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1. Indledning
I efteråret 1966 blev jeg af redaktøren
for tidsskriftet Norsk Skogbruk 0pfordret til at skrive en kort artikel om bøgeskoven. Det skete i anledning af, at den
XI Nordiske Skovkongres skulle afholdes i Danmark i maj 1967, og at en af
ekskursionerne skulle gå til det
daværende SorØ Akademis 1. skovdistrikt med emnet bøg.
I 1960'eme og 1970'erne var det ikke
god latin på "Bjerget" at interessere sig
for løvtræ skovbrug, og da slet ikke for
bøgeskovbrug. Nej - det var rødgranen,
der tog pladsen op i danske forstkredse,
og man konverterede bøgeskov til nåleskov uden smålig skelen til voksested og
til den mulighed, at konjunkturerne kunne ændre sig.
Så det krævede mod og mandshjerte at
stå "Roma midt imod" . Men jeg var ung,
og jeg var fast overbevist om, at på Sorø
Akademis l. skovdistrikt var det i løv-

skovene forkert at erstatte bøgen med
nåletræ . Derfor kom artiklen til at hedde: Derfor foretrækker jeg bøgen.
I resumeet (boksen) anførte jeg:
"Når man i dansk skovbrug står op og
siger, at man foretrækker løvskov - herunder bøgeskov - fremfor nåleskov, er
man sikker på, at man af det store flertal af skovbrugere bliver betragtet som
klorofylromantiker og meget naiv, thi
næsten alle betydende kredse har i den
sidste menneskealder med stor dygtighed og med vægtige argumenter prøvet
at overbevise løvtrædyrkerne om, at
nåletræ er langt bedre, langt mere økonomisk og derfor langt mere værdifuldt
end løvtræerne.
Men trods disse vægtige argumenter findes der stadig nogle skovfolk, hvor tvivlen om nåletræets overlegenhed over
løvtræet har slået rod, og som stædigt
hævder, at man ikke generelt kan slutte,
at dødsklokkerne ringer over de danske
bøgeskove, men tværtimod må mene, at

mange steder i Øs~jylland og på Øerne
er bøgen, æren og andre løvtræer også
økonomisk nåletræet jævnbyrdig.
Hvorfor er vi så stædige? Hvorfor tør vi
i fuld overbevisning gå mod "Bjergets"
opfattelse? Ja, det vil jeg i korthed
prØve at besvare, og jeg vil koncentrere
mig om bøgen contra rødgranen."
Det var i 1966, og siden er mangen en
klinge blevet krydset om dette emne.
Men i det følgende vil jeg prøve at sammenfatte mine erfaringer om bøgeskovbrug, som de står i min erindring, da
notater ikke findes - eller kun sporadisk
dukker op i ekskursionsførere. Polemikken om bøg contra rødgran vil ikke blive berørt, da den synes uinteressant i
dagens forstlige Danmark.
Når man er så heldig at blive udnævnt til
skovrider på Sorø Akademis skovdistrikt og samtidig har stor interesse for
løvskovdrift, herunder især for bøgeskovdrift, så er Sorø Akademis skovdistrikt idealdistriktet. Med et bevokset
areal i 1992 på 3373 ha, hvoraf løvtræ
udgør 2321 ha (69 %) - og bøg udgør
IS1S ha (6S % af løvtræarealet) - ja, så
er det klart, at bøgen har stor betydning
for distriktets økonomi og derfor gør
krav på stor interesse fra alle implicerede i distriktets drift.

2. Bøgens historie på Sorø
Akademis skovdistrikt
Afsnit 2 rummer en beskrivelse af bøgedriften i det 18. og 19. århundrede i
Akademiets skove. Dette afsnit kan overspringes af læsere, som ønsker at koncentrere sig om skovdyrkningen. Red.
anm.
Som en forudsætning for at forstå
bøgens driftsforhold, må man bl.a. vide
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noget om bøgens lokal historie for at forsøge at opsummere fortidens erfaringer.
Her er det så heldigt, at man i herværende arkiv har driftsplaner tilbage til 181S
og skovbeskrivelser helt tilbage til 1697.
Det ældste bevis på bøgens tilstedeværelse på Sorøegnen har man fået af et
pollendiagram fra Suserup skov, der viser, at bøgen er kommet til Suserup skov
ca. SOO år før Kristi fødsel. (Mundtlig
oplysning fra Jens Emborg).
I den store Sorøbog: Sorø gennem Tiderne, bd. I, side 196 ff, gengiver Gunnar Knudsen en skovbeskrivelse fra
1697 for det egentlige SorØ Gods, hvoraf et uddrag vedrørende Alsted skov
gengives her med bibeholdelse af den i
bogen anførte gamle stavemåde i selve
stednavnene. (Alsted Skov ligger i dag
sydøst for Sorø by):

"Alsted sogn"
Alstedskou kaldes Broeskov, grænser
Sønden paa Nesby Aa og Bro, med de
andre Sider ind til Alsted By og Mark.
Er en temmelig god Bøgeskov med et
stænk Ege.
Hestehaufgen og Lindeskowen grænser
med alle Sider og Ender ind paa Godset,
nemlig til Knudstrup, Hylstrup, Alsted
og Braabye. En god ung Bøgeskov
nogenledes ved Magt, med nogle Ege i
Udsiderne".
I den store Sorøbog anføres endvidere
på side 200:
"Endnu en Ting kunde der være Grund
til at gøre opmærksom paa. Det heder i
Laur. Foss' Instruks af 30/3 1686, At
SorØ Skove er "indskælnede" fra andre
Skove i SorØ Amt. Det er med andre Ord
ren Ejendom, der ikke ligger i Fællig
med andre Godsejere. Helt gælder dette
dog ikke; Beskrivelsen anfører udtryk-

kelig ganske enkelte Skovstykker, som
ligger i Fled og Fællig med Ryttergodset. Men alle de Øvrige har sikkert været
ren Ejendom. Det har haft den allerstørste Betydning for Driften og Fredningen af Skoven, og det turde ogsaa
være Grunden til, at Sorøskovene stod
sig saa godt i det 17.-18. Aarh., en Tid,
hvor mange af Fællesskovene blev lagt
øde ........ .
Spørgsmaalet om, hvor meget der blev
hugget i Skovene, lader sig som anført
ikke besvare for 17. Aarh.s første Halvdel, der nok har Regnskaber over, hvor
mange Træer der blev solgt til Bønderne, men ikke over den almindelige
Udvisning. Fra Aarh.s Slutning findes
der - sammen med den foran meddelte
Beskrivelse af Skovene - en ganske
interessant Opgørelse, der er udarbejdet for at vise, hvor stærkt Hugsten er
tiltaget mellem 1685 og 1697, nemlig
fra 2373 til 3278 Læs aarlig.
Man ser her, at Udvisningen i disse faa
Aar er gaaet frem med Kæmpeskridt,
der er en Stigning af 905 Læs. Kommissionen af 1697 gør da ogsaa opmærksom paa, at en Del maa kunne spares;
det er en Eifaring , at de, somfaar udvist
Skoveffekter, ofte sælger dem, saa Trangen til dem er ikke altid tilstede. Kommissionen henstiller dog, at Besparelsen
ikke rammer det til Gærdsel og Husbrug
udviste Træ, men at der drages Omsorg
for, at det stadig anvendes til sin rette
Brug.
Vi faar den Oplysning, at et "Læs ", den
Enhed, der anføres i Skovrullen, endda
beregnes til 4 Bønderlæs. Ganske vist
var det en Kendsgerning, at Bønderlæs
ikke var store; Vogntøjet var spinkelt,
og Hestene ikke altid i bedste Foderstand; dog tør man maaske have Lov at
tænke sig, at Vognenes Kapacitet og

Belastningsevne stod i et vist Forhold
til, hvem der skulle have Brændet, og at
det f Eks. var muligt for Bonden at køre
noget større Læs hjem til sin Gaard end
til Sorø. De 3278 Skovrulle-Læs bliver
da til 13.112 Bønderlæs. "
Udover brændehugsten har træ til kulsvidning også taget sin del af skovens
træ . "/ 1611/12 nævnes saaledes 2 Kulbrændere i Alsted, l i Topshøj og l i
Broby, der ialt leverede 31 Læster Kul
til Skolen. " (1 læst = ca. 2,6 tons)
Udover beskrivelse af i dag eksisterende
skove findes der flere, der vedrører skove, som ikke eksisterer i dag. Betragter
man de anførte beskrivelser, ser man, at
skovenes tilstand var ganske god, og at
store arealer var bevokset med ung bøg.
Det fremgår ligeledes, at der var skove i
opløsning. Måske kan det sluttes, at man
fra administrationens side var indstillet
på at få "indskelnet" de gode skove,
hvor det kunne lade sig gøre, mens man
lader bøndernes fællesskove forfalde
eller sælger dem.
Den 4. maj 1779 fik i nspektør over
Jægerspris Gård og Gods Esaias Fleischer ved hans Excellence Hr. statsminister, greve Moltke, en Kongelig ordre,
hvori der stod: "At Hans Majestæt efter
sin allernaadigste Villie og Hensigt til
Skovvæsenets Forbedring her i Riget,
befalede mig, saa snart Omstændighederne tillode det, at undersøge de Sorøe
Ridderlige Akademi tilhørende samtlige
Skoves nærværende Tilstand og Beskaffenhed, saaledes, at jeg derefter kunde
forfatte en udførlig og omstændelig
Beretning om samme, saavelsom de
Forbedringsanstalter, jeg maatte eragte
passende.
Esaias Fleischer tog til Sorø og gennemgik samtlige skove. Desværre er det ikke
lykkedes for mig at finde den relation
/I
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over De Sorøske Skoves Beskaffenhed,
som Fleischer indsendte til Hans Majestæt, men i sin bog: Liv og Levnets
Beskrivelse, udgivet i 1785, har han
givet nogle eksempler på sin beskrivelse
af skovene. I § 47, side 64 samler han
sin kritik af skovenes beskaffenhed i følgende:
"Stedets Skovbetientere fulgte mig efter
Hans Excellences sal. hr. Oberhovmester Reizensteins Ordre, og jeg kunde
ikke andet end tilkiendegive dem min
Misfornøielse ved at se Skovenes
Behandling, deels i Henseende til den
megen og almindelige Grenehugst, baade ung og gammelt, som næsten overalt
var skeet på Overskoven, hvilket de der
i Egnen med et mig forhen fremmed Ord
kaldte at aase, deels og i Henseende til
de mange og store Ellemosers slette
Behandling, som og formedelst den paa
saa mange Steder midt inde i Skoven
skeete samlede Udviisning, hvorved store aabne Pladser vare blevne, og hvorpaa Plougen straks havde fulgt og gjort
Agerland ind imellem Træerne. "
At Reizenstein ikke blev glad for den
indsendte relation er nok forståelig. Den
gav også stor opstandelse og medførte, at
Fleischers bestalling som Ober-ForstInspecteur af 26. januar 1780 med skrivelse af 28. oktober 1780 blev kasseret,
samtidig med, at Reizenstein begærede
sin demission. Hans efterfølger blev c.A.
Raben, hvis embede som amtmand over
Korsør og Antvorskov amter Fleischer
med skrivelse af 3. maj 1780 fik tildelt.
Som en følge af, at Reizenstein følte sig
dybt krænket over Fleischers relation,
blev skovene gennemgået af en kommission. Fleischer opstiller i sin: Liv og
Levnets Beskrivelse side 67 og flg .
eksempler på sin beskrivelse af enkelte
skovstykker sat op overfor kommissio-

