder sig i 
en lavere dimensions- prisklasse. 
Dette bevirker endog enorme forskel
le i enkelt træernes pengemæssige 
ydelser. 
Derfor er det vigtigt ved udvisningen 
så vidt muligt at bevare de tykkeste 
træer, fordi deres værditilvækst er 
størst, også set i forhold til at den 
stående masse har højere værdi. 

5) Udvælgelsen af hovedtræer bør -
med henblik på risikoen for Umse
tzung - altid udskydes til så sent et 
tidspunkt som muligt. 
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Ved valg af tidspunkt trækker andre 
faktorer dog i modsat retning. Hvis 
der til udvælgelsen er knyttet en 
opstamning, bør hoved træerne 
udvælges så tidligt som muligt for at 
få mindst mulig knastkegle. 
I disse år - hvor interessen for ege-

dyrkning er så udtalt - afmærkes der 
hovedtræer på adskillige skovdistrik
ter. Derfor er det vigtigt at slå fast, at 
på Bregentved har man ca. 60 års 
erfaring for , at det - trods de betyde
lige Umsetzungs-processer, som vit
terlig finder sted - kan lade sig gøre at 
afmærke slutbestandens træer i 40-45 
års alder. Det kan demonstreres i 
praksis , at man ved 100 års alderen 
opnår en bevoksning bestående af 
dominerende og højtydende hovedt
ræer. 
(På Bregentved er boniteten ca. 1, og 
omdriftsalderen er planlagt til 120 år. 
De ældste bevoksninger af eg hvor 
hoved træer er afmærket er godt 100 
år, red . anm.). 

6) Umsetzungs-processerne taler til 
gunst for en svag hugst. 

Det må dog også understreges, at dette 
ikke er så afgørende, at svag hugst altid 
er det rigtige. 
I 20-30 årige løvtræbevoksninger fore
kommer i reglen et større eller mindre 
antal sletformede træer - krukker, træer 
med lavtsiddende tveger og med defor
merede kroner. Disse trætyper kan, uan
set hvor kraftig en Umsetzung der måtte 
finde sted, selvsagt roligt fjernes. De 
kan aldrig blive fremtidstræer og bør 
hugges så tidligt, som det er muligt. 
Ved udvisning i ung skov hugges der et 
stort antal gode emner for at give plads 
til dem, der på det pågældende tidspunkt 
synes endnu bedre. Man må her gøre sig 
klart, at situationen på grund af Umse
tzung kan ændres. Mange af de træer, 
der forekommer lovende i dag, kan ænd
re præg i løbet af 20-30 år, og man ved 
ikke hvilke. 
Derfor er der meget rigtigt i at bevare så 
mange mulige emner så længe, som det 



kan lade sig gøre - altså at udskyde det 
endelige valg til så sent et tidspunkt som 
muligt. 

9. Sammendrag 

Artiklen omhandler begrebet Umse
tzung, dvs. det fænomen at enkelttræers 
vækstudvikling ofte foregår uregelmæs
sigt i forhold til bestandens øvrige træer. 
Træer som på et tidspunkt er blandt de 
tykkeste i bevoksningen kan i løbet af en 
periode rykke længere ned i rangfølgen 
- og omvendt kan relativt tynde træer i 
løbet af en årrække blive relativt tykke
re. 
Efter en gennemgang af noget af den 
udenlandske litteratur om emnet, gås der 
over til egne undersøgelser, der omfatter 
fire af forsøgsvæsenets målinger af 
nummererede enkelttræer af eg, se tabel 
1, gentaget her. 
I Grevindeskov, afd. 57, på Bregentved 
omfatter undersøgelserne kun de træer, 
der skal danne slutbestanden, ca. 50 stk. 
pr. ha, de såkaldte hoved træer. Herved 
mindskes den usikkerhed, der er forbun
det med undersøgelser af alle bevoks
ningens træer. 

Tabel I. Bevoksninger der jndgår i undersøgelserne. 

