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1. Indledning
I 1965-67 blev der anlagt to ens opbyggede foryngelsesforsøg i ældre rådangrebne rØdgranbevoksninger på frostudsatte lokaliteter i det midtjyske sandjordsområde: forsøg 1072 i Gludsted
plantage og forsøg 1073 i Feldborg Nørreskov. Repræsentative bevoksningsdata
for de to forsøgsarealer fremgår af tabel l.
Hovedformålet med forsøgene var at undersøge hvilke foryngelsesformer - og

ForSØg 1072
Gludsted

Forsøg 1073
Feldborg Nørreskov

78
15,3
6,2
1127
256
80

86
15,3
6,8
715
182
63

Tabel 1. Bevoksningsdata ved anlæg af to foryngelsesforsøg i ældre rødgran foråret

1965.

på renafdrifterne hvilke jordbearbejdningsmetoder - der under disse forhold
var bedst egnede til at sikre etablering af
rødgrankulturer med et væsentligt indslag af en stærkt frostfølsom træart, her
almindelig ædelgran.
Forsøgene blev efter ønske fra og i samråd med værtsdistrikterne og det daværende "Hede- og klitskovsudvalg" (rådgivende udvalg bestående af seks praktiserende skovridere) anlagt og drevet så
praksisnært som muligt. I konsekvens
heraf er de enkelte kulturers udformning
med hensyn til rækkeafstand, plantetal
og anvendelse af hjælpetræer afpasset
efter datidens erfaringer og forventninger til effektiviteten i de anvendte former for foryngelse og jordbearbejdning.
Også den efterfølgende kulturpleje i
form af efterbedring, mekanisk renholdelse, vildtafværgning og afvikling af
hjælpetræer er gennemført i tæt kontakt
med praksis.
En detaljeret redegørelse for erfaringerne fra forsøgene er givet i rapport nr. 16,
1995 i Forskningscentrets Skovbrugsserie (Neckelmann 1995).
En kortere sammenstilling af forsøgenes
resultater med hensyn tilforyngelsesformens (skærm, kulisser og renafdrift)
indflydelse på plantningsresultatet, er

efterfølgende bragt i dette tidsskrift
(Neckelmann 1996). I det følgende skal
der på samme vis redegøres for resultaterne af de tre jordbearbejdningsmetoder
eller -intensiteter, som er bragt i anvendelse på forsøgenes renafdrifter (tabel 2).

2. Forsøgsetablering
Renafdrifterne udførtes vinteren 1966/
67 efterfulgt af kvasrydning, stødrydning og jordbearbejdning sidst på vinteren og i det tidlige forår 1967.

Kvas- og stødrydning
På arealerne for de dybpløjede og tallerkenharvede parceller blev kvaset ryddet
totalt og afbrændt, medens det på de
kommende furepløjede arealer blev
samlet i ranker for hver fem planterækker.
Efter kvasrydningen blev støddene på
dybpløjningsparcellerne brudt op og
skubbet sammen af en bæltetraktor med
frontmonteret dozerblad. Støddene blev
herefter kørt væk fra arealerne på kranmonterede lastvogne. Trods en del tumlen rundt med støddene kunne det ikke
undgås, at noget af overjorden, især dele
af den gamle granmor, blev fjernet fra
arealet sammen med støddene.

Kvasrydning og jordbearbejdning
Dybpløjning til 1 m efter total kvasrydning og stødrydning
Tallerkenharvning efter total kvasrydning
Pløjning af dobbelte og grubbede plantefurer med kvas i ranker for hver
femte planterække

Tabel 2. Forsøgsbehandlinger på re nafdrift.
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Figur l. Dybpløjning med enfuret 36" plov. Forsøg 1072. Foto 1967, iN.

iordbearbejdning
Dybpløjningen til ] m 's dybde blev
udført af en enfuret 36" plov (Hedeselskabets " kæmpeplov" , figur I). De
grove furer efter ploven blev udjævnet
med dozerblad eller tallerkenharve.
Tallerkenharvningen udførtes med Lindenborg spadeharve (figur 2). Blandt
andet på grund af de mange stød (ca .
850-1200 pr. ha) og højtliggende rødder, formåede harven trods 3-4 krydstræk kun i begrænset omfang at trænge
igennem det 10-15 cm tykke morIag.
Harvningen efterlod derfor en overflade
hovedsagelig bestående af sønderdelt
mor, og ikke som tils træbt en blanding
af mor og mineraljord .
Pløjningen af dobbelte plantefurer blev
udført af hedes kovbnlgets dengang do-

minerende kulturred skab, Tolneploven
(figur 3).
Ved pløjning under ideelle forhold, for
eksempel i de gamle rækkemellemrum,
frembringer ploven en 40-50 cm bred
sammenhængende fure, der på begge sider afgræn ses af en 20-25 cm bred
opvendt mortørv dækket af få cm mineraljord .
I forsøgene var det af hensyn til rækkeafstanden nø dvendigt at pløje furerne på
tværs af de gamle rækker. Dette gav et
mindre komplet arbejdsresultat, hvor
gennemsnitlig ca. 45% af furen enten
ikke blev å bnet, eller lukkede helt eller
delvist til igen. Ploven var iøvrigt monteret med en smal grubbertand, som
løsnede jorden til 30-35 cm' s dybde
under furebunden.
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Figur 2. Harvning med Lindenborg spadeharve. Forsøg 1072. Foto 1967, iN.

Plantning
Forsøgsparcellerne blev tilplantet manuelt foråret 1967 med en blanding af
rødgran (55%), almindelig ædelgran
(30%) og japansk lærk (15%). Plantningen blev udført i øst/vestgående rækker
efter følgende skema:
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Figur 3. Pløjning af dobbelte plantefurer
på tværs af stØdrækker med grubbermonteret Tolneplov. Forsøg 1072. Foto
1967, iN.
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fælles, så varierer det gennemsnitlige
antal plantepladser for de tre jordbearbejdningsformer som følger i runde tal:
dybpløjning
tallerkenharvning
dobbelte plantefurer

Figur 4. Ædelgran med kappeplante af
skovfyr 17 år efter plantning. Forsøg
1072. Foto 1984, iN.

3300 pr. ha
3300 pr. ha
4200 pr. ha.

Forskellene i antallet af plantepladser
pr. ha afspejler to forskellige strategier
med hensyn til anlæg og pleje af kulturer på magre og ofte frostudsatte sandjordslokal iteter.
For de to fuldbearbejdningers vedkommende forventedes det således, at man
gennem den intensive jordbearbejdning
og en efterfølgende lige så intensiv renholdelse af rækkemellemrummene (stor
traktortilpasset rækkeafstand) kunne
beherske kultursituationen i en sådan
grad, at plantetallet kunne sættes relativt
lavt målt med datidens alen.
Ved furepløjningsmodellen søgte man
at sikre kulturens udvikling ved dels et
højere plantetal, dels en mindre rækkeafstand, der udnyttede den rene furebunds og den opvendte mortørvs vegetationsdæmpende effekt omkring planterækkerne mest muligt.

3. Kulturpleje

hvor r = rødgran, æ = ædelgran og l =
lærk. For at imødegå risikoen for frostskader på den særligt følsomme ædelgran
blev der ved plantningen af denne samtidig sat en skovfyr ca. 10 cm fra hver
ædelgran (= kappeplantning, figur 4).
Medens træartsfordelingen således er

Snudebillebekæmpelse
Som følge af fejlagtig DDT-behandling
i planteskolen (roden var blevet dyppet i
stedet for toppen) udviklede der sig i
første vækstsæson kraftige angreb af
stor brun snudebille (Hylobius abietis
L.) og gråsnuder (Strophosomus capitatus Deg. og S. melanogrammus Forst.).
Angrebene var så kraftige, at det skønnedes nødvendigt med en supplerende
DDT-sprøjtning i kulturerne, hvilket
satte en effektiv stopper for angrebene.
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Efterbedring
I Feldborg-forsøget blev der efterbedret
efter både l. og 2. vækstsæson, medens
man i Gludsted nøjedes med en enkelt
efterbedring efter 2. vækstsæson. Som
gennemsnit for de to forsøg udgjorde
efterbedringen følgende procenter af
plantetallet ved anlæg (inclusive ædelgranens kappeplanter):
dybpløjning
tallerkenharvning
dobbelte plantefurer

l %
36 %
18 %

Trods betydende afgang i de tallerkenharvede og furepløjede parceller i de
følgende år blev det anset for udsigtsløst
at fortsætte med efterbedring i disse parceller.