4

nens beskrivelse af samme skovstykker,
hvoraf Alsted Bromark er medtaget her:
"Udskrift af min Relation:
Alsted Broemark, til fælles for Alsted og
Braabye, er af en saare stor Strækning,
men noget mishandlet i Udkanten mod
Ringsted. Mange eenstige og fordærvede Træer er her og, som burde udvises,
da de staae til ingen Nytte, men fordærve kun Agerlandet, hvilket, naar derved
blev større i en hel Strækning, man
igien kunne indhegne og freede inde i
Skoven.
Midt inde, saavelsom ud ad mod Næsbyeholm og ved Aaen, har været prægtig
Bøgeskov, men en stor Deel af Træerne
ere nu forældede, en stor Deelog beskadigede ved de store Grenes Afhugning,
slet intet ungt, men endeel ganske bargiarte Pletter inde imellem Skoven, og
endeel eenstige endnu stående Træer.
De Herrer Commissariers Synsforretning:
Alsted Broemark, af anseelig Strækning,
deels samlet, deels adspredt Skov, meest
Bøg, og nogle faa Eeger. Overalt har
denne Skov lidt anseligt, saavel af nye
som gammel Grenehugst. Bøgerne ere
ellers af anseelig Størrelse og frugtbærende. På tvende Holme erforskiellig
Tid giort samlet Udviisning , hvorved
Agerlandet er forøget, og er ellers overalt i Skoven, indtil de mindste Aabninger, sket Oppløining".
På baggrund af De Herrer Commissariers Synsforretning synes der at være
indgået et forlig mellem Reizenstein og
Fleischer, idet Fleischer på side 81 i sin
Liv og Levnets Beskrivelse omtaler et
Forligs-Dokument, ligesom Fleischer på
side 82 omtaler Reizensteins betænkninger og anfører:
"Derudi siger Hans Excellence udtrykkelig:

Til l. Post: Vel kan ikke nægtes, at
Aasehugsten jo har været Skoven til
Skade, og jeg har selv længe siden
ønsket, at dermed kunde foretages
nogen Forandring.
Til 2. Post: At Ellemoserne ere i Aftagelse, er unægteligt, men jeg veed ikke,
at Feilen er begaaet ved Afhugningen
eller Fredningen.
Til 3. og 4. Post: Efter nærværende Indretning var det vel meget nyttigt, efter
Etatsraad Fleischers Opgivende, at de
mange Riisgierder, som Underskoven
anvendes til, blev formindskede , og
Steengierder satte. Jeg har og ofte paadrevet denne Sag, men i det Hele er ikke
meget udrettet.
Til 5. Post. Om den skadelige PlØining og
Oprydning af Skov. Dette Paaankede paases saa meget muligt er, og den hidtil skeede Skov Oprydning har man altid i Forveien udseet at ske e,fo rsaa vidt den derpaa
værende Skov har været ansetfor unyttig.
Af foranstående fremgår tydeligt, at
skovene under Sorø Akademi i 1779 var
i en elendig forfatning, ligesom det
fremgår, at skovene må være blevet
stærkt forringet fra 1697 og til 1779. Jeg
tror ikke, at Sorøskovene har været i en
dårligere forfatning end landets øvrige
skove, men eet er sikkert: Der måtte ske
noget radikalt, hvis man ønskede at
bevare skoven i Danmark.
Med udskiftningsforordningen af 23.
april 1781 og forordningen af 18. april
1781 angående de kongelige Skove og
Tørvemoser udi Danmark, som også
gjaldt for Sorø Akademis skove, skete
der en kæmpeomvæltning af skovbruget. Det skadelige fællesskab blev
ophævet, og skovene blev indfredet,
hvilket først og fremmest betød, at skovene blev befriet for den skadelige kreaturgræsning.
/I

Man var også klar over, at udskiftningen
ikke ville kunne gennemføres uden en
formindskelse af skovarealet, selvom
man søgte at begrænse tabet af skovareal til det mindst mulige.
Som det fremgår af figur l, medførte
udskiftningen for Sorø Akademis vedkommende et betydeligt skovtab, vel af
størrelsesordenen 30 - 40 %.
I det følgende tiår skete der, så vidt
vides, ikke noget særligt inden for Akademiets skovbrug. Men i 1791 blev den
hannoveranske forstmand Georg Wilhelm Bruel ansat som forstinspektør, og
overledelsen af Sorøskovene blev for
første gang lagt i hænderne på en uddannet forstmand.
Brtiels virke i Sorø findes der, så vidt
vides , ikke noget skriftligt om: Ingen
driftsplan eller andet forstligt materiale,
men der findes et kort, der viser, at Sorø
Sønderskov i 1793 er indfredet. Der findes også minder i skoven, der viser, at
Bri.iel har taget fat på at forbedre skovenes tilstand, ligesom han i 1795 startede
skovrejsningsprojektet i Bromme skov.
I sin driftsplan fra 1815 skriver G.c.
Ulrich følgende:
"Naar man derimod betragter Kulturerne som siden Indfredningen og indtil
1805 ere foretagne i Skovene, maa man
højtagte den Mand, der foranstaltede
disse. Der findes mange Egebesaaninger og Bøgeplantninger fra dette Tidsrum, og skjønt Vildtet i den Tid i større
Mængde forhaanden var til stor Skade
for de unge Planter, saa ere dog mange
lykkedes saare godt. Kuns burde man
paa nogle Steder have taget noget mere
Hensyn til Jordbundens Beskaffenhed.
De anlagte Naaletræ-Besaaninger vidner om denne fortjente Mands Virksomhed; Grydebjerg og en stor Deel af
Bromme-Plantage ere af ham satte
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under Kultur og disse viise, i det heele
taget, særdeles god Fremgang og love
Efterkommere et stort Udbytte af det
ellers manglende BygningstØmmer af
denne Træart. "
Endvidere anføres, at man ved indfredningen af skovene gik noget pludseligt
til værks, da man i et meget kort tidsrum
indfredede næsten alle skovene og forbød kreaturgræsning, hvilket resulterede
i, at bøgeopvæksten i løbet af få år spirede frem i alle skovene. Dette medførte, at man ikke kunne overkomme at
passe dem med tynding af overstandere
og udrensning, men Ulrich tilføjer dog,
"at dette staar endnu til at forbedre"
I 1805 blev Brtiel udnævnt til overførster i Nordsjælland. Hans efterfølger
blev en anden hannoveransk forstmand:
Georg Christian Ulrich, der fungerede
som forstinspektør til 1832.
I sommeren 1815 blev der foretaget en
taksation af SorØ Akademis skove, og
kort tid efter forelå Ulrichs driftsplan :
"Taxation. Beskrivelse og Forslag til
Behandling af Sorø Academies samtlige
Skove foifattet af G.c. Ulrich", som
giver en frerruagende beskrivelse af de
enkelte skoves tilstand. Det fremgår heraf, at skovenes tilstand i tiden fra Fleischers beskri vel se i 1779 og til 1815
som følge af indfredningen og den forstlige ledelse er blevet betydeligt fOl'bedret.

Som eksempel herpå gengives beskrivelsen af Alsted Skov (indfredede del af
Alsted Bromark).
"Alsted Skover bestanden med hugbare
Bøgetræer, hvorimellem findes nogle
gode Eeger, samt en stor Del med ung
Bøgeskov. Skoven, som er inddelt i 3
Afdelinger, af hvilke de to er under
Behandling, og Opvæksten trænger til
Luft. I den vestre Afdeling findes 3 Tdr.
Land Lærk, hvortil Planterne for 16-20
Aar siden er tagne fra Filosofgangen.
Nogle Aske- og Ælleplantninger er lykkedes godt og vedfremtidig Tilplantning
af aabne Pladser vil man ikke kunne
lade den førstnævnte Træart ude af
Agt ... " (Citeret efter A. Oppermann:
Skove og SØer under SorØ Akademi
1928).
I driftsplanen side 68 og flg. skriver
Ulrich:
"B(i)getræet udgjør i Løvskoven Hovedbestanden og denne behandles som
HØjskov. De andre Træarter, Eeg, Ask
og Alm betragtes ikkuns som Biebestand
og kommer ikkun for saavidt deres
Benyttelse angaar i Betragtning.
Hovedgrundsætningerne ved Behandlinger (af bøgeskoven) maa være:
I. Med Hensyn til den bestemte Etat,
forynges i et bestemt Tidsrum saa stort
et Areal som muligt.
2. Ethvert Distrikt behandles særskilt
for sig, men der findes i samme ingen

Fig. l. Kort over skove på SorØ egnen. De gamle skove der fandtes ca. 1770 er vist ved
skravering, mens skovene i 1928 er vist med skovsignaturer for løvtræ og nåletræ. Fra
A. Oppermann 1928.
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bestemt Inddeling efter Arealet Sted,
men Hugsterne bestemmes alene efter
den fastsatte Etat.
3. Alle Skovene maa være foryngede om
80 Aar.
4. Ingen Strækning blottes ganske for
Højskoven forinden den unge Opvækst
er i tilstrækkelig Mængde og i sluttet
Stand forhaanden.
5. Hugsterne i de forskellige distrikter
anlægges først
a. Der hvor paa et lige stort Areal den
mindste Brændemasse og de færreste
(Træer) forefindes.
b. Der hvor Opvæksten viser sig i størst
Mængde og bedste Beskaffenhed.
c. Der hvor den gamle Skov har opnaaet den højeste Alder.
6. Hugsterne indskrænker sig ikke ganske til de Strækninger som ere under
Behandling.
7. Paa de Steder, hvor plettevis ingen
Opvækst findes, bør ingen Træer borttages undtagen naar der er tilstrækkelig
Olden.
8. Hvor der under de gamle Træer (ikke)
findes stærk Opvækst, ophakkes Jordbunden naar et Oldenaar indtræffer.
9. Alle smaa Aabninger imellem
Opvæksten beplantes med Bøge af passende Størrelse.
IO. De store Sletter som ikke godt lade
sig kultivere med BØg, besaas med
Egeolden eller om Jordbunden ikke dertil er passende, med Birk eller Naaletræ.
I I. Den unge Eg eop vækst, som måtte
vise sig imellem BØgerne, maa paa alle
Maader begunstiges.
12. Ved Afdrivning af Bøgeskoven bør
de unge og sunde Eeger som i samme
maatte findes, saa meget som muligt
overholdes.
13. Underskoven af TjØrne maa man paa
alle mulige Maader s(')ge at udrydde.
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14. Der taales ingen stærk Vildtstand.
15. Der skydes ikke for mange Ræve."
Til de enkelte grundsætninger knyttes
følgende bemærkninger.
"1 henseende til den første Grundregel
bemærkes: Da BØgebestanden i Academiets Skove for største Deelen bestaar
af udvoxne Træer hvis Tilvæxt i Forhold
til den Plads de indtager, ikkun er ringe,
saa er det indlysende, at naar den Plads
de gamle Træer indtage, sættes i
Bestand med unge saa bliver Tilvæxten
meget større, og jo større et Fladrum
der paa denne Maade forynges , desto
højere vil Tilvæxten blive, og ved den
2den Omdrivning kan altsaa aarlig vindes et betydeligt Quantum Brænde.
Den 2den Regel indeholder ikkun
Bestemmelse af Inddelingen i de 3de
Districter, men tillader ikke nogen særskilte Afdelinger i disse efter Flade-Indholdet. Paa selve Skovens Beskaffenhed
grunder sig denne Regel. Bestanden er i
Henseende til dens Slutning saa forskellig, at hvis en lige Fladeinddeeling skulle finde Sted, vilde man i den eene finde
mere, i den anden derimod mindre
Brænde end samme skulle afgive, og
man saa sig endda nødt til enten at overskride Hugstens Grændser, eller ikke at
kunne rense den for gamle Træer til
bestemt Tid uden at overskride den fastsatte Etat. Ogsaa kommer den Omstændighed i Betragtning at man maatte
indskrænke Hugsterne til den bestemte
Afdeling, og en Følge heraf ville blive,
at Opvæxten i de andre ganske ville blive undertrykt af de gamle Træer og tilsidst ganske forsvinde. Man ville ikke
kunne benytte de udgaaede Træer i de
andre Afdelinger til rigtig Tid og deres
for lange Henstand ville være et betydeligt Tab.
Den 3die Regel bestemmer Tiden efter