Skovdistrikt Sted Forsøgsvæsenets 

betegnelse 

Bregentved Afd.VI,57 QÆ 
do Afd.VI,68 QZ 
do Afd .VI ,64 QY 

Wedellsborg Kongeskov eT 

Hvis der i en sådan bevoksning konsta
teres uregelmæssige vækstforløb, kan 
det skyldes Umsetzung. Det kan dog 
også skyldes, at der for år tilbage er hug
get for de pågældende træer - eller at der 
ikke er hugget for dem - og dette forhold 
kan ikke udredes. Hovedtræerne har 
principielt altid fået plads nok ved udhu
gningerne. 
Tabel 2 viser diametervækstforløbet, og 
figur 1 giver et overblik over de mange 
rangændringer, der har fundet sted i 
1945-93, dvs. 55-103 år. Der er færrest 
rangforskydninger blandt bevoksningens 
største og blandt dens mindste træer. 
I figur 3 vises at der er tendens til at 
større diameter medfører større diame
tertilvækst. Antallet af rangforskydnin
ger har efter tabel 3 været nogenlunde 
den samme igennem disse 48 år. 
For at kontrollere analyserne i afd. 57 er 
der udført tilsvarende undersøgelser i en 
næsten ligealdrende bevoksning i Gre
vindeskov afd. VI 68, blot er her ikke 
afsat hovedtræer. Undersøgelserne 
bekræfter resultaterne i afd.VI,57. 
Næste undersøgte prøveflade er et 
hugstforsøg i Grevindeskov, afd. VI, 64. 
Det indeholder 4 hugstgrader, A, B, C, 

Tidspunkt Bevoksnings- Bemærkninger 

alder 

1945-93 55-103 år kun hoved træer 

1945-93 54-102 år 

1951 -89 27- 65 år hugstforsøg 

1903-93 71-161 år 
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D, nu svarende til 100%, 75%, 50% og 
35% af den maksimale grundflade. 
Målingerne er fra 1951-89 ved 27-65 års 
alder. 
Vækstforløbet ses i figur 5-8. Her kon
stateres ligeledes et stort antal ure
gelmæssige, uoverskuelige og tilsynela
dende tilfældige vækstforløb. 
En rangværdi for det enkelte træ bereg
nes nu for hver måling. Det mindste træ 
får rangen O, det største rangen 1000, og 
de øvrige træer får en værdi i forhold til 
deres placering i spændet i klupnings
skemaet. En oversigt over rangændrin
gerne for de forskellige hugstgrader ses 
i tabel 9, og heraf fremgår den kraftige
re Umsetzung for de to stærke hugstgra
der. Det samme giver figur 9-12 udtryk 
for, idet de største uregelmæssigheder 
ses for C- og D-hugsten. 
Wedellsborg Kongeskov rummer en 
egebevoksning med fødselsåret 1832, 
og nummeringen af enkelttræer fandt 
sted i 1903. Målingerne i denne bevoks
ning omfatter tiden 1903-93, hvor 
bevoksningen var 71-161 år. Diameters
tørrelserne og til væksterne fremgår af 
tabel 10 og rangændringerne af figur 13 . 
Rangændringerne skal sammenholdes 
med klupningsskemaet i tabel 11 . 
Rangændringerne i denne meget gamle 
skover mindre end i de yngre bevoks
ninger. Gennemgående er rangændrin
gerne, ligesom i afd. VI, 57 og 68 
mindst blandt de største og blandt de 
mindste træer. 
For at prøve at finde en forklaring herpå 
er der ud fra forsøgsvæsenets højde
målinger i Grevindeskov, afd. 67, udta
get måletal for højder og diametre i 
forårene 1951 og 1971 ved aldrene 58 
og 78 år. 
En opstilling af rangændringerne for 
højde og for diameter for disse 27 træer 
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ses på figur 17. Figuren antyder, at der 
sker mindre forskydning i træernes 
rangfølge for højder end der sker for 
diametre. 
Hvis man tør slutte ud fra denne ene 
undersøgelse, er det i al fald en logisk 
forklaring, at hvis de små træer ikke kan 
følge med i højdevækst, bliver diameter
væksten også mindre - også selvom der 
hugges for dem - fordi muligheden for 
dannelsen af store kroner hæmmes af en 
retarderet højdeudvikling. Modsat har 
høje træer en fortsat god mulighed for at 
få store kroner og dermed store diametre, 
når den kraftige højdevækst fortsætter. 
Hvis man udvælger relativt små hovedt
ræer rummer dette derfor en risiko for, 
at disse træer forbliver små. 
De økonomiske aspekter ved Umse
tzung er undersøgt ved analyser af to 
bevoksninger i Wedellsborg Kongeskov 
og i Grevindeskov, afd . 57. Værdien af 
kæv lerne på de stående træer er vurderet 
med henholdsvis 26 og 14 års mellem
rum. Resultatet ses i tabel 12 og 13 (der 
er overalt regnet med 1980-priser). 
I begge bevoksninger ses en enorm for
skel i værdien af de enkelte træers ydel
ser. I afd. 57 er der regnet med samme 
sortering ved de to opgørelser, men en 
del kævler er i disse 14 år rykket op i en 
højere dimensions-prisklasse. 
Figur 18 viser, at der i afd. 57 har været 
større rangændringer for træernes 
dimension end for træernes værdi i den 
undersøgte periode. 
Begge bevoksninger er af høj kvalitet, 
men Grevindeskoven er den bedste. 
Dette hænger nok sammen med den helt 
konsekvente aftagning af vanris hvert år 
fra 1938 til 1992 (undtagen 1946 og 
1977). 
De forskellige metoder, der er anvendt 
til at beskrive Umsetzung, diskuteres. 