Renholdelse
Rensningsindsatsen i de to forsøg var
hovedsagelig rettet mod bølget bunke,
der udviklede sig tidligst og kraftigst i
de tallerkenharvede og furepløjede parceller. Rensningerne udførtes hovedsagelig med Lindenborg spadeharve: i de
furepløjede parceller ved kørsel over de
enkelte planterækker, og i de fuldbearbejdede parceller ved kørsel i rækkemellemrummene.
I de furepløjede parceller blev rensningerne indledt allerede i 2. vækstsæson
og fortsatte i Gludsted til og med 7.
vækstsæson trods betydelige renseskader på planterne. I Feldborg-forsøget
derimod, blev det besluttet at standse
rensningerne i furepløjningen efter 3.
vækstsæson blandt andet på grund af
skaderne.
Årsagen til, at det mod forventning blev
fundet nødvendigt at begynde rensningerne så tidligt i disse parceller, var
blandt andet, at man på grund af pløjnin-
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gen på tværs af de gamle stødrækker fik
en væsentlig dårligere furekvalitet end
ved den mere traditionelle pløjning i de
gamle rækkemellemrum.
I de tallerkenharvede parceller begyndte
rensningerne i 3. vækstsæson og fortsattes uden væsentlige skader til og med 7.8. vækstsæson.
I de dybpløjede parceller skete vegetationsudviklingen så langsomt og ufuldstændigt, at der 10-12 år efter pløjningen stadig kunne ses partier med vegetationsløst sand (figur S, side 8). I Feldborg-parcellen fandtes rensning på denne baggrund overflødig, medens et stedvist klassisk sammenfald af lyng og
symptomer på kvælstofmangel hos især
rødgran udløste en enkelt rensning i
Gludsted-forsøgets 7 . vækstsæson.
Der var undervejs i forløbet betydelig
usikkerhed om nyttevirkningen af rensningerne i de tallerkenharvede og furepløjede parceller. På grund af de mange
stød, overfladiske rødder og det gamle
morlags tykkelse (IO-IS cm), var eksponeringen af varmeabsorberende mineraljord i rækkemellemrummene tydeligvis langt fra tilstrækkelig til at yde planterne væsentlig beskyttelse i situationer
med nattefrost. Mangelfuld vegetationsdæmpning i og omkring planterækkerne
bidrog sammen med direkte skader på
planterne (tildækning og brud) yderligere til usikkerheden.
Undersøgelser i andre jordbearbejdningsforsøg har siden vist, at mekanisk
renholdelse ved harvning ikke kan forventes at have målbar eller entydig
effekt på kulturudviklingen for rødgran
og lærk på renafdrifter, der er domineret
af bølget bunke. Klare positive resultater er derimod opnået i tilfælde, hvor
lyng har domineret (Neckelmann 1976,
1979, 1981 og upubliceret materiale).

Vildtafværgning
Beskyttelsen af ædelgranens topskud
mod vildtbid blev i Gludsted udført ved
påsmøring af et pasta-agtigt middel
("Bejers pasta", se Neckelmann 1984),
mens man på Feldborg i første omgang
valgte at hegne.
Allerede efter 3-4 år viste tilbagevendende bidskader, at Feldborg-hegnet
trods normal aktivitet med tilsyn og
reparation periodevist var ineffektivt.
Efter 9. vækstsæson blev det besluttet at
supplere hegningen med sprøjtning af
ædelgranernes topskud med Dendrocoll
Top Dendrocol.
Da virkningen af sprøjtningen var tvivlsom (sml. Kjærbølling 1982), og da
ædelgranens skovfyrkappe hidtil havde
ydet god beskyttelse mod vildtbidet, så
blev den fortsatte beskyttelse af ædelgranen overladt til skovfyrkapperne alene. ] 5 år efter plantningen fjernedes
resterne af hegnet.
l Gludsted smurtes ædelgranernes topskud årligt efter de 11 første vækstsæsoner med godt resultat (sm\. Christensen
og Kjærbølling 1992 a og b). Inspireret af
de gode resultater fra Feldborg-forsøget
blev beskyttelsen på renafdrifteme herefter overladt til skovfyrkapperne alene.

Jordbearbejdning

Overlevelse

+ kappe

Dybpløjning
TalLerkenharvning
Dobbelte plantefurer

Hjælpetræer
Ved udformningen af forsøgenes plantningsplaner var skovfyrren og den
japanske lærk på renafdrifterne hovedsagelig tiltænkt rollen som midlertidige
hjælpetræer for ædelgranen. Man forventede, at hjælpetræerne især kunne
beskytte mod den hyppigt forekommende forårsnattefrost.
Da der ikke findes lærke-frie partier at
sammenligne med, giver forsøgene ikke
mulighed for at vurdere lærkens effektivitet som hjælpetræ. Ved at sammenligne forholdene på ædelgranplantepladser
med og uden levende skovfyrkappe kan
man derimod få et indtryk af denne
træarts og tekniks indflydelse på ædelgranens kalamiteter.
Skovfyrkappernes reducerende effekt på
omfanget af såvel nattefrostskader som
vildtbid kunne iagttages ved flere lejligheder i de første godt 15 år af forsøgenes
løbetid. Disse positive effekter var formentlig den væsentligste årsag til de forske Ile i overlevelse og højde, som 12 år
efter plantning kunne registreres mellem
ædelgraner henholdsvis med og uden
kappeplante (tabel 3).
Ved en registrering af kronvildtskrælning 24 år efter plantning viste det sig, at

Højde

- kappe
%

+ kappe

%

cm

- kappe
cm

97
48
43

76
5
12

106
51
51

64
35
42

Tabel 3. Overlevelse og højder 12 år efter plantning. For ædelgran med og uden kappep/ante. Middel afforsøg 1072 og 1073.
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Figur 5. Dybpføjningsparcel 13 år efter
plantning. Forsøg 1073. Foto 1980, lN.

kappeplanterne også havde formået at
reducere disse skader.
I Gludsted-forsøget, som var det hårdest
skadede, viste en optælling i parcellen
med dybpløjning således, at 70 % af
ædelgranerne var skrællet i de rækker,
hvor kapperne var fjernet 8 år tidligere,
mod kun 27 % i de rækker hvor kapperne stadig var intakte. Ikke blot skadefrekvensen, men også den enkelte skades
omfang (areal af blottet ved), var reduceret, hvor skovfyrkappen var intakt.
Til kappeplantningens fordele hører også, at kappeplanten ofte vil kunne fungere som en forholdsvis billig "medfødt" efterbedring, hvis ædelgranen
trods alt skulle falde bort.
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Afvikling af hjæfpetræer
I overensstemmelse med forsøgsplanens
og tidens opfattelse af lærk og skovfyr
som rene hjælpetræarter blev de første
skridt til deres afvikling taget 16 år efter
plantning. I Feldborg-forsøgets tallerkenharvede og dobbeltfure-pløjede parceller fjernedes de groveste lærk og
skovfyr, den sidste dog kun hvor den
stod sammen med en ædelgran af en vis
støITelse (1/2-1 m). I de tilsvarende parceller i Gludsted fandtes tiden endnu
ikke moden til tynding i de to hjælpetræal1er.
I begge forsøgs veludviklede dybpløjningsparceller, hvor ædelgranen på
dette tidspunkt var ca. l'h m høj, gik
man hårdere og mere systematisk til
værks. Her blev al skovfyr og lærk fjernet i den nordligste af to ædelgran-dobbeltrækker (sml. plantningsskemaet side
2) over hele parcellen. I Feldborg-forsøget fjernede man tillige al lærk i de
øvrige rækker.
Dette indgreb var øjensynligt for hårdt
for ædelgranen. Trods beskyttelse fra 56 m høj skovfyr og i Gludsted ca. 7 m
høj lærk i rækken syd for, samt 4 I h-5 1f2
m høj rødgran i rækken nord for den
blottede ædelgranrække, fik ædelgranen
her tydeligvis et lysningschok.
Året efter lysningen blev de blottede
ædelgraner blandt andet angrebet af lus,
ligesom en kraftig nattefrost gav skader
i op til 2-3 m's højde. Resultatet var et
generelt utriveligt gulgrønt udseende
samt tydelig reduceret højdevækst.
Begge dele var i skarp kontrast til udseendet hos ædelgranerne i naborækken,
som stadig stod beskyttet i deres skovfyrkapper. 9 år senere var ædelgranens
højde i de blottede rækker gennemsnitlig ca. 65 cm lavere end i rækkerne med
intakte kapper.

Andelen af skadede planter var væsentligt lavere i parcellerne med dobbelte
plantefurer. Her har den blottede minera~jordsoverflade i furebunden - i overensstemmelse med andre forsøgserfaringer - virket beskyttende for mange af
planterne. En mere komplet fure end
forsøgenes Uf. side 3) ville givetvis have
øget beskyttelseseffekten.
Hvor langt det ad ikke-kemisk vej er
muligt at komme i beskyttelsen mod den
store brune snudebille på afdrifter efter
nåletræ sås i forsøgenes stødryddede og
dybpløjede parceller. Her, hvor næsten
alt ynglemateriale (stød og rødder) var
fjernet eller pløjet ned, og hvor overfladen overalt udgjordes af rent sand/grus,
var det svært overhovedet at finde planter med det karakteristiske barkgnav .
Cråsnuderne viste sig ligeledes at kunne påvirkes af den mekaniske areal forbehandling. Af figur 7 fremgår det således, at andelen af planter med nålegnav
i store træk er aftagende i rækkefølgen

Hændelsesforløbet er en påmindelse om
den forsigtighed og det tålmod, som
erfaringsmæssigt må udvises, når den
almindelige ædelgran skal frigøres fra
en hidtidig beskyttelse - det være sig
skærm, forkultur, ammetræer eller som
her kappeplanter.

4. Kulturudvikling
4.1 Snudebilleangreb og frostskader
Takket være fejlbehandlingen af planterne i planteskolen med DDT Uf. side
5) blev der i l. vækstsæson lejlighed til
at iagttage forsøgsbehandlingemes indflydelse på angreb af to velkendte snudebillearter.
Som det ses af figur 6, var andelen af
planter med gnav efter den store brune
snudebille størst i de tallerkenharvede
parceller. Her har stød og overfladens
lag af smuldret mor givet billen noget
nær ideelle formerings- og udviklingsbetingelser.

Figur 6. Procent planter med barkgnav efter angreb af stor brun snudebille i l.
vækstsæson. Forsøg 1073. l: Dybpløjning. /I: Tallerkenharvning. /Il: Dobbelte plantefurer.
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Figur 7. Procent planter med nålegnav efter angreb af gråsnuder i l. vækstsæson. Forsøg 1073. l-III: Se figur 6.

dobbelte plantefurer - tallerkenharvning
-dybpløjning. Hvis man inddrager en
vurdering af andelen af begnavet nålemasse på de angrebne planter i bedømmelsen, er betydende skader især knyttet
til de behandlinger, hvor både stød, morlag og hugstaffald er bevaret.