hvis Forløb Bøgeskoven bør være forynget. Grunden hvorefter samme er
bestemt vil findes bemærket i det foregående, hvor det anføres at "Da allerede endeel af Academiets Skove ere sat
under forynget Bestand som indeholder
mangfoldige unge Bøge af indtil 20 Aars
Alder, og da Omdrivningen af Bøgeskoven bør bestemmes til 100 Aar, saa kan
man regne at være 20 Aar fremad i
Omdrivningen, hvorefter den nuværende BØgebestand bør være afdrevet og
forynget om 80 Aar eller l. May 1895".
Hvad den 4de Grundsætning angaar, da
ere samme af Sagens Natur indlydende
rigtig - hvor de gamle Træer forinden de
have givet tilbørlig Besaaning borttages, der existerer ingen rigtig Behandling. - Jordbunden overtrækkes Tid efter
anden med Græs og Forstukrudt og skal
endelig en ung Bestand tilvejebringes
maa man ved kunstige og bekostlige
Midler opelske samme.
Den 5te Grundsætning indeholder
almindelige Regler efter hvilke Hugsternes Anlæggelse bestemmes. Saaledes
sættes først de Strækninger under
Behandling hvor paa et lige stort Areal
det mindste Quantum Brænde findes;
ved dette opfylder man tillige den første
Grundsætningspost, idet man ved at
borttage den bestemte Etat her forynger
det største Areal i lige lang Tid, dog forudsættes, at Opvæxten viiser sig i temmelig Mængde og at Træerne have
opnaaet en hØi Alder. Disse Omstændigheder træffe gierne sammen, da man ved
den fortidige Behandling har taget det
største Quantum Brænde i den ældste
Bestand..... "
Den 6te Grundsætning udtrykker, "at
Hugsterne ikke ganske må indskrænke
sig de under virkelig Behandling satte
Strækninger. Man søger altsaa i det

man ganske forynger en bestemt
Strækning ogsaa at befordre Opvæxtens
Fremme i de andre Deele, og især ved at
borttage Træer under hvilke den største
Mængde og tillige den ældste Ungskov
findes, at forskaane denne for Undertrykkelse og ganske Fordærvelse ..... De
Steder derimod hvor Træerne ere af
Middelklasse og under hvilke almindelig ingen opvækst findes, forskaanes
ganske for Hugning og ikkun det Tilfælde at de maatte staa for sluttede og altsaa til Skade for hverandres Væxt, kan
tillades enforsigtig Borttagen af de sletteste Stammer."
De øvrige grundsætninger kommenteres
mere flygtigt i driftsplanen, da de jo
taler for sig selv . Det skal dog lige
bemærkes, at grundsætningen om, at ingen stærk vildtstand tåles, jo er døgnaktuel, da hjortevildtbestanden de senere
år er tiltaget betydeligt, antagelig som
følge af de milde vintre, og at det derfor
er nødvendigt at indhegne bøgeselvsåningerne i mange skove.
Som det fremgår af det foregående, blev
grundlaget for Sorøskovenes drift med
hovedvægten lagt på bøgeselvsåninger
lagt med Ulrichs driftsplan fra 1815.
Siden har denne foryngelsesform - om
jeg så må sige - overlevet på distriktet i
182 år, og den benyttes stadig i stor
udstrækning. Men lad os nu forlade fortiden og gå over til nutiden.

3. Udenlandske driftsformer
3.1 Plukhugstdrift (Plenterhieb)
Før Briiels tid i SorØ var plukhugst den
anvendte hugstform.
Det fremgår af det foregående, at denne
hugstform i forening med fællesskabet
havde været ødelæggende for skovene,
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og at de første forstmænd så det som en
vigtig opgave at ændre denne driftsform
til den afdelingsvise højskovsdrift. Men
skal man lade plukhugstdriften helt ude
af betragtning, eller kan det tænkes, at
den i en mere skovdyrkningsmæssig
udformning kan finde en plads i skovbruget - ja, det er vel et definitionsspørgsmål.
Hvad forstår man egentlig ved plukhugst? - her kan vi søge hjælp i udlandet.
I Mellemeuropa er plukhugstdriften
adskillige steder sat i system. Man har
udviklet forfinede målsætninger og
metoder til at udnytte denne specielle
hugstmetode til sin yderste konsekvens.
Den almindelige højskovsdrift - med
arealmæssige, veldefinerede, ensaldrende bevoksninger (med et aldersforløb fra
fødsel, ungdom, mellemalder, ældre til
hugstmoden gammel bestand) - erstattes
med en enkeltstammedrift, hvor man har
sat bevoksningens livsforløb ud af funktion og erstattet den med en evig "statisk" tilstand (Plenterwald).
I Dengiers Waldbau, 4. udgave, 1972
side 253, beskrives grundprincippet for
Plenterhieb på følgende måde:
"Den i korte tidsintervaller gentagende
hugst af enkelte træer i overstanderne
på hele bestandsarealet, hvilket medfører, at der opstår huller i det øverste
kronetag, som træer fra mellem- og
underetagen efterhånden udfylder.
Hovedskovning og foryngelse er derigennem på det tætteste forbundet med
hinanden. l en ideel PlentefWald finder
man i det tætteste arealmæssige naboskab tykke, middeltykke og tynde træer
uden nogen arealmæssig adskillelse i
aldersklasser. Bestandsforyngelsen er
en evigt gentagen proces uden tidsmæssigt adskilte faser" ....

10

"Ved den planmæssige plukhugst kommer det først og fremmest an på gennem
en omhyggelig efter bevoksningens tilvækst og struktur udført hugst at opnå
og bevare en vis ligevægtstilstand"..... .
"Plenterwalder findes for langt den
største dels vedkommende på friske,
dybtgrundede, næringsstofrige jorder
med en god vandhusholdning. Her er
det specielt den gode vandforsyning
gennem en høj nedbør, der gør denne
driftsform mulig, d. v.s. en årsnedbør på
over 1000 mm."
(Det kan tilføjes at verbet plentem i ordbogen oversættes ved at tynde ud. Red.).
I Schweiz havde jeg i 1954 lejlighed til
at foretage en studierejse bl.a. med det
formål at se Plenterhieb (Bruun, D.S.T.
1955, side 225 ff). Her var det Plenterwald skovene i Jura og Mittelland, der
havde min største interesse. Hovedtræarterne var: Ædelgran, rødgran og
bøg, og bevoksningsplejen var baseret
på biologiske overvejelser, idet der
tages skovplejehensyn i højere grad end
udnyttelseshensyn.
Det skal tilføjes, at i Mittelland findes
Plenterwaldskovene på de mest nedbørsrige områder, hvilket vil sige en
årsnedbør på over 900 mm. Denne
skovform med sin mange etager begunstiger så decideret skyggetræarterne,
hvilket også er fremhævet af Flury (her
citeret efter Dengier 1944), der i 1939
skrev:
"Dass man mit Fohren, Uirchen,
Eichen, Eschen u.s. w. nicht plentern
kann, bzw. soli".
Min vurdering i 1954 af Plenterhieb var:
"Skal man forsøge at sammenfatte en
vurdering af Plenterhieb kan man sige,
at denne driftsform i sin yderste konsekvens fører fra bevoksningsdrift over i
en enkeltstammedrift, hvilket bevirker,

at det bliver en særdeles vanskelig og
arbejdskrævende driftsform for forstmanden.
De skovdyrkningsmæssigefortrin er store, idet Plenterhieb giver en ideel jordbundspleje, da skovbunden aldrig blottes. En overlegenhed i tilvækst over for
den regelmæssige højskovsdrift, som af
mange hævdet, er mig bekendt ikke
bevist. En ting er i denne forbindelse
sikker, og det er, at selve skovningen,
specielt skovningen af de store træer, er
betydeligt vanskeligere i en Plenterwald
end i en regelmæssig højskov".
Da jeg i 1961 kom til Sorø Akademis 1.
skovdistrikt, slog det mig med det samme, at bøgen groede ualmindelig godt
på distriktet, at den opnåede meget store
højder på op til 40 m, store diametre på
over 70 cm, og at den groede på en
ypperlig skovbund.
Egentlig var jeg lidt overrasket over, at
bøgen havde så udpræget et optimum
her, da de klimatiske forhold så afgjort
ikke var til fordel for bøgen. For det
første er årsnedbøren ringe - 564 mm og nedbøren i april-maj ligger på 74
mm; begge tal ligger under landsgennemsnittet. For det andet ligger Sorøskovene i en kuldepol med udpræget
fastlandsklima. Antal frostdage på 100
dage er stort, og forårsnattefrost forekommer ikke sjældent så sent som
begyndelsen af juni.
Forklaringen på, at bøgen vil være i
Sorøskovene, må være den ypperlige
jordbund, som findes i løvskovene, og
som allerede Sarauw i sin driftsplan fra
] 835 beskriver således:
"SorØ Academis Skove have, i det hele
taget, en overordentlig god Jordbund.
Meer eller mindre stærkt kalkholdende
Leer med dybe Muldlag har produceret
Bøge, som kunne maale sig med de bed-

ste i Danmark, og Levninger af Ege, som
for Aarhundreder siden allerede maae
have været i Tilbagegang, findes endnu,
der vise, at Jordbunden i det mindste tildeels, hører til den bedre ogsaa for dette Træ, især der, hvor den ei er forstærke kalkholdende; thi man træffer ogsaa
Steder f t: i Alsted Skov, hvor ved Siden
af en ypperlig Bøgevæxt, Egen ei overalt
trives i saadan Grad, og paafaldende
nok, da man veed, at Bøgen voxer frodig
selv paa Kalkfjelde; det synes; fex. Gyrstinge Store Bøgeskovs nordlige Deel: at
en altfor stærk, eller maaskee altfor fast
Kalkmergel her, standser Bøgens, ellers
på mindre stærke Markstrækninger, saa
vældige Tilvæxt".
I dag kan det konstateres, at jordbunden
i løvskovene består af en op til l meter
dyb ler- og kalkblandet overgrund på
kalkmergel med en vandkapacitet på ca
100 mm. Det vil med andre ord sige, at
jordbunden er den ideelle for bøgen.
H.A. Henriksen anfører i Skoven og
dens dyrkning, side 106, at: "Bøgen
spreder over en vid skala af forskellige
jordtyper, men trives tilsyneladende
bedst på ret kalkholdige jorder, sandsynligvis bl.a. fordi et kalkunderlag
medfører en god dræning".
Går man i løvskovene på distriktet, vil
man ofte se spor af gamle grøfter, som
vidner om, at man sidst i det nittende
århundrede har været klar over, at bøgen
kræver en veldrænet jordbund for at trives godt. En erfaring som synes at være
gået i glemmebogen mange steder i dag.
3.1.1 Et eksempel ved Filosofgangen
Det var derfor en nærliggende tanke på et
passende bøgeareal at forsøge, om man
trods den ringe nedbør kunne drive et areal som Plenterwald, der skovdyrkningsmæssigt måtte være en idealtilstand.