Ingen af metoderne er ideelle. 
Kendskab til enkelttræernes vækst kan 
være af interesse på tre områder: 
l) Give større almen biologisk viden og 

forståelse, der kan føre til: 
2) Sikrere og rigtigere udvælgelse af 

hovedtræer, og 
3) Sikrere og bedre udvisning i visse 

situationer. 

Den tidligere afmærkning af hovedtræer 
i ca. 30-årige løvtræ bevoksninger har 
givet dårlige resultater, netop på grund 
af U msetzung. 
Afmærkning af hovedtræer i eg bruges 
på adskillige skovdistrikter på forskelli
ge alderstrin og med et varieret antal pr. 
ha. 
De fleste og længste erfaringer har man 
på Bregentved. Gennem næsten 60 år 
har man her afmærket slutbestandens 
træer og kun disse - 50-55 stk/ha - og 
dette sker ved 40-45 års alder. 
Disse undersøgelser viser, at der finder 
en betydelig U msetzung sted fra 50-100 
år, netop blandt de udvalgte hovedtræer. 
Umsetzungen - i positiv som i negativ 
retning - har dog været således, at resul
tatet trods alt er blevet godt. De ældste 
nu godt 100-årige hovedtræer er domi
nerende og harmoniske med veludvikle
de, regelmæssige og dybt ansatte kroner. 
Systemet fortsætter derfor på grundlag 
af disse mange årtiers gode erfaringer. 
Der er ganske enkelte hovedtræer, der 
har været for små ved udvælgelsen. Det 
har vist sig, at de ikke har kunnet følge 
med, og derfor er man nu varsom med at 
bygge på denne type. 
Umsetzung taler til fordel for svag 
hugst. Jo længere man kan udskyde det 
endelige valg, desto mere har træerne 
vist, hvad de kan præstere. Det er dog 
efter forfatterens mening ikke argument 

nok for at hugge eg svagt i ungdommen. 
Tværtimod tyder udhugningsforsøget i 
Grevindeskov afd. 64 på, at det koster 
penge at føre en svag ungdomshugst. 
Årsagerne til Umsetzungs-processerne 
er vanskelige, for ikke at sige umulige, 
at udrede. Det kan skyldes arv- eller kår
påvirkning. 
For at undersøge arvens betydning er 
der foretaget en lille undersøgelse af 
Umsetzung i en bevoksning hvor alle 
træer har samme arveanlæg, nemlig en 
poppelklon fra 1928. Den er målt af for
søgsvæsenet, og målingerne fra forårene 
1951 og 1967 er udtaget. Figur 19 
anskueliggør den stedfundne rangæn
dring, som er mærkbart mindre end i 
bevoksninger med forskellige arvean
læg. 
Hvis man tør slutte ud fra denne ene 
undersøgelse og tør sammenligne pop
pel med eg, tyder det altså på at der sker 
større Umsetzung når de arvelige egen
skaber mellem træerne i bevoksningen 
varIerer. 
Umsetzung finder som nævnt også sted 
i bevoksninger med ens arvemæssigt 
indhold. Derfor må kårene også spille 
ind - tilfældigt varierende tilførsel af 
vand eller næringsstoffer, eller hvad det 
end kan være. Afløvning kan også være 
af betydning, når det drejer sig om eg, 
men udenlandske forskere har også fun
det Umsetzung i andre træarter. 

Konklusionen er: 
1. Rangændringer og uregelmæssige 

vækstforløb har fundet sted i alle de 
undersøgte bevoksninger, mindst 
udtalt i den ældste fra 71-161 år. 

2. Der er tendens til, at der er færrest 
rangforskydninger blandt en bevoks
nings største og blandt dens mindste 
træer. 
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3. I hugstforsøget er der kraftigst Umse
tzung i de to stærkthuggede parceller 
C og D med henholdsvis 50% og 
35% af den maksimale grundflade. 

4. Forskellen imellem tilvæksterne og 
især værditilvæksterne for en 
bevoksnings enkelte træer er ganske 
betydelig. 

5. Udvælgelsen af hovedtræer bør af 
hensyn til Umsetzung foregå så sent 
som muligt. 

6. Umsetzung taler til gunst for en hen
holdende ungdomshugst, men dette 
er selvsagt ikke argument for under 
alle forhold at hugge svagt i ungdom
men. 