Allerede i l. vækstsæson ramtes forsøgene af en af de for hedeområderne så
karakteristiske forårsnattefroste r.
Kun rødgran og ædelgran viste synlige
skader. Disse aftog som venteligt med
stigende arealandel af blottet mineraljord, det vil sige i rækkefølgen taller-

Figur 8. Procent planter med jrostsvidninger i l. vækstsæson. Ingen synlige skader på
japansk lærk og skovfyr. Forsøg 1073. I-III: Se figur 6.
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Træart

Levende planter

År efter plantning

%

Tallerkenharvning
%

Dobbelte
plantefurer
%

Dybpløjning

Rødgran

6
12
18
24

100
99
97
96

78
75
74
74

97
84
84
81

Ædelgran

6
12
18
24

98
97
95
93

51
36
37
35

52
38
35
34

Japansk lærk

6
12
18
24

99
96
- x)
- x)

64
40
- v)
- v)

64
44
- v)
- v)

Skovfyr

6
12
18
24

99
97
95 xx)
90 xx)

74
71
- v)
- v)

94
82
- v)
- v)

x)
xx)

v)

AI lærk i 1073 og 113 af lærken i J072 hugget 16 år efter plantning
l kke huggede rækker i begge forsøg
Lærk og skovfyr i J 073-parceJlerne tyndet selektivt 16 år efter plantning

Tabel 4. Levende planter (inclusive eventuelle efterbedringsplanter) i procent afplantetallene ved anlæg. Middel afforsøg 1072 og 1073.

kenharvning - dobbelte plantefurer dybpløjning (figur 8).
24 år efter plantningen er andelen af
rødgran med tveger væsentlig lavere i de
dybpløjede (gennemsnitlig 6 %) end i de
furepløjede eller tallerkenharvede parceller (gennemsnitlig 16-19 %). Også
dette forhold er utvivlsomt udtryk for

dybpløjningens absolutte overlegenhed
med hensyn til frostbeskyttelse. Denne
position skyldes formentlig en kombination af de første års meget høje areal andel af ren mineraljord og senere hjælpetræernes særlig sikre etablering og
udvikling i disse parceller (se tabel 4 og
5).
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Træart

År efter plantning

Årlige højdeti/vækster

cm lår

Tallerkenharvning
cm lår

Dobbelte
plantefurer
cm lår

Dybpløjning

Rødgran

0612 18 -

6
12
18
24

13
27
47
53

9
19
42
61

II
21
56
45

Ædelgran

0612 18 -

6
12
18
24

5
7
11
17

l
3
8
16

<1
3
8
12

Japansk lærk

0612 18 -

6
12
18
24

51
34
- x)
- x)

28
27
44 v)
48 v)

34
27
46 v)
38 v)

Skovfyr

0612 18 -

6
12
18
24

22
41
34 xx)
40 xx)

12
34
38 v)
39 v)

15
35
40 v)
41 v)

x), xx) og v): se tabel 3

Tabel 5. Gennemsnitlige årlige højdetilvækster. Middel afforsøg 1072 og 1073.

4.2 Overlevelse
I tabel 4 er for renafdriftens fire træarter
og med seks års intervaller vist, hvor
stor en procentdel de levende planter i
gennemsnit udgør af plantetallene ved
anlæg.
Af tabellen fremg år det, at dybpl øjningen for alle fire træarter har været både
tallerkenharvningen og de dobbelte
plantefurer overlegen med hensyn til
etableringssikkerhed. Overlegenheden
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har endog været større end tabellen
vi ser, når det tages i betragtning, at parcellerne med de to sidstnævnte behandlinger i modsætning til dybpløjningen
har været mere eller mindre kraftigt
efterbedret.
Med hensyn til forholdet mellem tallerkenpløjningen og de dobbelte pIantefurer har resultaterne fra de to forsøg
været modstridende. Ser man imidlertid
på tallene i tabel 4, viser de, at etable-

ringssikkerheden for ialtfald rødgran og
skovfyr gennemsnitlig har været størst
ved furepløjningen, der også er den
mindst efterbedrede af de to behandlinger.
Når furepløjningens muligheder skal
vurderes, må det erindres, at plantningsresultatet i forsøgene i betydende grad
har været negativt påvirket af den relativ
dårlige furekvalitet som følge af pløjningen på tværs af de gamle stød rækker.
En optælling i Feldborg-forsøget viste,
at 45-50 % af planterne her var blevet
sat i ubearbejdet og rodbunden mor som
følge af furernes dårlige kvalitet og
slyngede forløb.
Hvis der var blevet pløjet i de gamle
rækkemellemrum, kunne en stor del af
disse planter være blevet plantet sikrere
i furebundens blottede mineraljord. De
ville tillige være blevet beskyttet bedre
der mod snudebilleangreb og nattefrost i
vækstperioden.
Klart dårligst har de fysiske plantningsbetingelser og beskyttelsen mod snudebiller og frost været i tallerkenharvningens løse lag af sønderdelt mor. På de
samme punkter har dybpløjningens rene
sandoverflade lige så klart budt på
renafdriftens bedste etableringsbetingelser.

4.3 Højdevækst
Som gennemsnit af de to forsøg viser
tabel 5 de gennemsnitlige årlige højdetilvækster for seksårsperioder og renafdrifternes fire træarter.
Som det fremgår, har tilvæksten i de to
første seksårsperioder og for alle fire
træarter været størst på dybpløjning, et
træk der med et par uvæsentlige afvigelser går igen i begge forsøg. For ædelgran er forholdet det samme også i den
tredie seksårsperiode.

For rødgran, ædelgran og skovfyr viser
tabellen imidlertid, at dybpløjningen i
flere tilfælde mister sin førerstilling
efter 12-18 års alderen. Samme billede
kan også ses for lærken i Gludsted-forsøget, hvor der efter tyndingen i hjælpetræarterne 16 år efter plantning stadig
er lærk tilbage i dybpløjningsparcellen.
Kun fortsatte målinger kan vise, om
denne udjævning eller delvise ændring
af tilvækstrelationerne skal ses som et
første tegn på fortsatte ændringer i harvningens og furepløjningens favør, eller
om den blot er udtryk for, at disse efter
en vanskelig start nu tilvækstmæssigt er
kommet på niveau med dybpløjningen.
Med hensyn til rangfølgen mellem tallerkenharvningen og de dobbelte plantefurer er resultaterne fra de to forsøg ofte
modsat rettede. Ser man imidlertid på
gennemsnittene af de to forsøg, er der
ifølge tabel 5 en tendens til, at tilvæksterne for rødgran, lærk og skovfyr gennemsnitlig har været lidt større i plantefurerne end på den tallerkenharvede
bund i de tre første seksårsperioder.
En undersøgelse af højdetilvæksten hos
planter sat henholdsvis i og udenfor
furebundens blottede mineraljord viste,
at denne tendens ville have været mere
markant, hvis furekvaliteten i forsøgene
havde været bedre. Flere planter kunne i
så fald også vækstmæssigt have draget
fordel af en sikrere plantning og bedre
beskyttelse mod frost og snudebilleangreb i en furebunds blottede mineraljord.
For ædelgranens vedkommende er der
intet der tyder på, at plantefurerne med
den aktuelle kvalitet har formået at give
denne ekstremt frostfølsomme træart
bedre vækstbetingelser i de første 18 år
end tallerkenharvningen.
Med undtagelse af lærk og skovfyr i
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Træart

Højder
Dybpløjning
cm

Rødgran
Ædelgran
Japansk lærk
Skovfyr

867
277
- x)
848 xx)

Tallerkenharvning
cm
815
197
902 v)
766 v)

Dobbelte
plantefurer
cm
830
167
900 v)
815 v)

x), xx) og v): se tabel 3.

Tabel 6. Middelhøjder 24 år efter plantning. Middel afforsøg J072 og 1073.

Gludsted-forsøget har tilvæksten i den
sidste seksårsperiode været ringere i
plantefurerne end på den tallerkenharvede bund. Om der er tale om en forbigående tilfældighed, eller om en mere
vedvarende ændring til gunst for tallerkenharvningen, kan kun fortsatte målinger vise.
Det samlede resultat af de periodevise
højdetilvækster er som gennemsnit for
de to forsøg vist i tabel 6. Som det fremgår, er dybpløjningen stadig førende på
dette tidspunkt. Dette resultat er gennemgående for alle fire træarter i begge
forsøg, hvis resultaterne for de resterende lærk i Gludsted-forsøget medregnes.
Med hensyn til forholdet mellem tallerkenharvningen og de dobbelte plantefurer er resultaterne så varierende både
forsøgene og træarterne imellem, at
konklusionen må være, at der 24 år efter
plantning ikke er påvist sikre højdeforskelle mellem de to behandlinger i forsøgene.

4.4 Vedproduktion
Tabel 7 viser den gennemsnitlige ved-
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masseproduktion i de to forsøg fordelt
til behandlinger og træarter.
Som det måtte forventes ud fra det foregående, har produktionen gennemgående været størst for dybpløjningen.
Dybpløj ningens produktions potentiale
undervurderes endog ved tabellens tal,
idet der ikke er taget højde for variationen i de produktionstab, der er en følge
af de tidlige hugstindgreb (16 år efter
plantning, jf. afsnit 3) i de hurtigtvoksende hjælpetræarter lærk og skovfyr.
Dette tab har været størst ved dybpløjningen, hvor gennemsnitlig 54 % af
skovfyren og 67 % af lærken er blevet
fjernet.
Til sammenligning blev der kun fjernet
Il og 31 % af skovfyrren og 6 og 22 %
af lærken i henholdsvis taUerkenpløjningen og furepløjningen og kun i Feldborg -forsøget.
Uden denne behandlingsforskel ville det
næppe være urealistisk at forestille sig
en merproduktion for dybpløjningen på
mindst 50 % set i forhold til tallerkenharvningen, som er anlagt med samme
plantetal som dybpløjningen.