II

På samme tidspunkt var der en egnet
bevoksning der stod foran foryngelse. Det
drejer sig om afd. 718A, der ligger langs
Filosofgangen, lige op til det sydøstlige
hjørne af Sorø By. Den har siden ca. 1820
været drevet som lystskov af hensyn til
Sorø borgerne. Bevoksningen bestod af
ca. 150 - 250 år gammel bøg, som nødvendigvis måtte forynges i nær fremtid ellers var den i fare for at gå i opløsning,
så man mistede muligheden for at naturforynge den. Da Plenterwald også må være
en meget publikumsvenlig driftsform, ja
så blev forsøget gjort.
Bevoksningen blev gennemgået, og det
viste sig, at der i skovbunden var for
mørkt til, at opvækst kunne trives. Hist
og her stod små opvækstgrupper, antagelig stammende fra oldenåret 1954
og/eller 1956. Den første hugst bestod i
forsigtigt at lysne for disse grupper for
at se, om de reagerede på lystilgangen og det gjorde de.
Men det viste sig snart at være utrolig
vanskeligt at frembringe en mangeetageret skov, som jo er et af hovedkravene
til Plenterwald. Den meget svage mellemetage, som fandtes i afdelingen, reagerede meget langsomt, og det bevirkede, at opvækstgrupperne med tiden groede op i denne etage og dermed eliminerede begrebet fleretagerethed.
På opvækstsiden led forsøget under, at
det næste olden år først kom i 1976. Det
var desværre i forbindelse med en vold-

som sommertørke, der skoldmodnede
bogen, så dens spireevne var mere eller
mindre ødelagt. Næste olden år kom
først i 1989. Endvidere væltede stormen
i oktober 1967 adskillige gamle bøge.
Resultatet blev, at opvæksthol mene groede op og tog deres rigelige plads, godt
hjulpet af æren der spirede frem mange
steder. Plenterwaldkravet om blandingskov blev derfor opfyldt, og desuden indfandt asken sig spredt i opvækstgrupperne. Det er iøvrigt en erfaring fra bøgedyrkningen, at asken indfinder sig som
blandingstræart i de fleste bøgeselvsåninger, og den bliver modtaget med tak,
men mere herom senere.
Jeg måtte derfor erkende, at bevoksningen ikke udviklede sig til Plenterwald,
medmindre jeg foretog drastiske ting.
Det kunne bl.a. være at sætte økonomien ud af funktion ved at overholde overstanderne bogstavelig talt til de segnede
af ælde. Men det var jo ikke meningen,
da skoven var lystskov og derfor ikke
skulle drives som urørt skov, men mere
som en "Engelsk Hauge", Rentekammerets skrivelse 1811 til Ulrich.
Tanken om Plenterwald måtte derfor
opgives, og resultatet må betegnes som
en holmevis Femelschlag (mere herom
senere). Slutresultatet bliver, at skoven
gennem gruppevis foryngelse trods
aldersforskel grupperne imellem ender
som en enetaget højskov med en 2. etage af bøg og ær.

Fig. 2. Forsøg på Plenterwald, afd. 718 ved Filosofgangen. Foto maj 1998, Søren Fodgaard.
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Har eksperimentet kostet tilvækst, eller
har man vundet tilvækst? Det sidste
lades ude af betragtning, da det mig
bekendt ikke er bevist, at Plenterwald
eller for den sags skyld Femelschlag har
givet øget tilvækst. Men for at få et skøn
over, hvad massen pr ha bestod af og
størrelsen af denne, målte forstfuldmægtigen i foråret 1987 et areal af bevoksningen på 2,5 ha. Se tabel 1.
Samtidig blev der lavet en kortfattet
beskrivelse af bevoksningen:
Foryngelsen er en ren natwforyngelse,
hvor man kun har brugt "økse og sav".
Indblandet står nogle lærk, og i Ulrichs
plan fra 1815 anføres:" 20 - 24 årig
plantage på 4 tdr. ld. med Fyr, Lærke,

Gran, Ahorn, Birk, HvidelIe og nogle
enkelte Weymouthsfyrer". Ifølge dr.
Syrach Larsen skulle lærkene stamme
fra Schdffers planteskole i Hørsholm.
Endvidere findes enkelte ege, og man
kan ane rester af en vold, der i sin tid
(ca. 1750) hegnede en Agernhauge.
Problemet med lystskovsdyrkningen her
er at bevare karakteren af en stabil
bevoksning - upåvirket af tiden -. Det er
i praksis ikke muligt, men blot ændringen sker langsomt, bevares illusionen.
1 de senere år har det været nødvendigt
at fjerne en stor del af de gamle bøge
for, at foryngelsen kunne komme op, og
stormen i 1967 krævede også sit offer.
Med andre ord: Drømmen om at dyrke

Tabel 1. Opmåling af2,5 ha i Filosofgangen, foråret 1987.
Bøg

Eg

Ær

Elm

Nål
(lærk)

Overetage
Dgcm
Hgm
Gm 2
Glha
V
Vlha

90
31,5
8,81
3,52
173
69

119
28,0
5,56
2,22
95
38

75
31,0
8,32
3,33
134
54

88
33,5
6,04
2,42
117
47

73
31,5
4,56
1,82
57
23

Mellemetage
Glha
V/ha

1,38
17

4,37
63

1,53
18

Vol. Bøg CMM 1,5, 120 år:
Vol. Ær
Vol. Eg CMM 1,5, 150 år:

14

488 m3 •
304 m3 (ekstrapol.)
313 m 3

Sum

13,31
231

7,28
98

Plenterwald brast. Men det kan konstateres , at den fleretagerede skov har givet
en ypperlig jordbundstilstand.
I denne forbindelse måtte jeg mindes
C.D.F. Reventlows iagttagelser for ca.
175 år siden, hvor han i forordet til sin
forstafhandling - som i 1934 blev udgivet på tysk med titlen: "Grundsatze und
Regeln fur den zweckmassigen Betrieb
der Forsten" - siger:
"Jeg bemærkede, hvor ringe, i forhold
til den i vedmassen stående kapitalværdi, det vedvarende pengeudbytte for en
skovstrækning er for ejeren af denne ved
Plenterwirtschaft, ved hvilken gamle og
unge træer står i blanding ved siden af
hinanden.
Ved en sammenligning med indtægterne, som man, efter tyske forskrifter,
opnår ved den regelmæssige skovdrift,
hvor man i en bestemt rækkefølge periodisk hugger det hugstmodne træ og på
de afdrevne steder gennem naturlige og
kunstige såninger eller plantninger atter
forstmæssigt opelsker unge træer, fandt
jeg, at man på et lige stort areal ved en
sådan skovdrift kan vinde en langt
større indtægt end ved Plenterwirtschaft.
Desuden kan man ved Plenterwirtschaft
ikke undgå ved Fældning, Aptering og
Transport af de fældede træer at skade
en masse unge træer, at skoven bliver
blotstilletfor skadelige vinde, at træerne
stedvis står for opknebent og stedvis
med for stor afstand således at der ofte
opstår betydelige lysninger. "

3.2 Femelschlag
Hvad blev så resultatet af forsøget med
at dyrke Plenterwald? Svaret er, at
bevoksningen udviklede sig til gruppevis foryngelse med større og mindre

grupper, som med mere eller mindre
held smeltede sammen til en uensaldrende bevoksning. Skal man prØve at henføre bevoksningen til en af de i skovdyrkningslæren opstillede driftsformer,
må det blive Femelschlag (som vel kan
oversættes ved gruppevis foryngelse,
red.).
Det må antages, at Femelschlag i sin tid
har udviklet sig fra skærmforyngelse,
som den dog adski Iler sig fra , ved at
man bevidst hugger den hugstmodne
bevoksning således, at belysningen på
arealet varierer fra næsten fuld lysstyrke
til næsten intet lys.
Et af de mest karakteristiske træk ved
Femelschlag er, at man ved foryngelsens start hugger den gamle bevoksning
således, at der opstår en uregelmæssig
fordeling af overs tanderne på arealet.
Den naturlige foryngelse vil derfor starte i små grupper, som efterhånden udvides, når de er kommet godt i gang. Med
tiden udvikles den såkaldte foryngelseskegle, hvor den oprindelige gruppe
danner toppunktet i keglen. Kunsten ved
Femelschlag er ved hugst at beherske
disse gruppevise foryngeiser, således at
de efterhånden smelter sammen til en
stor foryngelse, der som oftest udvikler
sig til en tilsyneladende ensaldrende
bevoksning.
Femelschlag er altså kun et trin i udviklingen - foryngelse - ung skov - mellemaldrende skov - gammel skov - da den
som enhver anden foryngelsesform danner indledningen til en tilsyneladende
ensaldrende skov.
I en Femelschlag foryngelse kan man
naturforynge, benytte sånings- eller
plantningskulturer samt en kombination
af disse, ligesom der er mulighed for at
indblande de bedste provenienser af den
ønskede træ art. Det betyder, at man i
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Fig. 3 og 4. Langsom, gruppevis foryngelse af bøg fra 1903. Afd. 5011512. Foto: SØren
F odgaard, maj 1998.