7. Trods en betydelig Umsetzung er det 
muligt at afsætte slutbestandens træer 
i eg og opretholde disse som domine
rende og ydedygtige hovedtræer. 
Erfaringerne på Bregentved Skovdi
strikt igennem næsten 60 år viser, at 
et passende tidspunkt er ved alderen 
40-45 år. 

Sluttelig bringes en tak til fhv. kg!. 
skovrider A.G. Elmquist for inspireren
de tankeudveksling om dette emne. 
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Bog om skovpolitik 
P.V. EIlefson: Forest Resourees Poliey. Pro
eess, Partieipants, and Programs. New York 
(MeGraw-HilJ , Ine.) 1992, pp. VI + 504. (ISBN 
0-07 -O 19415-7). 

Paul V. ElIefson er professor i skovøko
nomi og skovpolitik ved University of 
Michigan. Han er højt estimeret på 
internationalt plan, og det bør derfor 
ikke gå upåagtet hen i Danmark, når han 
publicerer en lærebog i skov politik. 
Fremstillingen er hovedsagelig relateret 
til forholdene i USA, men den indehol
der dog meget af almengyldig karakter. 
løvrigt er mange skovpolitiske forhold i 
USA relevante for bl.a. dansk skovbrug, 
fx. sådanne som er resultat af udviklin
ger, vi skal prøve at undgå. 
EIlefson tilslutter sig den opfattelse, 
som med rette er ved at brede sig inden 
for politologien, nemlig at aktørerne må 
have en bedre forståelse af de politiske, 
administrative og institutionelle kræfter, 
der frembringer den stigende mængde af 
politiske tiltag. Skovbrugets udøvere 
kan ikke længere nøjes med at betragte 
det politiske spil fra tilskuerpladserne -
de må selv spille med, så det er klogt at 
kende spillereglerne. 
EIlefson skelner mellem en række stadi
er i den skovpolitiske proces, stadier 
som ikke er specifikke for skovpolitik
ken, men som i bogen gennemgås med 
skovpolitikken som objekt. Det drejer 
sig om: optagelse på den politiske dags
orden, formulering, udvælgelse, lovgiv
ning, iværksættelse, vurdering og ophØr. 
Disse komplekse stadier analyseres, og 
det fremhæves, at de altid skal anskues i 
et bredere politisk perspektiv. 

Gennemgangen (s. 29-204) er interes
sant, og med lidt fantasi kan den godt 
relateres til danske forhold. Jeg kan især 
anbefale behandlingen af, hvordan poli
tiske mål og midler vurderes, mens de er 
i kraft - ikke mindst modstanden mod 
vurdering, og hvordan de bringes til 
ophør - et vigtigt emne som ideelt set 
bør overvejes, før de iværksættes . 
Lige så interessant er afsnittet om delta
gerne i den politiske proces (s. 205-
336). Der skelnes mellem følgende 
"systemer og processer": den lovgiven
de magt, den dømmende magt, den 
udøvende magt, interessegrupper og 
offentligheden/de politiske partier/mas
semedierne. Konkret er disse instanser 
og deres mål, midler og indbyrdes magt 
anderledes end i Danmark. Men også 
her gælder det, at fremstillingen kan 
give indsigt og inspiration med henblik 
på forholdene hos os. Det gælder især 
mekanismer inden for den udøvende 
magt (bureaukratiet), interessegrupper
ne, offentligheden og massemedierne. 
Umiddelbart mindst interessant er 
afsnittet om den konkrete skovpolitik i 
USA (s . 337-444), men det er naturlig
vis læseværdigt på baggrund af de to 
foregående afsnit. Det kan undre, at 
EIlefson praktisk talt viger uden om 
Forest Service's vanskelige situation og 
dens årsager. Forest Service har stort set 
mistet troværdighed i det amerikanske 
samfund, grundlæggende fordi den ikke 
i tide indrettede statsskovdriften efter 
samfundets ændrede krav. 
I "Summary and Observations" (s. 445-
47l) behandler Ellefson bl.a. et for mig 
at se centralt spørgsmål, nemlig det 
uundgåelige dilemma mellem fag-
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lig/personlig integritet og loyalitet over 
for arbejdsgiver. I min formulering kan 
spørgsmålet stilles sådan: Er man 
embedsmand 24 timer i døgnet? Der 
gives naturligvis ingen almene og ende
gyldige svar, men i disse bæredygtig
hedstider nytter det ikke at feje spørgs
målet ind under gul vtæppet. 
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