Træart

Vedmasse

m 3/ha

Tallerkenharvning
ml/ha

Dobbelte
plantefurer
m 3/ha

Rødgran
Ædelgran
Japansk lærk
Skovfyr

72
2
32
29

51
<1
9
31

69
<J
14
39

I alt

133

92

122

Dybpløjning

Tabel 7. Vedrnasseproduktion 0-24 år ejier plantning. Middel qfforsøg 1072 og 1073.

Det må dog her indskydes, at tallerkenharvningens gennemsnitlige produktion
i nogen grad er blevet reduceret som følge af behandlingens delvise placering i
en frostlavning på Feldborg. Anvendes
resultater fra højere liggende dele af parcellen øges forsøgenes gennemsnitlige
produktion for tallerkenharvningen fra
92 til 100 m3/ha, men altså ikke nok til
en betydende ændring af behandlingens
placering som renafdrifternes dårligst
producerende metode.
Som det v idere ses af tabel 7, har de
noget usikre tendenser til bedre overlevelse og vækst i de dobbelte plantefurer
tilsyneladende været kraftige nok til at
sikre furepløjningskulturerne en højere
gennemsnitlig vedproduktion end tallerkenharvningen. Forholdet genfindes med
en enkelt undtagelse (lærk i Gludstedforsøget) for alle træarter i begge forsøg.
laitfald størrelsesordenen af denne forskel kan være lidt usikker. Det skyldes,
at forskelle med hensyn til udsathed for
nattefrost (se ovenfor), til plantetal ved
anlæg og til udtag ved tynding i hjælpetræerne (begge størst i furepløjningerne)

på forskellig vis kan have bidraget til
produktionsforskellene mellem de to
bearbejdningsformer.

4.5 Rodudvikling
En orienterende undersøgelse af rodudviklingen i de dybpløjede parceller
viste, at rødgranens rødder her var nået
ned i fuld pløjedybde (I m). Det var
tydeligt, at rodudviklingen var styret af
de skråt stillede bånd af nedpløjet mor
og humusholdigt sand fra de Øvre lag af
jordbunden under den tidligere bevoksning (figur 9, side 18).
En tilsvarende undersøgelse af forholdene i de tallerkenharvede parceller viste,
at rodudviklingen her i helt overvejende
grad var begrænset til de øverste 30-40
cm af jordbunden, som det normalt ses
på overfladisk bearbejdet bund i hedeplantagerne.
Dybpløjningens evne til at øge rodzonen
i dybden kunne skabe forventninger om
en højere fysisk stabilitet og bedre forsyning med vand og næringsstoffer for
træerne i den efterfølgende bevoksningsfase.
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En forbedring på de to sidstnævnte
områder kunne i givet fald være en hel
eller delvis kompensation for eventuelle
negative virkninger af den reduktion af
jordbundens pulje af organisk materiale,
der måtte være sket i forbindelse med
stødrydningen forud for dybpløjningen.
Tilsvarende undersøgelser af rodudviklingen i parceller med dobbelte plantefurer er endnu ikke udført. Observationer
på enkelte væltede træer samt tilfælde af
ringe modstand mod tryk vinkelret på
furerne viste imidlertid, at de grovere
støtterødder i nogle tilfælde kun var blevet udviklet i fureretningen, især hvor
furerne var grubbede. Forholdet fortjener en nærmere undersøgelse, da enhver
foranstaltning, som kan medføre forringelse af stabiliteten hos i forvejen naturligt ustabile nåletræarter, selvfølgelig så
vidt muligt bør undgås.

5. Konklusion
I det foregående er redegjort for 24 års
kulturudvikling i den del af to foryngelsesforsøg på frostudsatte sandjordslokaliteter, der omhandler den forberedende
jordbearbejdning på renafdrift.

Dybpløjning
Af de tre jord bearbejdningsmetoder:
dybpløjning (l m) efter stødrydning, tallerkenharvning samt pløjning af dobbelte plantefurer, har dybpløjningen på alle
punkter kulturteknisk været de to øvrige
behandlinger overlegen. Set i forhold til
forsøgskulturernes væsentligste plantningsformål: etablering af den stærkt
frostfølsomme almindelige ædelgran, er
den meget høje kultursikkerhed, der her
er opnået for denne træ art, af særlig
interesse.
Fonlden dybpJøjningens selvstændige
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effekt har dens meget positive indflydelse på udviklingen af hjælpetræerne
skovfyr (kappepJante) og lærk (ammetræ) utvivlsomt bidraget væsentligt til
ædelgranens succes.
Det er endelig værd at bemærke, at de
gode resultater på dybpløjningen i modsætning til de to øvrige behandlinger er
nået med en meget beskeden, nærmest
symbolsk efterbedrings- og renholdelsesindsats.
Gennem næsten en tredobling af rodzonens dybde må den dybe nedpløjning af
organisk materiale forventes at få positiv indflydelse på den kommende
bevoksnings fysiske stabilitet og forsyning med vand og næring.
Det må endvidere anses for en mulighed, at tab af organisk materiale i forbindelse med stødrydningen i større
eller mindre grad opvejes af reducerede
mineraliseringstab fra restpuljen ved
denne nedpløjning til jorddybder, hvor
der er mindre ilttilgang og lavere jordbundstemperatur i sommerhalvåret.

Dobbelte plante/urer
Hvis man også tager den mindre efterbedringsindsats i betragtning, har plantningen i dobbelte plantefurer alt i alt
givet et bedre resultat end plantning på
tallerkenharvet bund.
Det skal bemærkes, at plantefurernes
kvalitet i forsøget blev ret dårlig, fordi
hensynet til den ønskede rækkeafstand
gjorde det nødvendigt at pløje på tværs
af de gamle stødrækker. Var der som
normalt blevet pløjet i de gamle rækkemellemrum, ville furerne være blevet
mere sammenhængende og have fået en
større effektiv bredde. Den større arealandel af blottet rnineraljord, der herved
ville være opnået, kunne have forbedret
plantningsbetingelserne samt beskyttel-

sen mod snudebiller og nattefrost betydeligt for mange planter.
Iagttagelsen af enkelte væltede eller
"løse" træer i de grubbede plantefurer
kunne tyde på, at denne bearbejdningsform rummer en vis risiko for destabiliserende en- eller tosidig udvikling i
fureretningen af træernes grovere støtterødder.
Hidtidige undersøgelser og forsøg med
rødgran har ikke kunnet dokumentere
positive effekter af konventionel spalteformig grubning, hverken på overlevelse og vækst eller på røddernes udvikling
i dybden (Dalgas 1930, Neckelmann,
upubliceret materiale). Derfor kunne en
løsning på problemet være helt at undlade grubning.
Grubningen medfører imidlertid en lettelse og dermed billiggørelse af plantningsarbejdet. I de tilfælde, hvor dette
anses for en væsentlig faktor, ville en
mindre retningsbestemt og/eller væsentlig bredere løsning af jorden omkring
plantepladserne måske kunne reducere
problemet med den ensidige rodudvikling.
Talle rkenharvning

De mange stØd, højtliggende rødder og
et kraftigt morlag gav så vanskelige
arbejdsbetingelser for Lindenborg spadeharve, at tallerkenharvningen ikke
medførte den blanding af mor og mineralj ord , der var målet for bearbejdningen. Resultatet af harvningen var en kun
delvist gennemskåret rodfilt og et lag af
løs smuldret mor, der gav dårlige plantningsbetingelser og nærmest ideelle
betingelser for både snudebilleangreb
og nattefrostskader.
Resultatet blev den gennemsnitligt dårligste kulturudvikling på renafdrifterne.
Senere forsøg har vist, at den ønskede

blanding af mor og mineraljord kan
opnås ved pløjning til 25-30 cm's dybde
med en enfuret tallerkenplov. Ikke
mindst for den noget tørke- og frostfølsomme lærk blev der ved denne bearbejdning opnået en ret høj etableringssikkerhed, højere end ved for eksempel
pløjning af dobbelte plantefurer (Neckelmann 1976 og 1979).
At overfladisk fuldbearbejdning i nogle
tilfælde har fremmet udviklingen af lyng
- og blandt andet derfor reduceret højdevæksten for specielt rødgran (Neckelman n 1981) - hører dog også med i billedet.
Hjælpetræer

Uanset jordbearbejdningsformen har
anvendelsen af hjælpetræer haft en betydelig positiv effekt på ædelgranens etablering og udvikling på renafdrifterne.
Kappeplantningen af ædelgranen med
skovfyr har således bidraget væsentligt
til såvel etableringssikkerheden og højdeudviklingen som til afværgningen af
vildtbid og skræHeskader.
En eventuel effekt af anvendelsen af
lærk som ammetræ har der derimod ikke
været mulighed for at eftervise i de to
forsøg . Da en effekt ikke kan forventes
før lærken har nået en vis udvikling, har
ammetræerne imidlertid næppe påvirket
ædelgranens etablering og udvikling
væsentligt i den første del af kulturperioden.
I andre forsøg er der 10 år efter plantning registreret en positiv ammetræeffekt på rødgran (Neckelmann 1981),
ligesom der er set en gunstig indflydelse
på udviklingen i frost- og luseplagede
ædelgrankulturer efter indplantning af
lærk (Henriksen 1971). Det må derfor
anses for sandsynligt, at lærken på lidt
længere sigt har haft positiv betydning
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Figur 9. Jordbundsprofil på tværs af fureretningen i dybpløjningsparcel 27 år efter
anlæg. Forsøg 1072. Foto 1994, JN.

også i nærværende forsøg, blandt andet
ved gradvist at overtage beskyttel sen af
ædelgranerne i takt med afviklingen af
skovfyrkapperne.

mår at forbedre overlevelse og højdeudvikling eller reducere frostskader på tilsvarende kulturfJader domineret af bølget bunke.