sidste fase af foryngelsen, hvor man skal
have grupperne til at smelte sammen,
ofte benytter plantning af lystræarter
som eg og lærk, der har en hurtig ungdomsvækst. Herigennem opnår man
også et hovedformål med Femelschlag:
at frembringe en blandingsbevoksning.
I Schweiz, hvor denne foryngelsesform
benyttes, har man den fordel fremfor i
Danmark, at frøårene er hyppigere end
her, hvilket betyder, at foryngelsestidspunktet kan bestemmes af forstmanden
og ikke af frøårene. Da man ligeledes
ved udhugningen tilstræber en hugststyrke, der netop er så stærk, at jordbunden på afstand har et svagt lysegrønt
skær, opnår man herigennem at skabe
den ideelle tilstand for naturforyngelse.
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Som det fremgår af denne korte beskrivelse af Femelschlag, er det en uhyre
elastisk foryngelsesform, som rummer
alle muligheder og kombinationer, herunder også muligheden for kunstige kulturer. Som Plenterhieb giver også
Femelschlag den store skovdyrkningsmæssige fordel, at jordbunden aldrig
blottes, men den begunstiger ikke ensidigt skyggetræarterne, da man jo ved
hugsten er i stand til at regulere dette
forhold.
Specielt i de første cirka 20 år kræver
Femelschlag en stor indsigt omkring
foryngelsespleje og udrensning af sin
udøver, for at resultatet skal blive vellykket. Men er disse første cirka 20 år
godt overstået, så er foryngelsesformens
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rolle for bevoksningen udspillet, og
udhugningerne kan ske efter de samme
kriterier, som tilsvarende bevoksninger
opstået ved renafdrift eller skærmforyngelse.
Hvorfor benyttes Femelschlag så ikke i
langt større grad, end det faktisk sker
her i landet. Ja, det skyldes vel, at man
har gjort samme erfaringer som her i
Sorø, at oldenårenes forekomst er så vilkårlige, at det i praksis ikke er muligt.
F.eks. var der 13 år mellem oldenårene
1976 og 1989, hvor man ovenikøbet i
1977 måtte konstatere, at i flere tilfælde
var bogen skoldmodnet på grund af den
stærke sommertørke med strålende sol det var derfor ubrugeligt, da spiringsevnen var ødelagt. Selv med normalen, der
siger 4-5 år mellem oldenårene, kan det
knibe at bruge Femelschlag.
Er udviklingen i afd. 718 A så tilfredsstillende? Ud fra betragtningen, at afdelingen er lystskov , er svaret ja. Bevoksningen står i dag med få overstandere af
ca. 150 år gamle bøge med en endnu
uensartet opvækst af uensaldrende, ca.
SO årig bøg, ær og ask, og i syd med indblanding af ca. 200 årig lærk. Den fremtræder som en frodig løvskov i to etager.
Om udviklingen af opvæksten bliver tilfredstillende også ud fra et rent økonomisk synspunkt, er det for tidligt at spå
om. Men skal jeg spå, så tror jeg, at
udviklingen bliver tilfredsstillende, idet
jeg, uden at have eksakte tal for tilvæksten vil skønne, at den er af samme
størrelsorden som en bøgebevoksning af
samme alder frembragt ved skærmforyngelse.

3.3 Dauerwald
I 1972 blev jeg konstitueret som skovrider for SorØ Akademis 2. skovdistrikt,
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og i 1976 blev de to distrikter slået sammen til Sorø Akademis skovdistrikt. På
2. skovdistrikt stødte jeg ustandselig på
navnet Mundt, som var skovrider på 2.
skovdistrikt fra 1907 til 1937.
Mundt må have været en utrolig inspirerende forstmand, der på mange områder
var en pioner inden for skovbruget.
Denne pionergerning gjorde ham internationalt kendt, bl.a. fordi han arbejdede
tæt sammen med den schweiziske forstmand Biolley om udformning af kontrolmetoder til bestemmelse af massefaktorerne i skoven. Det er imidlertid
selve Mundts skovdyrkning, der i mine
øjne gør ham interessant. Om Mundts
øvrige gøremål henvises til professor
A.Howard Grøns nekrolog i D.S.T.
1945.
Mundt var i sin skovdyrkning dybt præget af Dauerwald, som opstod i Tyskland efter 1. Verdenskrig. Den fik sin
første fortaler i Alfred Maller, som
udmøntede teorien bag Dauerwalddriften . Maller opstillede følgende S punkter som betingelser for Dauerwald:
1. Ligevægtstilstand for alle i skoven
værende træarter.
2. Værn om skovbundens sundhed og
ydedygtighed.
3. Blandingsskov.
4. Uensaldrende bevoksninger.
S. Overalt i skoven tilstrækkeligt forråd
til, at man umiddelbart kan fremskaffe
et økonomisk udbytte.
(På tysk findes en række sammensatte
ord med Dauer, og ordet Dauer oversættes i ordbogen med: permanent, varig,
langtids-, vedvarende. Red.).
Det fremgår af disse S krav, at Dauerwald lå meget tæt op ad Plenterwald,
hvis samtlige krav skulle opfyldes. Undlader man imidlertid at opfylde kravene
4 og S og nøjes med kravene 1-3, da nær-

mer man sig til den gængse højskov med
een etage, en skov, som mange mener er
den naturlige skovform i vor nordeuropæiske tempererede zone.
Ser man nu på Mundts skovdrift, så har
hans efterfølger skovrider Th. Kaspersen
i et notat til mig beskrevet den således:
"Da Mundt kom til S.A.2.D. i 1907 var
hans første tanke at komme bort fra den
store ophobning af vedmasse i den gamle skov, 600 m J eller mere pr. ha var det
almindelige mål for 120 årig bøg. Han
gik derfor i gang med stærke udhugninger. 1 de ældre bevoksninger gav det en
græsvegetation, som var meget voldsom.
Dr. Holstener-Jørgensen har i 1954
undersøgt urtevegetationen i Mølleskov,
efter at Bornebusch 2 gange og Ladefoged I gang havde undersøgt denne. Han
finder (D.F.F. XXll, side 247), at den
meget kraftige hugst i den ældre skov i
en overgang har skadet jordbundstilstanden, men at behandlingen af skoven
iØvrigt har medført en forbedret jordbund.
Dette er næppe noget særligtfor Mundts
skovbehandling. Det har været almindeligt i mange skove; men jordbundsplejen, som Mundt lagde stor vægt på, har,
så vidt jeg kan se, i hans skove givet
større forbedring end sædvanligt.
Den stærke hugst i den ældre skov gav i
mange tilfælde van ris og barkslag. Vanrisene har jeg i mange tilfælde ladet
fjerne, og jeg fandt hurtigt ud af, at
større vanris ikke bør fjernes helt inde
ved stammen, hvorved der fremkommer
en tør plet i kævlen, men ca Ih m ude.
Derved svækkes vanriset, og kan det
derefter overvokses af foryngelsen, sker
der ikke stor skade. Træer med barkslag
hugges så snart som muligt. Begge dele
er et så godt som overstået stadium.

I den yngre skov skete både en jordbundsforbedring og en forbedring af
træformen ved den stærkt selektive
udhugning d. v.s. en hugst for de bedste
træformer mere end for en jævn fordeling.
I den gamle skov fandtes ingen 2. etage
af undertrykte træer, men i den unge
skov overholdt Mundt i lighed med
Schrøders hugst på Wedellsborg en 2.
etage, som giver mulighed for en stærkere hugst uden skade på jordbunden.
Værdien af en 2. etage kan kun vanskeligt gøres op, men dens nytte ved at gavne jordbunden og skabe lunhed i skoven
anser jeg for stor. Bunden vil være velegnet for naturlig såning, og foryngelsen udvikler sig godt, når 2. etage hugges samtidig med, at der lysnes i overtagen. 2. etages produktion er derimod
næsten værdiløs, og dens skade ved at
hindre fri kVJrsel må ikke overses.
Mundt ønskede at undgå store renafdrifter. En renafdrift skulle højest have en
diameter som den omgivende skovs højde. Han startede foryngelserne på mange steder d. v.s. der, hvor planterne
naturligt indfandt sig, og han demonstrerede ofte sin glæde over, at opvæksten havde en bølget overflade, hvilket
han viste med store armbevægelser.
Mundt lagde stor vægt på halvskyggens
"opdragende" værdi. Det er almindelig
kendt, at granplanter, der står i øst- og
sydsiden af en plantning med højskov
ved siden, ofte har en stærkere højdevækst end planterne ude i heltfrit lys. At
planter, der står i halvskygge,jår svagere gren vækst og lige så stor eller i hvert
fald ikke meget mindre højde end planter ifuldt lys, er ikke altid anerkendt, og
grunden er nok den, at for stærk skygge
giver skæve planter, der kan få toppen
til at lægge sig ned. Ved passende lys-
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ning kan selv stærkt skæve planter rejse
sig op og give rette planter. Afd. 331
(85A) i Lille Bøgeskov er eksempel på,
at planter, der i 1923 var meget flade,
nu er blevet til en god ungskov. "
"Ved planlægningen i 1934 fandt Grøn,
at bøgebevoksningerne havde vedmasser, der var 25 % mindre end CM: Møllers bon. II. Ved planlægningen i 1944
var vedmassen ca. 30 % under. / min tid
- 1937-1969 - har jeg mindsket hugstintensiteten i de unge og mellemaldrende
bevoksninger, men jeg nåede kun undtagelsesvis op til bon. II. Af hensyn til passende oprensning op til ca. 8 m mener
jeg, det er vigtigt, at der ikke hugges for
stærkt i aldrene 30-60 år. "
Skovrider Kaspersen har opstillet en
vækst- og hugstoversigt, der afviger en
del fra den sædvanlige opstillingsmåde.
Den viser et masseforløb efter hugst
svingende i bølgeform fra ca. 150 m3 til
ca. 270 m3 , således at foryngelsen starter
under en overstandermasse på ca. 270
m J og ved ca. 20 - 25 år er nede på en
masse på ca. 150 mJ (vedmasse > 5 cm).
Man genkender bølgeformen fra Dauerwalddriften.
"Det er sandsynligt, at massekurven
efter min vækstoversigt bør gå noget
længere ned end til ca. 150 m J pr. ha,
som jeg har regnet med, måske ned til
ca. 100 ml, som er vendepunktet for
foryngelserne af de gamle afdelinger.
Til gengæld kunne man måske gå lidt
højere end de 250-270 ml, som jeg har
regnet med i 70-80 års alder, eventuelt
op til eller over 300 ml. Min vækstoversigts massekurve ligger omtrent midt
imellem Mundts stærkt huggede prØveflade o g foryngelsen af de ældre bevoksninger. "
Til slut citerer skovrider Kaspersen i sit
notat føreren til den 4. nordiske skov-
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kongres' ekskursion den 19. juni 1934,
hvor Mundt skrev følgende, som giver
et godt indtryk af målet med hans skovbehandling:
"Skovenforandrer form under indflydelse af de hyppige tynding er (hvert 2.-5.
år) til stadig hjælp for et fåtal af de bedste og største træer, og som følge af den
langsomme og gruppevise overgang til
nye generationer under længe holdt
skærm af de bedste overtræer.
Underskov og ungskov glider over i hinanden og under skyggeopdragelsens
indflydelse udviskes begrebet alder.
Omdriftsalder og grænsen meLLem hovedskovning og tynding bliver ganske
vilkårlig, og i stedet for klart adskilte
"bevoksninger" og "kulturer" får vi efterhånden en rigtig skov, sund, kraftig
voksende og dertil smuk".
"ALLerede set langtfra viser skovprofilen
en kuplet, men iØvrigt ret jævn overflade
uden den strengt aldersdelte og artsordnede skovs unaturlige skarpe brud fra
afdeling til afdeling. Og kommer man
nærmere, træder de enkelte træers fyldige trækroner ofte tydeligt frem , undertiden med næsten kugleform for bøgens
vedkommende og lange ubeskadigede
grenspidser, hængende undergrene til
beskyttelse af både stammer og jord
mod for stærk og vedvarende solbestråling, såvelsom mod hård regnpisk.
Ungskov, underskov og storskovtræer
danner sammen en jævnere, ikke alt for
mørk skovklædning og giver derved
meget bedre læforhold og fugtighedsforhold, vist også temperaturforhold end
tidligere ensartede, enshøje bevoksninger med stygt slagsmål oppe i kronerne,
slemt undertræk ved jorden."
Mundts skovbehandling og hans ideer
bag denne behandling fik selvfølgelig
indflydelse på flere samtidige forst-