Mekanisk renholdelse

Vildtafværgning

Med hensyn til de øvrige hjælpeforanstaltninger, som blev anvendt i forsøgene, var det indtrykket, at den mekaniske
renholdelse med tand- eller tallerkenharver stort set var virkningsløs. Især de
relativ tætte plantefurepløjninger udviste mange renseskader i form af brud på
og tildækning af planter.
Senere forsøg har bekræftet, at mekanisk renholdelse ved harvning ikke for-

Af foranstaltninger til forebyggelse af
vildtbid på ædelgran har årlige top-
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skudssmØringer med et pastaagtigt afværgemiddel samt kappeplantning med

skovfyr været de mest effektive. Ved
kappeplantningen blev der tillige opnået
en betydelig reduktion af frostskader og
senere også skrælleskader på ædelgran.
I Feldborg-forsøget medførte skovningsaktiviteter og stormfald i skærm-

og kulisseparcellerne, at det fælles hegn
efter kun få år var ude af stand til at
beskytte ikke-kappepJantede ædelgraner
tilfredsstillende. En supplerende sprøjtning med et flydende vildtafværgningsmiddel havde en meget usikker og alt i
alt utilfredsstillende effekt.

6. Anbefalinger
Der er i disse år i hedeskovbruget en
øget og berettiget interesse for gennem
skærmstilling at udnytte beskyttelsen fra
dele af den ældre bevoksning til at sikre
indbringelsen af som regel frostfølsomme alternati ver til rødgranen i næste
generation.
Trods de gode intentioner vil blandt
andet stormfald og uopfyldte forudsætninger for en rimelig sikker skærmstilling sørge for, at renafdrift altid vil være
en aktuel foryngelsesform i store dele af
hedeplantagerne.
Resultater fra de i det foregående refererede forsøg viser, at det også under
renafdriftforhold er kulturteknisk muligt
at sikre den ønskede introduktion af selv
stærkt frostfølsomme træarter - i forsøgene repræsenteret ved den almindelige ædelgran. Betingelserne er rydning af
hugstaffaldet, en så intensiv forudgående jordbearbejdning som praktisk muligt, samt udstrakt anvendelse af hjælpetræer.

Dybpløjning
Suverænt de bedste resultater opnås ved
stødrydning og dyb fuldpløjning - med
dagens teknik reolpløjning til 60-70
cm's dybde - suppleret med intensiv
anvendelse af hjælpetræer, først og
fremmest i form af kappeplantning af
ædelgranen med skovfyr.
Blandt andet af praktiske og måske også

stabiJitetsmæssige grunde vil det være
fordelagtigt at påbegynde afviklingen af
skovfyrkapperne, inden ædelgranens
behov for eller fordel ved beskyttelse er
ophørt. Derfor må der også anbefales et
passende indslag af lærkeammer (1520%).
Da skovfyrkapperne har en betydelig
vildtafværgende effekt, bør afviklingen
af kapperne tidligst indledes, når ædelgranerne begynder at nå over bidhøjde,
typisk l20-150 cm. På dette tidspunkt
villærkeammerne have nået en højde - i
forsøgene 7-7 1/2 m - der antallet og fordelingen taget i betragtning må antages
at sætte dem i stand til at varetage den
fornødne videre beskyttelse af ædelgranen.
For at minimere risikoen for frostskader
og lysningschok hos ædelgranen, må
afviklingen af skovfyrkapperne foregå i
et jævnt tempo, der ikke er hurtigere,
end at de resterende skovfyr og lærkeammerne til stadighed kan opretholde
den fornødne beskyttelse.
For at sikre og lette det tilsyn og de lysningstiltag, der er nødvendige for at
fremme ædelgranens udvikling mest
muligt, vil det være en fordel, hvis denne og dens hjælpetræer er koncentreret i
klart iøjnefaldende enheder, det være sig
række- eller holmevist.

Anden jordbearbejdning
I de tilfælde, hvor dybpløjning udelukkes af økonomiske, æstetiske, arkæologiske og måske også økologiske hensyn
eller betænkeligheder, må der anvendes
intensiv kvasrydning og en mere overfladisk jordbearbejdning, der blotter
mineraljorden eller frembringer en blanding af mineraUord og mor på så stor en
del af arealet omkring plantestederne
som praktisk muligt.
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Ved pløjning af plantefurer opnås den
bedste furekvalitet ved pløjning i de
gamle rækkemellemrum. Erfaringer fra
andre forsøg viser endvidere, at der kan
opnås en ganske effektiv og i henseende til frostbeskyttelse og plantningssikkerhed gavnlig blanding af mor og
mineraUord ved fllldbearbejdning til
25-30 cm's dybde med en enfuret tallerkenplov.
Grubning af plantefurer på sandjord
synes i de fleste tilfælde alene at have
sin berettigelse som middel til at lette og
dermed billiggøre plantningsprocessen.
For at modvirke en vis tendens til ensidig rodudvikling i den traditionelle,
meget smalle gru bberfure , burde jordløsningen måske foregå diskontinuert
og i alt fald omfatte en betydelig større
del af furebllnden i bredden. Man kunne
forslagsvis stille det minimumskrav, at
en spade bekvemt skal kunne sættes i
jorden på tværs af fureretningen.
Som følge af de mindre dybtgående bearbejdningsformers begrænsede evner
til at beskytte ædelgranen i situationer
med nattefrost, vil anvendelse af hjælpetræer i endnu højere grad, end tilfældet
er ved dybpløjning, være af betydning
for denne træ arts etablering og udvikling. Uden kappeplantning vil ædelgranandelen under sådanne betingelser i
betænkelig grad kunne nærme sig nul.
Trods alle anstrengelser, inklusive efterbedring, viser erfaringerne fra både forsøg og praksis, at der må regnes med en
betydende afgang blandt frostfølsomme
træarter efter de mere overfladiske jordbearbejdningsformer.
Hvor en væsentlig del af plantningsformålet er etablering af et bestemt antal
træer pr. ha af disse arter, kan dette mål
derfor kun nås ved at tilpasse startplantetallet i de særlige rækker eller holme
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til det forventede afgangsniveau. I forsøgenes fureplantninger ville dette gennemsnitlig have betydet ca. en tredobling af antallet af ædelgraner ved anlæg!

Andre frostfølsomme træarter
Som følge af den forsøgsmæssige baggrund er ovenstående anbefaling specielt rettet mod etablering af kulturer med
et større eller mindre indslag af almindelig ædelgran. Det må dog antages, at
retningslinierne også vil kunne have
relevans for andre følsomme alternativer til rødgranen som for eksempel
sitka, grandis, douglas, bøg og eg.
Da erfaringer med kappeplantning af
disse arter imidlertid endnu er mangelfulde, må der dog her tages forbehold
for betydningen af denne del af kulturteknikken. For eksempel vil den forholdsvis hurtige og mindre vildtplagede
sitka næppe have afgørende fordel af
kappeplantning. Omvendt kunne bøg
vise sig at være et oplagt emne for kappeplantningsteknikken.
Forkultur
For fuldstændighedens skyld skal der
afslutningsvis gøres opmærksom på en
tredie form for hjælpetræteknik på
renafdrift: forkulturen.
I modsætning ti I ammetræer og kappeplanter, der plantes samtidig med hovedkulturen, plantes forkulturen nogle
år før denne. Hovedkulturen indplantes
herefter nogle år senere, når forkulturen
antages at kunne yde de følsomme
hovedtræarter den fornødne beskyttelse
i nattefrostsituationer. Egnede forkulturtræarter er lærk, rødel, birk, fransk
bjergfyr og måske visse contorta-typer
(latifolia eller murrayana).
Forkultur-metoden er som sådan almindeligt lærebogsstof. Alligevel synes der

paradoksalt nok at være meget få eller
ingen erfaringer at støtte sig til, når der
skal tages stilling til træartsvalg, rækkeafstand, plantetal, underplantningstidspunkt, jordbearbejdning og lysningstakt
set i relation til de forskellige beskyttelseskrævende kulturtræarter.
Der synes her at være et oplagt forskningsemne, ikke mindst set i lyset af
nutidens muligheder for at udnytte forkulturens biomasse til flis.

7. Skærmstilling contra
dybpløjet renafdrift
Den del af de to forsøg, der belyser
foryngelsesformens indflydelse på kulturudviklingen er beskrevet tidligere j
dette tidsskrift (Neckelmann 1996).
Heraf fremgår det, at skærmstilling og
underplantning for næsten alle undersøgte parametre er plantning på renafdrift overlegen, når der plantes i dobbelte plantefurer. Dette gælder i særlig
grad, når man ser på resultaterne for den
stærkt frostfølsomme ædelgran.
I tabel 8 og 9 vises, hvordan sammenligningen mellem skærmstilling og
renafdrift falder ud, når jordbearbejdningen på renafdriften ændres til dybpløjning, og ædelgranen i modsætning
til under skærmen samtidig kappeplantes med skovfyr.
Som det fremgår, giver begge teknikker
i de første par år samme gode beskyttelse af planterne mod nattefrost og angreb
af den store brune snudebille (barkgnav). Derimod har skærmen givet den
bedste beskyttelse mod det iøvrigt kvalitativt næppe særlig betydende angreb af
gråsnuder (nålegnav).
Underplantningen har j de to første år
gennemsnitlig haft lidt større planteafgang end den dybpløjede renafdrift.

Dette har nok større betydning end tallene umiddelbart lader ane.
Hvis nedbørsforholdene i de to første
vækstsæsoner for eksempel ikke havde
været så forholdsvis gunstige, som tilfældet var, kunne det som følge af konkurrencen mellem overstandere og planter være gået meget værre for underplantningen. Senere forsøgsserier har
således vist, at underplantninger, der i
de første år løber ind i perioder med
betydelige nedbørsunderskud, klarer sig
væsentlig dårligere end plantninger på
renafdrift ved samme jordbearbejdning
(Neckelmann 1976 og 1979).
Resultater fra nyere markplantningsforsøg viser endvidere (Neckelmann L993,
Matthesen & Pedersen 1995 a og b), at
det netop er i tørkesituationer, at en
dybtgående pløjning kan forventes at få
en helt afgørende positiv indflydelse på
etableringssikkerheden.
24 år efter plantning (tabel 9) er dybpløjningen stadig førende med hensyn
til den blotte etablering af de tre fælles
kulturtræarter. Derimod har højdeudviklingen, især for ædelgranen, gennemsnitlig været klart bedst under skærmen.
For rødgran og lærk afspejler vedmasserne 24 år efter plantning i store træk
stamtallene, der hovedsagelig som følge
af forskellene i planteafgang er størst på
den dybpløjede renafdrift. Under skærmen har en helt overlegen vækstudvikling derimod givet ædelgranen en vedmasse, der er godt fem gange så stor
som på dybpløjningen. Det bliver herefter hovedsagelig produktionen hos
skovfyrkapperne, der sikrer dybplØjningen en gennemsnitlig overlegenhed i
produktion for kulturen på gennemsnitlig 30 mJ/ha .
Når produktionen i underplantningen
vurderes, bør den samtidige produktion i
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Træart

I. vækstsæson

frostskader

Planter med
barkgnav

I
%

%

I
%

l

O

1

2

O
O
O

3

O
O

O
O

R ødg ran
Ædelgran
Japansk lærk
Skovfyr

V

O

2. vækstsæson

nålegnav

V

%

I
%

V
%

73
24
69

53
1
24

Akkumuleret
planteafgang

I
%

V
%

l

5
2
6

< l
l

IO

2

2

Tabel 8. Sammenligning af nog le tidlige resultater af plantning på henholdsvis dybpløjet
renafdrift (I) og i dobbelte plantefurer under skærm (V). Bemærk at skovfyr (kappeplantefor ædelgran) ikke forekommer under skærm (V). Middel afforsøg 1072 og 1073.

Træart

Levende planter

Vedmasse

H øjde

I
%

V
%

I
cm

96
93
93 x)
90

85
86
70 x)

867
277
987 x)
848

V
cm

I
mJ/ha

V
m '/ha

892
559
1027 x)

72
2
32
29

65
ll
26

Kultur i alt
Produktion i overstandere

133

103
72

Vedproduktion ialt

133

175

Rødgran
Ædelgran
Japansk lærk
Skovfyr

x) Kun forsøg 1072

Tabel 9. Sammenligning af plantningsresultater og vedproduktion ialt (inel. evt. efterbedring og selvsåning) 24 år efter plantning på henholdsvis dybpløjet renafdrift (1) og i
dobbelte plantefurer under skærm (V). Bemærk at skovfyr (kappeplante for ædelgran)
ikke forekommer under skærm (V). Middel afforsøg 1072 og 1073.
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overs tanderne på gennemsnitlig 72 m3/ha
imidlertid ikke glemmes. Med en samlet
produktion på gennemsnitlig 175 m 3/ha
bliver skærmstillingen helt klart den af
de to metoder, der har udnyttet lokaliteternes produktionspotentiale bedst i den
24-årige kultur- og foryngelsesperiode.
Indførsel af ædelgran forventes at give
en række fordele med hensyn til langsigtet dyrkningssikkerhed, rådfrit ved og
selvforyngelsespotentiale. I den sammenhæng spiller den p.t. 9 m' lavere
ædelgranproduktion i dybpløjningen en
mindre rolle.
Det afgørende er, at dybpløjningen
kombineret med kappeplantning af
ædelgranen ligesom skærmstillingen har
sikret målet for forsøgskulturerne: etablering af en blandingsbevoksning, hvor
den stærkt frostfølsomme ædelgran
meget tæt udgør 30% af stamtallet
(inklusive lærk men eksklusive skovfyrkapperne).
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Rettelser til artikel i
OST 1996, s. 138
I den foregående artikel "Foryngelse af
rødgran på heden I. Foryngelsesformer"
i OST 4/96 side 138-153 har der desværre indsneget sig nogle meningsforstyrrende fejl og mangler.

Tabel 3 side 146:
Fodnoten til "Japansk lærk" skal være:
*) tyndet 16 år efter plantning på renafdriften i forsøg 1073.
Tabeltekstens første punktum skal være:
Procent levende planter i kulturerne.
Tabel 4 side 147:
De to gange "O" for rødgran i kolonnen
"Kulisser, cm/år" skal slettes.
Fodnoten til "Japansk lærk" mangler,
skal være: Se tabel 3.

Side 149:
Sidste linie i første tekstkolonne skal
lyde: på forskellene i træatssammensætning (skovfyr kun på renafdrift) og i antallet af plantepladser
Side 152:
Ordet "utyndede" i anden tekstkolonnes
sjette sidste linie skal være "nytyndede".
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Valg af
s kovfyrp rove n ienser
til klitten
Afprøvning af tre frøplantageafkom i et 14 år
gammelt proveniensforsøg
Af Erik D. Kjær og Helmuth Barner, Statsskovenes Planteavlsstation

1. Indledning: Det svære
proveniensvalg i skovfyr
Skovfyr var naturligt hjemmehørende i
Danmark indtil middelalderen, men blev
herefter udryddet som følge af overudnytteIse.
I slutningen af 1700 tallet blev den genindført sammen med mange eksotiske
træarter, og siden har den fundet stigende anvendelse i det danske skovbrug.
Især på de mest næringsfattige, tørre
og/eller frostudsatte lokaliteter har
skovfyr vist sig særlig værdifuld, fordi
få andre arter er egnede under sådanne
vækstbetingelser. Stor stormfasthed og
smuk glansbark hører også til skovfyrens meritter.
Til trods for, at skovfyren således anses
for at være en nøjsom og stabil art har
den ofte skuffet i kulturanlæg vest for
israndslinien. Det er en almindelig antagelse, at årsagen til mislykkede kulturer
ofte skal findes i et forkert proveniensvalg, evt. kombineret med ugunstige klimaforhold (Larsen 1983).

Vores oprindelige genressource af skovfyr er tabt, og i Danmark har vi derfor
været nødsaget til at lede efter egnede
herkomster uden for landets grænser.
Der er gennem tiderne anlagt mange
proveniensforsøg med henblik på at indkredse de mest egnede herkomster til
danske forhold.
Proveniensforsøgene har ret entydigt
vist, at bl.a. angreb af fyrrens sprækkesvamp Lophodermium pinastri er værst
i bevoksninger af sydlig oprindelse. Da
især de sydvestlige herkomster også er
af dårlig kvalitet bør de som udgangspunkt helt undgås i Danmark (Henriksen
1988,Pedersen 1990).
Derimod har der gennem tiderne hersket
stor usikkerhed om hvilke provenienser
vi så skulle bruge, fordi forskellige forsøg har peget i afvigende retninger (Løfting 1951). Nøglen til et korrekt proveniensvalg ligger utvivlsomt i at vælge
forskellige frøkilder til forskellige lokalitetstyper, og Pedersen (1990) har derfor udarbejdet en proveniensanbefaling
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som er afuængig af jordbundsforholdene.
Til udsatte lokaliteter peger Pedersen
(1990) primært på frøkilder af vestsvensk, skotsk, eller sydvestnorsk oprindelse (tabel I). I klitten anbefales især
vestsvenske og danske af skotsk oprindelse, mens vest- og sydvestnorske
udpeges som særlig interessante på den
mest næringsfattige del af heden.
For at afujælpe den store usikkerhed
med frøkildevalg i skovfyr etablerede
Statsskovenes
Planteavlsstation
i
1940' erne og 1950' erne tlere frøplantager. To frøplantager var baseret på kloner valgt i bevoksninger som havde vist
sig hårdføre i Vestdanmark, og en
frøplantage var baseret på kloner valgt i
to særlig smukke bevoksninger i hhv.
Silkeborg Nordskov og Guldborgland
Plantage.
I 1981 blev der etableret en afprøvning
af disse frøplantageafkom, og i denne
artikel gennemgås resultaterne fra denne
afprøvning i Vester Thorup plantage.