mænd med skovrider Muus på Svenstrup og overførster Moldenhawer på
Frijsenborg som hovedfigurer.
Man kan også i dag se tilbage på den tid,
hvor man kunne dyrke skoven efter de
biologiske og skovdykningsmæssige
helt rigtige præmisser. Men desværre
viser den barske virkelighed i dag, at
man ikke kan dyrke denne idealskovtilstand med vellykket resultat i større
målestok, d.v.s. forvente, at Dauerwalddriften kan gennemføres på et større
skovdistrikt. Dertil er metoden for fintfølende, specielt til vort barske klima,
som danner grænsen for bøgens udbredelse.
Der går for lang tid mellem oldenårene,
der skal sikre, at grupperne kan gro hurtigt sammen. Vor årsnedbør er for ringe
til at kunne klare vandbehovet for flere
etager, og lysbalancen mellem sund
skovbund og græsbunden jord er meget
snæver.
De unge bøgeplanter kræver et vist
minimum af lys for at trives, men for
meget lys giver græspels, og dermed
åbnes døren på fuldt gab for "den onde
cirkel" - d.v.s græs, mus, frost, bøgedrab
som gentages og hurtigt udvider "dansepladsen ". Dauerwaldtanken bør dog
ikke gå helt i glemmebogen, da man
antagelig kan bruge denne i driften af
småskove på gode jorder på Øerne og i
Østjylland.
Skovrider Kaspersen prøvede at viderføre Mundts skovbrug i modereret form.
Men i driftsplanen for 1959 til 1974 blev
det fastslået, at Sorø Akademis 2. skovdistrikt i løbet af planperioden skulle tilbageføres til normal højskovsdrift, da
man bl.a. mente, at omkostningerne ved
Dauerwalddriften var for store.
Selvom man nåede frem til dette beklagelige resultat og drog konsekvensen

heraf, så lever målsætningen i vort
moderne løvtræ skovbrug om, at man så
vidt muligt skal understøtte og hjælpe
naturen i dens frembringelse af løvskov,
og at store renafdrifter er af det onde, i
alt fald på Sorø skovdistrikt, hvilket vil
fremgå af det følgende.

4. Skærmforyngelse
Når forstfolk i dag taler om bøgeselvsåning, og når man rundt i landet får
forevist bøgeselvsåninger, så drejer det
sig i langt overvejende grad om skærmforyngeiser.
Årsagen hertil er den enkle, at skærmforyngelsen er den bøgeselvsåningsform, som egner sig bedst til vækstforholdene for bøg her i landet. Man må jo
tage vidtgående hensyn til, at oldenårene fremkommer med yderst varierende
mellemrum. Det fremgår af fØlgende
liste over de med sikkerhed kendte 01denår fra nyere tid her på Sorøegnen:
1944, 1949, 1954, 1956?, 1964, 1976,
1989, 1992 og 1995.
Blot et kig på denne årstalsrække vil
vise, at intervallerne mellem oldenårene
bevirker, at det er meget vanskeligt i
praksis at bygge en bøgeforyngelse op
på ideer om plukhugst eller gruppevis
foryngelse (i smågrupper). Man risikerer, at der vil gå for lang tid mellem
udvidelserne af grupperne, ligesom man
i plukhugstbevoksningerne må fravige
princippet om repræsentation af mange
aldersklasser, med mindre man vil lade
nogle af bøgeoverstanderne blive meget
gamle og meget rødmarvede.
Man må erkende, at klima m.v. bevirker,
at man i det nordeuropæiske løvskovsbælte - og specielt ved dets nordgrænse
- uanset, hvordan man gererer sig, vil
ende med en een- måske to- til treetage-
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ret bevoksning af tilsyneladende nogenlunde jævnaldrende træer. For at udnytte de store oldenår bedst muligt er
skærmforyngelsen den mest naturlige.
Hvis man vil arbejde med bøgeselvsåning (naturlig foryngelse), må man
gøre sig klart, at denne foryngelsesfonn
ikke kan lade sig gøre hvor som helst. At
bøgeselvsåning lykkes så godt i løvskovene her på distriktet skyldes, som
tidligere nævnt, at jordbunden er særdeles velegnet til bøgedyrkning. Den kalkrige og fra naturens side ofte veldrænede overgrund giver bøgen de bedste
betingelser for opvækst og videre trivsel, selvom forårsnattefrosten og mosebunken er alvorlige hindringer, som dog
ved fornuftig afvikling af overstanderne
delvist kan afhjælpes.
Skænnforyngelse er en gammel foryngelsesform med en speciel hugstrytme.
Den er allerede omkring år 1800 beskrevet i tysk litteratur (Henriksen 1988),
både Briiel, Ulrich og Sarauw har givet
været bekendt med den. Jeg skal derfor
gengive hugstrytmen efter Henriksen
1988, side 150.
"Forberedelseshugst: Udføres flere år i
forvejen. Formål: Stimulering af
frøbæring, forøgelse af humusomsætningen (ytrende sig ved en moderat
udvikling af bundfloraen) og fjernelse af
uønskede individer (d. v.s. træer med
dårlig kvalitet).
Besåningshugst: Udføres i løbet af vinteren efter frøfaldet. Formål: SkabeLse
af passende vilkår m.h.t. lys og nedsat
rodkonkurrence under de første års
udvikling. Den medfører desuden en vis
jordbearbejdning. Ved denne hugst
tages der først og fremmest fordelingsmæssige hensyn, men herudover fjernes
fortrinsvis træer med lavt ansat krone.
Lysningshugster: Påbegyndes nødig før
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2-3 år efter spiring, idet man skal være
forsigtig med at påføre planterne
forøget konkurrence fra uønsket flora,
som let forstærkes ved hugstindgreb.
Lysningshugsterne udføres iøvrigt med
den styrke og i den rytme, der er nødvendig a. h. t. foryngelsens udvikling.
Dog skal man samtidig tage hensyn til
risikoen for udvikling af uønsket vegetation. I virkeligheden drejer det sig om en
meget vanskelig balance, som er baseret
på erfaring og løbende iagttagelse.
Overstanderproblematikken er grundigt
belyst af Sabroe (D.S.T. 1967).
Slutafdrift: De sidste træer af moderbestanden kan fjernes, når foryngelsen kan
anses for at være nogenlunde sikkert
etableret, d. V.s. tidligst når den har nået
"knæhøjde". Men ofte sker det langt
senere, hvis det passer ind i skovdriften
som helhed. "
Det er endog meget sandsynligt, at den
just skitserede hugstrytme er fulgt af
forrige århundredes forstmænd her på
distriktet. Resultatet af deres indsats,
som jeg nåede at se de sidste rester af i
begyndelsen af 60'erne, var imponerende. Langs hovedvej Al , der går gennem
Sønderskovens nordlige del, stod bøgeoverstandere antagelig fra 1805 over
bøgeselvsåning fra 1955, og disse overstandere var høje ranke bøge med højder
på op til 40 meter og med en bulhøjde på
12-16 m.
Da jeg stod under disse kæmper og forestillede mig bevoksningen inden foryngelsen , ja, så forstod jeg, hvad man
mente med , at en bøgebevoksning kan
danne et rum, der minder om en kæmpekatedral. Det er desværre et syn, som
man ikke ser i dag, hvor kravet om hvid
bøg har medført kortere omdrift og dermed et økonomisk farvel til de helt store bøgemonumenter.

4.1 Sorø modellen
På Sorø Akademis skovdistrikt følger
man ikke længere den klassiske hugstrytme, som jo er baseret på en langt svagere hugst i de unge og mellemaldrende
bevoksninger, end den, der i dag anvendes. Desuden starter man i dag selvsåningen ved en bevoksningsalder på ca.
90 - 100 år.
Forberedelseshugsten - som bl.a. havde
til formål at stimulere humusomsætningen ved en moderat udvikling af bundnoraen - er i dag overflødig. Ved den
stærkere hugst, der anvendes i dag, er
bunden rigeligt stimuleret, og det betyder, at betingelserne for foryngelse er
blevet forringet. Det er derfor snarere
nødvendigt at lade bevoksningen få lejlighed til at slutte sig tættere, så lystilgangen til skovbunden bliver reduceret.
Besåningshugsten er af samme årsag i
de fleste tilfælde overtlødig. Kun i de
tilfælde, hvor der står en særlig lavkronet bøg, kan man overveje at fjerne denne, men selv i dette tilfælde er besåningshugsten reduceret til at være en
"finpudsning" .
Selve SorØ modellen er følgende:
I sommeren før oldenfaldet ryddes arealet for opvækst og harves (fuldbearbejdes), efter oldenfaldet dækharves. I begge tilfælde bruges Lindenborg spadeharven.
Ved ca. 15 års alderen foretages første
udrensning i form af stribehugst med
grenknuser og traktor med reduktionsgear.
Fra ca. 18 - 20 år indledes de egentlige
udrensninger, hvor de senere udrensninger udføres af selvskovere. Det betyder,
at en udgift til udrensning nu er ændret
til i bedste fald en lille indtægt.
Fra ca. 28 år indledes de egentlige

udhugninger, hvor indtægterne er større
end udgifterne.
På såningstidspunktet foretages normalt
ingen særlig hugst i den gamle bevoksning, hvilket betyder, at overstandermassen er på ca. 400 m 3 pr. ha. Overstanderne hugges successivt, og de sidste fjernes, når selvsåningen er over
frosthøjde (ca. 4-5 m) eller ved ca 15 års
alderen medmindre, man af hensyn til
økonomi eller hugstfølge ønsker at
bevare nogle overstandere længere.
Modellen bygger på mange års erfaring,
og motiveringen for de enkelte dele af
modellen er følgende: Den manglende
besåningshugst skyldes først og fremmest fro s tfare n , idet den mørke skærm
hindrer de små planter i at fryse ihjel.
Ligeledes hindrer den mørke skærm
græsset (mosebunke) i at spire frem.
Kommer der for meget lys til skovbunden, vil denne modbydelige tuegræs
myldre frem på den frugtbare og kraftige jordbund og hindre selvsåningen i at
gro frem.
Efter 2-3 års forløb foretages den første
hugst i overstanderne, og ca 15-20% af
massen fjernes. Ved senere hugster i
overstanderne reguleres lyset, så selvsåningen får gradvis mere og mere lys,
men man må ikke fare for hurtigt frem .
Endelig bevirker den manglende besåningshugst, at distriktet har mulighed
for at fortsætte den gamle bevoksning,
hvis selvsåningen skulle slå fejl. Denne
sikkerhed bestod sin prØve i 1964, hvor
bogens spireevne viste sig at være meget
svag, og i 1976, hvor bogen mange steder var skoldmoden på grund af den ekstremt varme, solrige og tørre sommer og
sensommer.
Fuldbearbejdningen af arealet skyldes
frygten for, at arealet ved uforsigtighed
skulle blive blottet for tidligt, så det
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Fig. 5. Skærmforyngelse fra 1996, overstandere fra 1901, afd. 724. Foto maj 1998,
SØren F odgaard.