2. Beskrivelse af
frøki Iderne i forsøget
I forsøget indgår afkom af de tre
frøplantager sammen med tre andre
afkom til sammenligning. Disse frøkilder beskri ves kort nedenfor.
Frøplantagen FP227, Valdemarslund,
er beskrevet af Planteavlsstationen
(1976). Den er anlagt på et 1,8 ha stort
areal på Kronborg Statsskovdistrikt
(Gurre Vang) med podninger bestående
af i alt 9 kloner. Disse er valgt blandt
særlig smukke individer i en bevoksning
på Feldborg Statsskovdistrikt, som har
oprindelse i en direkte import fra Ballochbuie i Skotland.
Frøplantagen indeholdt oprindeligt 10
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kloner, men i 1972 blev en af klonerne
fjernet p.g.a. dennes meget grove fremtoning. Sammenlignet med moderne
frøplantager er designet ikke helt tidssvarende.
FrØplantagen FP 234, St. Dyrehave, er
beskrevet af Planteavlsstationen (1978).
Denne frøplantage består af 35 kloner,
som er valgt i fem forskellige klitplantager (Skagen, V.Thorup, Vilsbøl, Tvorup
Tved og Bordup). Frøplantagen er på
1,0 ha og er beliggende på Frederiksborg Statsskovdistrikt. Oprindelsen af
alle fem udgangsbevoksninger er
ukendt, men de har hver især klaret sig
godt i klitten.
Den tredje frøplantage, FP 233, var
baseret på kloner valgt i bevoksninger i
Silkeborg Nordskov og Guldborgland
Plantage, som begge er af baltisk oprindelse. Denne frøplantage er siden opgivet p.g.a. af manglende koglesætning.
Til sammenligning er medtaget tre andre
plantepartier i forsøget. To partier stammer fra frø importeret fra udlandet:
Zvirgzdje Banske (fra Letland) og
Hogsby (ved Oskarshamn, Sverige),
mens den tredje stammer fra to bevoksninger i Læsø plantage (afd. 43a + 45a).
De to Læsø bevoksninger har oprindelse
i Sæverås (vestnorsk).

3. Forsøget
Forsøget blev anlagt i 1981 med 2/1
planter. I forsøget indgår 6 forskellige
årgange af frøhøst fra FP227 (1967 ,
69,71,73,75 &77), to årgange frøhøst af
FP234, en enkelt årgang af FP233 , samt
en enkelt årgang for hver af de udenlandske provenienser.
Forsøget blev anlagt på tre lokaliteter, et
i Vester Thorup plantage, et i Bunken
plantage på Nordjyllands Statsskovdi-

Tabel 1. Generelle
proveniensanbefalinger
Gengivet uændret fra Pedersen (1990).
Områderne med klit, hede, bedre hede
og sand fremgå r affiguren. Sand dækker
i princippet over alle skovfyrlokaliteter,
som ikke er klit eller hede.

Velegnede

Anvendelighed
Klit

l

svenske vestkyst
danske af skotsk opr.
danske klirprovenienser

Outsidere

Uegnede

hollandske klit
dansk af tysk opr.
dansk af baltisk opr.

polske, tyske, nord-, midtog østsvenske, sydnorske,
finske, baltiske, belgiske,
østdanske. kontinentale

skotske

polske, tyske, nord-, midtog østsvenske, sydnorske,
finske, baltiske, danske af
nord-, midt- og østsvensk
opr., østdanske, sydvesteuropæiske, kontinentale

sydlige midtsvenske
(Vaxjo)
nordøstpolske
nordtyske
skotske

syd- og mellemeuropæiske,
nord- og sydnorske, finske,
nord- og østsvenske, beIgiske, Skramsø

nordøstpolske
nordtyske
skotske

norske. tlnske, nord- og østsvenske. belgiske, syd- og
mellemeuropæiske, (danske

skotske
danske af sydvestnorsk og
sydvestsvensk opr.
Hede

l

Moster, Sæverås og
andre sydvestnorske
svenske vestkyst
danske af norsk opr.
danske hedeprovenienser

l

danske af baltisk opr.
Riga- o.a. vest baltiske
danske af skotsk-, sydvestnorsk og sydvestsvensk opr.

danske af skotsk opr.
Bedre hede

svenske vestkyst
sydvestnorske
Sand

l

danske af baltisk opr.
Riga- o.a. vestbaltiske
østdanske af skotsk eller af
sydlig opr.

klirprovenienser)

sydvest- og sydsvenske
danske af sydvestsvensk opr.
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Foto I . Silkeborg Nordskov. Skovfyr af Baltisk oprindelse udvikler sig flot i de østlige
skovegne, men har vist sig uegnet i klitten. Den store lokalitetsafhængighed gør proveniensvalget særlig svært i skovfyr.

strikt, og et i Asserbo plantage på Tisvilde Statsskovdistrikt. Alle tre forsøg er
blevet opgjort, men i denne artikel refereres kun resultaterne fra forsøget i
Vester Thorup plantage. Resultater fra
Asserbo og Bunken er dog kort omtalt
under diskussionen sidst i denne artikel.
Forsøget i Vester Thorup er anlagt med
fem gentagelser. Det er anlagt på en
meget udsat lokalitet og har været udsat
for alvorlige angreb af fyrens sprækkesvamp i den tidlige kulturfase, men de
fleste parceller er nu i rimelig vækst.
Under angrebet virkede planterne med
Sæverås oprindelse mest modstandsdygtige, men dette blev ikke registreret
systematisk.
Forsøget blev målt senest i 1995. Højde
og stammeform blev målt på alle træer
sammen med en vurdering af deres generelle sundhedstilstand. Andelen af levende træer blev også opgjort og analyseret.

4. Resultater
For alle målte egenskaber blev der beregnet parcelvise gennemsnit af målingerne i 1995. Disse data blev analyseret
ved en simpel tosidet variansanalyse (se
f.eks. Ruderno 1979) efter passende
modelkontrol. F-test for forskelle mellem frøpartierne er gengivet i tabel 2
baseret på variansanalyserne. For alle
egenskaber blev der herefter beregnet et
samlet gennemsnit for hvert frøparti, og
disse resultater er afbildet grafisk i figur
1-4.
I figurerne er indlagt 95% konfidensintervaller omkring de gennemsnitlige
værdier. Frøkilderne er således signifikant forskellige i en parvis sammenligning, hvis "fejllinierne" ikke overlapper.
Det fremgår af tabel 2, at der er fundet
meget signifikante forskelle i alle de
analyserede egenskaber.

Tabel 2. Variansanalyse af forsøget i V. Thorup plantage
Egenskab

F-værdi

Højde
Stammeform
Sundhed
Overlevelse

13,3
16,6
14,0
17,5

Signifikansniveau (P)
0,001
0,001
0,001
0,001

Note: F-værdier refererer til F-tests for forskelle mellem provenienser (frihedsgrader::::: 11,44).
Alle tests er meget signifikante (P<O,OOI), og de fundne forskelle er derfor statistisk sikre.
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Figur l . Gennemsnitlig højde iforsøget

Vækst
Afkom fra frøplantagen FP233 af baltisk
0plindelse har - sammen med importen
fra Letland og indsamlingen fra Oskarshamn - vokset langsomt (figur 1).
Vækstmæssigt ligger Sæverås og de to
øvrige frøplantageakom FP227 (skotsk
oprindelse) og FP234 (dan ske klitter) på
højde.
Der er en ikke ubetydelig variation
FP227- og FP234-frøårgangene imellem. Det er ikke de ældste frøårgange
som vokser langsomst, og der er således
intet der tyder på at frøopbevaringen har
påvirket planternes vitalitet. Frøårgangene /68, /69 og 171 i FP227 adskiller
sig fra de øvrige ved, at frØplantagen i
disse år indeholdt en ekstra klon, som
blev fjernet i 1972 Uf. afsnit 2, ovenfor),
men der er heller ingen simpel sammenhæng med dette forhold.
Måske er der en svag tendens til at de
senere årgange vokser lidt langsommere . For både FP227 og FP234 klarer
afkommene efter 1973 høsten sig signi-
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fikant dårligere end afkommene fra
1977-høsten.

Sundhed
Højdeforskellene svarer stort set til forskelle, som kan måles i sundhed, hvor
FP227 og FP234 sammen med Sæverås
har en høj andel af sunde træer (figur 2).
Oskarshamn har den dårligste sundhed ,
men den baltiske FP233 var også tydeligt svækket på opgørelsestidspunktet.
Frøkilden fra Letland var også svækket,
men ligger alligevel bedre end Oskarshamn og FP233.
Overlevelse
Når det drejer sig om overlevelse giver
forsøget et lidt mere nuanceret billede.
Sæverås er helt i top med en overlevelse
på 85%, mens frøpartierne fra FP227 og
FP234 ligger på 50-60% (figur 3).
Overlevelsen har været særlig ringe
for de direkte importerede frøkilder
fra Oskarshamn og Letland. Her har
kun cirka 20 % af træerne overlevet ,
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Figur 2. Gennemsnitlig sundhed i forsøget. 3= helt sunde, 2= noget s vækket, l =meget
svækket.

hvilket må siges at være helt utilfredsstillende.

Stammef orm
Stammefonnen er ikke god blandt træerne med oprindelse i O skarshamn , som

sammen med afkomene fra Letland og
fra den baltiske frøplantage FP233 ligger noget under niveauet for FP227,
FP234 og Sæverås (figur 4).
Igen er der betydelige forskelle FP227og FP234-frøårgangene imellem, men

Figur 3. Gennemsnitlig Stamm eform. 9= helt rette, l = meget krukkede.
Stammeform
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Overlevelse

Q)

"O

cQ)
>

~

~

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

!

!
t

!

!

!

!

!

!

!

O

!

!

-g

E

:
f')

co

en

se
I'-

;g

N
N

N
N

N
N

u..

u..

t::

I'-

a..

a..

a..
u..

l()

I'-

t:::
N
N

a..
u..

I'I'-

N
N

a..
u..

f')
f')

N

a..
u..

~

~
f')
N

a..
u..

I'-

t::

"<t

f')

N

a..
u..

ro

:a;
....J

~

ro

()

o

Ul

~ .~
Q)

ru
....J ~

~

Figur 4. Overlevelse i %

der er ikke tale om at FP227 årgangene
efter ] 972 er mere rette end dem som
blev samlet før dette år, hvor den "grove" klon blev fjernet. Derimod klarer
afkommene fra ] 973- høsten sig signifikant dårligere end afkommene fra 1977høsten i både FP227 pg FP234.

5. Diskussion
De oven stående resultater bekræfter, at
de baltiske oprindelser skal undgås i
klitten .
Derimod har vi ikke fundet nogen tydelig forskel mellem to danske frøplantager FP227 (fra dansk hedeskovsbevoksning af skotsk oprindelse) og FP234 (fra
dansk klitbevoksninger af ukendt oprindel se).
Sæverås -oprindelsen fra Læsø har klaret
sig godt i forsøget. Den har haft den
klart bed ste overlevelse, hvilket sandsynligvis skyldes god modstandsdygtighed overfor angreb af sprækkesvamp.
V ækstmæssigt har denne overlegenhed i
sundhed i forhold til FP227 og FP234
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dog ikke givet sig udslag i en tilsvarende bedre tilvækst.
Når man tager i betragtning, at Sæverås
(direkte importer) er kendt som forholdsvis langsomtvoksende fra andre
forsøg (Pedersen 1990), kan man forestille sig at FP227 og FP234 afkommene med tiden vil overhale Sæveråsoprindelsen. Det ændrer imidlertid ikke
på det forhold, at Sæverås-oprindelsen
har været den mest robuste, og den har
som den eneste haft en høj overlevelse.
Generelt kan man regne med en god
sammenhæng mellem højde ved 14 år
og senere vækstkraft (jf. f.eks. Lambeth
1983), men det bliver naturligvis spændende at følge forsøgene fremover. Under
alle omstændigheder passer resultaterne
rimeligt med de generelle proveniensanbefalinger som de f.eks. er gengivet i
SkovInfo (l996) , jf. også tabel 1. Måske
har Sæverås-oprindelsen klaret sig lidt
bedre end man havde forventet udfra
andre forsøg, i hvert fald virker den som
et nærliggende proveniensvalg, hvi s
sundhed prioriteres helt i top.

Genetisk diversitet
Vi har ikke fundet forskelle mellem de
to frøplantageafkom som kan give
anledning til at anbefale den ene frem
for den anden.
Ud fra en betragtning om genetisk diversitet har FP234 dog en fordel i forhold
til FP227. Den sidstnævnte bygger kun
på 9 kloner, og de er valgt i en bevoksning, som stammer fra en indsamling i
Skotland.
FP234 er derimod baseret på over 30
kloner, som stammer fra forskellige
bevoksninger. Man kan derfor formode
en vis provenienshybridisering i afkommet efter FP234, selvom vores analyse
ikke på nogen måde antyder at hybridiseringen har givet anledning til heterosis
(krydsningsfrodighed) i forhold til de
målte egenskaber.
Spørgsmålene om evt. betydning af
genetisk diversitet i almindelighed - og
frøplantager i særdeleshed - er diskuteret udførligt i Kjær & Graudal (1993),
Kjær et al. (1995), Graudal et al. (1997)
og Statsskovenes Planteavlsstation
(1997). Det er især hvis man på længere
sigt ønsker at naturforynge skovfyrbevoksningerne, at det er uheldigt med få
kloner i frøplantagerne. Til plantninger,
som i fremtiden tænkes forynget med
selvsåning, kan man delfor anbefale
FP234 frem for FP227.
Hvorforfalder årgangeneforske/ligt ud?
Forskellene mellem de forskellige frøårgange af frøplantagerne kan give anledning til en vis bekymring (f.eks. ligger
J 968 årgangen af FP227 20-25 % bedre
end J 973 årgangen, både når det drejer
sig om højdevækst, stammeform og
overlevelse). Der er ikke nogen systematisk sammenhæng med opbevaringstiden, og der er heller ikke nogen sam-

menhæng med om frøet er samlet før
eller efter 1972, hvor en klon blev fjernet i FP227.
Det lave klonantal i FP227 kan betyde,
at der er opstået mærkbare effekter som
følge af forskelle i frøplantageklonernes
relative bidrag til blomstringen i de forskellige år. Planteavlsstationen har registreret de enkelte kloners udbytte i en
række høstår, heraf fire af de årgange
som indgår i afprøvningen (Planteavlsstationen, upubliceret). Opgørelserne
vedrører kun frøsætning, mens de enkelte kloners bidrag til pollenskyen ikke er
målt.
Et sammendrag af resultaterne er gengivet i tabel 3, hvor de enkelte kloners
relative bidrag er gengivet sammen med
den samlede høststørrelse i de enkelte
år. Tallene i kursiv svarer til de årgange
som indgår i afprøvningen. Ubalancen
mellem klonerne er kvantificeret for
hvert år i form af det effektive klontal
(Ne) sat forhold til det antal kloner
(10(9)), som indgår i frøplantagen (N).
Det effektive klontal er beregnet som N·
= J!2..,d , hvor Ci er den enkelte kions
andel af koglehøsten det enkelte år. Hvis
alle kloner bidrager præcist ligemeget
vil N,IN være 100%. I alle andre tilfælde
vil forholdet blive mindre.
Beregning og fortolkning af det effektive klontal er diskuteret nærmere i Kjær
et al (1995), hvortil der henvises for
uddybbende diskussion.
Det fremgår af tabel 3, at de enkelte kloners bidrag har varieret fra år til år - især
i de meget tidlige årgange.
Særlig markant er det, at en klon (K62)
begyndte blomstringen tidligt og bidrog
med over 50% af koglerne de første to
år. Siden har den haft en stadig faldende
betydning for den samlede frøhøst. K62
bidrog med 18-19% af den samlede

33

frøhøst i 1968 og 1969 årgangene, men
kun med hhv. 3% og 8% i 1973 og 1977
årgangene.
Forskellene mellem de enkelte årgange i
afprøvningen er vist nederst i tabel 3.
Det fremgår at 1968 og 1969 årgangene
minder mere om hinanden end de minder om hhv. 1973 og 1977 årgangene .
Det svarer ikke umiddelbart til resultaterne fra afprøvningen, hvor 1968 og
1969 årgangene falder relativt forskelligt ud både for overlevelse, form og
højdevækst.
Selvom forskellene mellem klonernes
bidrag til frøhøsten i de enkelte år således næppe alene kan forklare udsvinget
mellem de enkelte frøårgange, skal en
del af år til år variationen nok findes i
dette forhold.
T øvrigt bemærkes, at klonerne har
bidraget forholdsvis ensartet når man
sammenligner med observationer fra
andre frøplantager. Efter at frøplantagen
er kommet i fuld produktion sidst i
60' erne har NelN således ligget over
75%, mens andre undersøgte frøplantager (Kjær et al 1995) typisk ligger på
50%. Udgangspunktet - de kun IO kloner - er dog unonnalt lavt sammenlignet
med moderne frøplantager.
Bestøvning med pollen fra skovfyr
udenfor frøplantagerne kan også have
spillet en rolle, men for alle de afprøvede årgange gælder, at frøsætning var
rimelig i frøplantagen. Dette vil alt
andet lige reducere betydningen af fremmedbestøvning.
Endelig tyder flere undersøgelser på, at
frøårgange kan variere simpelthe n fordi
klimaet varierer fra år til år, som diskuteret af bl.a Johnsen et al (1996) og
Skrøppa (1994). Det er således bemærkelsesværdigt at 1973-årgangene for
både FP227 og FP234 ligger dårligere
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end de tilsvarende 1977 -årgange både
når det drejer sig om højde, stammeform
og overlevelse (figur l,3 &4). Den sidste forklaring er dog kontroversiel, fordi
det indebærer, at der er tale om processer som ikke følger de Mendelske love,
som vi normalt sætter vores lid til.
Uatbængig af årsagen er det problematisk , at årgangene varierer så meget, fordi resultaterne stiller spørgsmålstegn
ved den hidtidige afprøvningspraksis ,
hvor proveniensanbefalinger typisk er
baseret på afprøvning af en enkelt
årgang.

Hvordan passer resultaterne fra
Vester Torup medforsøgene i Bunken
og Asserbo?
De to øvrige forsøg j serien er blevet
målt og analyseret analogt til forsøget i
Vester Thorup. Asserbo og Bunken forsøgene bidrager imidlertid med meget
mindre viden.
T forsøget i Asserbo er der kun fundet
små forskelle mellem frøkildeme, og
indtil videre har frøkilderne således klaret sig nogenlunde ens.
TBunken forsøget er der målt betydelige
forskelle for nogle egenskaber, men
p.g.a stor variation indenfor de enkelte
forsøgs parceller er det svært at konkludere noget ud fra forsøget. Der er dog
fundet signifikante forskelle i stammeform og sundhed : Den lettiske har den
bedste stammeform i Bunken-forsøget,
men iøvrigt er det især bemærkelsesværdigt, at de enkelte FP 227 årgange falder
ret forskelligt ud. FP227175 (g ns form =
6,0) er således den trejdebedste frøkilde
i forsøget, mens FP 227171 er den
dårligste (gns form = 4,0) (Planteavlsstationen, upub1.).
Når det drejer sig om sundhed passer
resultaterne fra Bunken pænt med

Vester Thorup, for så vidt som både den
lettiske og svenske proveniens falder ud
under gennemsnittet. l Bunken ses
muligvis en svag tensens til lavere sundhed hos FP 234 end hos FP 227 afkommene, men der tale om små forskelle.
Helt generelt er sundhedsforskellene
meget mindre i Bunken end i Vester
Thorup, og den gennemsnitlige overlevelse i Bunken har været 85%.

Tak til medarhejdere på Hanherred,
Nordjylland og Tisvilde Statsskovdistrikter, som passer forsøgene og til
Poul Stephansen samt Flemming Engherg, som har forestået opmålingerne.
Lars Graudal takkes for kommentarer
til manuskriptet.
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