springer i græs. Med fremkomsten af
mosebunke indledes den onde cirkel i
praksis: For meget lys, øget frostfare,
mosebunke, mus, kvælning af de bøgeplanter, der klarede frosten i første
omgang, mere mosebunke, udvidelse af
frosthullet o.s.v. Det er meget lettere
senere at fjerne de overflødige bøge end
at trylle dem frem i et frosthul.
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4.1.1 Udrensning
At den første udrensning foretages som
stribehugst skyldes, at selvsåningen så
bliver lettere at angribe ved senere
udrensninger. Ved stribehugsten fjernes
ca. 50-60% af stamtallet.
De følgende selektive udrensninger tjener dels til at reducere stamtallet, dels til

fjernelse af krukker, tveger og andre
træer med kedelig form. I mange år havde vi en skovløber, der var levende
interesseret i skovdyrkning og derfor
udviklede sig til en fremragende "udrenser". I dag benyttes selvskovere, der ofte
kan sættes ind allerede ved 3. udrensning, og i alt fald kan sættes ind ved l.
udtynding ved 28 års alderen.
Nogle steder foretager man også anden
udrensning maskinelt, idet man kører på
tværs af den retning, som man kørte ved
første udrensning. Det medfører, at selv-

såningen bliver opsplittet i firkanter. Det
er efter min mening et for drastisk indgreb, men det betyder også, at der kan
komme lys til jordbunden fra alle sider.
Måske kan det gå godt på distrikter,
hvor faren for græs og frost er mindre
end på Sorø, men resultatet er i alle
tilfælde, at man ved 20 års alderen ved
dette indgreb står tilbage med en bøgeselvsåning, hvor stamtallet er reduceret
til ca. 20-25% af det oprindelige stamtal,
og ovenikøbet har fået en "tottet" fordeling af dette.

Fig. 6. Skærmforyngelsefra 1996, afd. 724. Foto maj 1998, SØren Fodgaard.
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4.1.2 Økonomi
Omkostningerne ved bøgeselvsåningen
fremgår af tabel 2. De angivne priser er
fra 1994, de opgi vne timer og dermed
priser er middeltal. Jeg skal gøre
opmærksom på, at for de enkelte bøgeselvsåninger kan disse variere endog
meget betydeligt.
I de seneste år er såvel råvildtbestanden
som dåvildtbestanden blevet betydeligt
forøget som følge af de milde vintre, og
det har medført, at man flere steder må
hegne bøgeselvsåningerne, hvilket giver
en ekstraudgift. Her er det måske på sin
plads at henvise til Ulrichs hovedgrundsætninger fra driftsplanen fra 1815, hvor
punkt 14 lyder: "Der taales ingen stærk
Vildtstand. "
Med hensyn til kimbladsskimmel skal
anføres, at den ikke har haft nogen
betydning her, og modellen har derfor
ikke medtaget sprøjtning mod kimbladsskimmel.

Når man taler om udgifter til bøgeselvsåning, glemmer man ofte at tage tilvæksten i overstanderne i betragtning.
For at illustrere den økonomiske betydning af denne, opstilles følgende tænkte
eksempel.
Forudsætningerne er: Overstanderne
afvikles i løbet af IS år. Overstandermassen ved år O er 400 m3 pr. ha. Afviklingen sker retlinet, og den gennemsnitlige årlige tilvækst sættes til5m 3 pr. ha.
Halvdelen af tilvæksten i produktionsklasse 10, idet vi går ud fra, at bevoksningen ved selvsåningens start gror som
tilvækstgennemsnittet i distriktets driftsplan ved alderen 100 år.
Endvidere går vi ud fra, at det er de højstammede og flotte overstandere, der
står tilbage som resultat af årtiers forstlig udvisning, og at tilvæksten derfor
lægges på prima træer. Selvfølgelig har
forstmanden også skelet til diameteren,
således, at han alt andet lige viser ud fra
toppen, hvorfor en del af tilvæksten

Tabel 2. SorØ modellen for selvforyngelse af bøg 1994.
År

O
O
O

Timer/ha

Rydning af areal
5
Harvning
5
Dækharvning
5
1,5
2
Sprøjtning med Kerb
1,5
15
l. Udrensning med Uggerløse
25
20
2. Udrensning
24
3. Udrensning
20
Tillæg for besværlig skovning af overstandere og rydning af
kvas. 15 % af skovningsakkord på ca. 60 kr pr. m 3
Udgift ialt:
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Kr/ha
1800
1800
1800
1700
700
4000
3200
5000

20000

lægges på kævler, der vokser ind i den
dyreste prisklasse.
Kort sagt får vi en tilvækst ialt på 75 m]
til en gennemsnitlig nettopris i 1994 priser på skønsvis ca. 500 kr, svarende til
en indtægt på ca. 37.500 kr. Lyder det
som utopisk? Ja, så reducerer vi tilvæksten eller prisen til det halve, og alligevel
viser regn stykket, at indtægten ved tilvæksten i overstanderne bliver på
18 .750 kr.
At en tilvækst på 5 m J pr. ha ikke er fri
fantasi, viser en oplysning af Fr. Krarup
i D.F.F. 1947, hvor han om lysningen (i
overstanderne) skriver, at: "Hugsten
ikke føres stærkere end at Opvæksten
kan trives uden, at der kommer væsentlig med Græs," og hugsten i oldenåret
1926 var kun 12% af massen, og der lysnedes ca. hvert tredie år. Der opnåedes
en gennemsnitlig tilvækst på overstanderne på 7,9 m] pr. ha (Citat efter Sabroe
D.S.T. 1967).

4.20verstandere
Afviklingen af overstanderne har været
diskuteret i forstlige kredse de sidste
200 år, og skovrider Axel S . Sabroe
giver i sin artikel :"Overstandere og
deres undergivne", D.S.T. 1967 en oversigt over den ældre litteratur, der belyser
dette problem, og hvortil interesserede
henvises.
Her skal kun anføres, at G. Sarauw i
1801 udgaven bog om bøgehøjskoven:
"Beytrag z. Bewirthschaftung buchener
Hochwaldungen", hvor han efter oldenfaldet anbefaler at hugge alle tarvelige,
kortstammede og buskformede træer, så
der bliver lige afstand mellem de resterende træer. Næste, og sidste, hugst
tages 6-7 år senere, når opvæksten er ca.
0,3 - 0,6 m høj.

I 1845 udsender Sarauw et "Nachtrag",
hvor han tager afstand fra sin tidligere
opfattelse og tilråder at hugge halvdelen
af massen ved besåningshugsten, l /6 til
1/12 efter 6 - 8 år, og resten efter 12 - 14
år eller senere. (Sabroe D.S .T. 1967).
Sabore nævner senere i sin artikel fra
1967: "Græs var i det hele taget det store skræmmebillede (omkring 1920), o g
en del var bange for at udhugge af den
grund. Skovrider Ammitzbøll på SorØ
1ste var en af de sidste, udprægede repræsentanter for græsfrygten - dog vel
nok tilde Is for at være 'Anti-Mundt 'sko ' "
Mundt får også et hib, idet Sabroe
andetsteds i artiklen anfører: "Når bølgerne gik så højt (i forstlige diskussioner) - oftest på ekskursioner og mand og
mand imellem - skyldtes det bl.a.
Mundts fanatisme. Desværre fik han
aldrig skrevet noget virkeligt om sine
ideer - der ganske vist ofte svingede
meget stærkt - og det kæmpemæssige
talmateriale, som han samlede, gav intet
resultat, heller ikke da bearbejdning
blev forsøgt efter hans død."
I: "Vore Skoves Fremtid" , Gyldendalske
Boghandel 1930 beskriver L.A. Hauch
(fhv. forstinspektør på Bregentved) sine
indtryk af et besøg på 2. Sorø Distrikt:
"Gaar vi over til at betragte 2. SorØ
Distrikt, som jeg ligeledes i "Den lukkede Skov" har omtalt, og hvilket jeg i
Foraar 1929 atter har berejst, da gentages meget af, hvad jeg for Svenstrup har
sagt her; (er anført umiddelbart foran 2.
SorØ Distrikt).
Skoven har paa mange Steder tabt Præg
af sluttet Skov, alt er lyst, den ældre
Bøgeskov gør, som ved Svenstrup, Indtryk af mislykket naturlig Foryngelse.
Stillingen meget lys, omtrent som
Foryngelseshugst, nogle Steder findes
Opvækst, og Bøgeopvækst er vel nok i
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sin Helhed noget stærkere til Stede end
ved Svenstrup, men gennemgaaende dog
utilstrækkelig, eller den mangler ganske. Særlig i Lille Bøgeskov og Enemærket ses den lyse stilling saavel i ældre
som yngre Bøgebevoksninger, og disse
Ting stiller sig paa samme Maade ved
mit Eftersyn af Skovene 1929 som i
1924.
Og saa er der noget, der viser sig endnu
stærkere end tidligere, det er denne ting,
at Kulturer fra de Aar, efter at man har
syslet med Dauerwalddrift, staar saa
stærkt tilbage; i Modsætning til, hvad
tidligere har været Tilfældet, idet
udmærkede mellemaldrende BØgebevoksninger vidner om Datidens Omhu,
ses nu saa megen ufuldstændig og plantefattig Kultur. "
Til slut anføres: "Man må da med nogen
Bekymring tænke paa Fremtiden;
hovedsagelig ældre, lyshugget Bøgeskov, uden eller med sparsomme Partier
af Bøgeopvækst, meget mangelfulde
Kulturer af Eg; det hele ser noget
trøstesløst ud. "
Det skal dog i sandhedens interesse
anføres, at Lille Bøgeskov og Enemærket i dag fremstår som fortrinlige skove,
og at Mundt og Hauch vist ikke var perlevenner.
Når bøgeoverstanderne skal afvikles,
må man både tænke på bøgeopvæksten
og på økonomien, idet man må prØve
lokalt at finde den fremgangsmåde, der

kombinerer disse to synspunkter på
bedst mulig måde.
Som det tidligere er nævnt, foretages der
ikke foryngelseshugst, da bØgebevoksningerne er hugget ret stærkt, d.v .s. så
stærkt, at man kan indlede bøgeforyngelsen ved ca. 85 - 95 år og afslutte
overstanderhugsten ved ca. 110 - 115 år.
Det medfører, at bunden er aktiveret og
grøn, ofte af forskellige græsser. Det er
i de fleste tilfælde heller ikke nødvendigt at foretage besåningshugst, da
lystilgangen er tilstrækkelig til, at bogen
kan spire frem.
Den første hugst i overstanderne foretages 2 - 3 år efter bøgeselvsåningen er
startet, og skovbunden er dækket af en
tæt pels af bøgeplanter. Man fjerner så
mange træer, at kronemellemrummet er
ca 2 - 4 m, d.v.s . ca. 15 - 20 % af massen.
Der er flere grunde til, at overs tandermassen afvikles langsomt, og den vigtigste er frostfaren. Den, der først i juni
har set virkningen af forårsnattefrosten
på en bøgeselvsåning, hvor man har
været for dristig med overstanderhugsten, glemmer ikke let det triste syn af
sortsvedne bøgeplanter - nattefrosten
kan gå helt op til 3 - 4 meters højde.
Resultatet af en sådan nattefrost er, at
bunden springer i Mosebunke, og indledningen til "Den onde cirkel" er startet.
Spørgsmålet er nu, om overstanderne er

Fig. 7. Stort område med fladeforyngelse af bØg, anlagt 1990 ("Hejreskoven"). Afd.
940a/939a. Foto: Søren Fodgaard, maj 1998.
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hugget så hårdt, at det ikke er muligt at
genskabe skovtilstanden, hvilket ofte er
tilfældet, og så hober problemerne sig
op. Skal man lade den gamle bevoksning prØve at reetablere sig - og det vil
tage tid - eller skal man gå mere drastisk
til værks og etablere en kunstig kultur?
Selve hugsten i overstanderne tages som
en konjunkturhugst, hvor man under
skyldig hensyntagen til fordelingen hugger fra toppen, så man får så mange
overstandere som muligt op i den dyre
prisklasse.

4.3 Lysmængde på skovbunden
Hvor mørk kan skovbunden være, når
man ønsker at etablere en selvsåning?
Som praktiker må jeg sige, at det er
noget af en fingerspidsfølelse, men med
den grønne skovbund, som man har i
dag, skal der ikke meget lys til.
I "Skoven og dens dyrkning" anfører
professor Henriksen på side 161: "Imidlertid beror valg af den rette lysningsstyrke på et ofte ret usikkert skøn, idet
det drejer sig om at træffe en balance,
således at bØgens udvikling tilgodeses,
men at man undgår en for stærk udvikling af bundfloraen. Der kan næppe
gives generelle regler, idet selve konkurrenceeffekten har forskellige årsager
og sandsynligvis afhænger af både
moderbestandens rodlejring og bundfloraens karakter.
Både skyggegivning og rodkonkurrence
fra såvel moderbestand som bundflora
kan spille en rolle. Da disse faktorer virker sammen, er det i det enkelte tilfælde
så at sige umuligt at skille effekterne.
Sandsynligvis ændresfaktorernes relative betydning med udviklingsstadierne,
idet vandforsyningen i begyndelsen er
den stærkest begrænsende faktor - hvad
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der sandsynligvis hænger sammen med
den svage rodudvikling - medens lysstyrken senere bliver af størst betydning.
I sin Ph.D. afhandling: "The Structure,
Dynamics and Light Conditions of Suserup Skov, a Semi-Natural Temperate
Deciduous Forest in Denmark 1995"
skriver Jens Emborg:
"En undersøgelse afforyngelsesplanters
etablering, overlevelse og vækst i relation til RLI (relativ lysintensitet i forhold
til åbent land) viste, at stort set ingen
planter af hverken bøg eller ask kunne
etablere sig og overleve ved RLI mindre
end 2 %. Ved RLI på 2 - 3 % kunne planter af såvel bøg som ask overleve, mens
RLI større end 3 % medførte vital vækst
hos både bøg og ask.
l en åbning med rigelig foryngelse af
både ask og bøg blev foryngelsesplanternes højde og alder målt. Askeplanterne var i gennemsnit etableret et år før
bøgeplanterne, askene over ca. 5 år,
mens bøgene næsten alle var etableret i
samme (olden}år. Askene var betydeligt
højere end bøgene, men lystilgangen til
de beskyggede bøge var stadig større
end 3 % RLI, hvilket indikerer, at bøgene kan udvikle sig vitalt under askene.
Fig. IO (ikke medtaget her, red.) viser
lysniveau og -variation på skovbunden i
relation til skovcyklusen. Under langt
størstedelen af cyklusen er RLI mindre
end 2 %, hvorved skovbunden holdes fri
for foryngelse. Mod slutningen af ældningsfasen stiger CV-RLI (variationskoefficienten for RLf) imidlertid, hvilket
muliggØr sporadisk etablering af foryngelse. l sammenbrudsfasen åbnes kronetaget, RLI stiger til ca. 10 %, hvilket
muliggør etablering af massiv vital
foryngelse. "
Som det ses af foranstående, kan en

bøgeselvsåning etableres under forhold,
hvor RLI er nede på ca 3 %, og en RLI
på ca. 10 % muligør etablering af massiv vital foryngelse. Dette forhold stemmer overens med praktisk erfaring her
på distriktet, som kommer til udtryk
ved, at såvel forberedelseshugst som
besåningshugst udelades.
Det må nemlig ikke glemmes, at for
meget lys til skovbunden næsten er mere
skadelig end for lidt, da de små bøge
ikke kan klare konkurrencen med græsfloraen. Derfor er det vigtigt de første år
efter etablering af en bøgeselvsåning
ikke at være for utålmodig, så man hugger for stærkt i overstanderne.
Den første lysning i overstanderne foretages derfor først efter 2 - 3 år, og der
hugges ca. 15 - 20 % af massen. Derefter tyndes overstanderne hvert 2 . eller 3.
år, og hugsten gradueres efter bøgeselvsåningens tarv, idet det erindres, at
bøgeplanter vokser fortrinligt i halvskygge.
Dette gjorde Muus (D.S.T. 1921) i sit
skema over lysets indflydelse på fornem
vis opmærksom på. Under punkt c i skemaet anfører han:
"1 tilpas Halvlys, navnlig paa Steder,
hvor der er en lille Aabning i den gamle
Bevoksnings Kronetag, men iØvrigt
Skygge eller tilbagekastet Lysfra Omgivelserne, ses det store Flertal, ja, ofte
alle Individerne at have køn, ret stamme, korte, omtrent vinkelret udstaaende
Sidegrene, som ikke forstyrrer Hovedaksens Retning stærkt, og lange Topskud;
altsaa ideelle Former til Opbygning af
Gavntræ. Knopperne for disse tre ringe
Lysgrader er tynde og spinkle; Topknoppen i sidste tilfælde dog antagelig. "
Den lysintensitet, som distriktet arbejder
med ved etablering af en bøgeselvsåning
ligger skønsvis på ca. 8-10 %.

4.4 Rodtryk
Mon ikke alle forstmænd på ekskursion
eller på anden vis har set eksempel på en
bøgeselvsåning med få spredte overstandere, som laver et så voldsomt rodtryk, at arealet omkring den enkelte
overstander udgør en græsbunden "danseplads" uden eller med meget få kummerligt udseende bøgeplanter? Og har vi
ikke hørt, at her ser vi et eksempel på
overs tandernes skadelige virkning på
bøgeselvsåningen, og derfor må man
fjerne overstanderne hurtigst muligt
efter bøgeselvsåningens etablering. Er
det nu den rigtige følgeslutning?
Da jeg i 1961 kom til Sorø Akademis 1.
skovdistrikt var et af de første indtry k af
distriktet, at skovrider Fritz Lorenzen
havde udnyttet oldenårene 1944, 1949
og 1954 til at lave mange bøgeselvsåninger. Fælles for dem alle var, at de
var lavet under en tæt skærm af imponerende bøgeoverstandere, der stammede
fra 1805, og at der ikke fandtes rodtryk.
I sin artikel: "Overstandere og deres
undergivne" (D .S.T. 1967) omtaler
Axel. S. Sabroe problemet, og herfra
ci teres følgende:
"H. Holstener-Jørgensen har også nylig
(D.S.T. 1959) været inde på spørgsmålet, idet han (side 523-24) skriver: "Det
er en gammel erfaring, at man ofte får et
kolossalt rodtryk ved bøgeoverstandere,
når man kultiverer på svær jord. Det er
letforståeligt, når man erindrer, at man
har den meget store rodkoncentration
lige omkring overstanderne. Det er ligeledes en gammel erfaring, at rodtrykzonerne omkring bøgeoverstandere ofte
vokser i de første år, efter at kulturerne
er anlagt.
Som nævnt ovenfor giver en lysstilling af
bøg en temmelig kraftig stigning i dybe-
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Fig. 8 og 9. Skærmforyngelsefra 1990, overstanderefra 1889, afd. 768. Foto maj 1998,
SØren Fodgaard.

ste grundvandstand (ca. 1m). Der er
ingen tvivl om, at det medfører, at mange dybtgående rødder drukner. Det er
nærliggende at tænke sig, at overstanderne erstatter dræbte, dybtgående rødder ved at øge det oveifladiske rodsystem. Her kan ligge en forklaring på
iagttagelser af voksende rodtrykzoner. "
Det er dog ikke alene på fladgrundet
bund, at der kan opstå rodtryk, selvom
det er værst der. Efter min erfaring er det
oftest muligt at undgå disse rodtryk simpelt hen ved at lysne ganske langsomt
og forsigtigt. Eller for at sige det brutalt:

Rodtryk er noget, forstmændene selv er
ude om at lave.
Det er jo ikke noget nyt, men alligevel
ofte glemt. Bl.a. har Th. Jagd (D.S.T.
1936) fremhævet det. Han skriver ganske
vist mest om overstandere af bøg over
rødgran, ovenikøbet på den stive Bregentved jord. Side 224 skriver han således: "Karakteristisk er det ogsaa, at jo
tættere Skærm des mindre Rodtt)'k. Dette
er et Fænomen, man ofte har Lejlighed
til at iagttage. Midlet mod Rodtryk fra
Overstandere er saaledes: Flere Overstandere!" (citeret efter Sabroe 1967).
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Forklaringen på, at Lorenzens bøgeselvsåninger ikke led af rodtryk fra overstanderne var sikkert, at han etablerede
bøgeselvsåningerne under en tæt skærm
og derefter afviklede skærmen langsomt, d.v.s. over 15 - 20 år.
Man kan nok heller ikke se bort fra, at
bøgeselvsåningeme nyder stor fordel af
den dybgrundede, kalkrige og dermed
veldrænede overgrund, som Sorø er velsignet med, og som nok bevirker, at den
af Holstener-Jørgensen omtalte kraftige
stigning af dybeste grundvandstand
udjævnes. Selvfølgelig har jeg også i
Sorø skovene set eksempler på rodtryk,
men jeg er ikke i tvivl om, at det skyldes
for stor iver med ridsekniven.

4.5 Rødkerne
I min erindring står Lorenzens selvsåninger under de imponerende overstandere af bøg på 150 - 180 år som et af de
flotteste skovbilleder af dansk bøgeskov, somjeg har set. Overstanderne var
utroligt høje, helt op til 40 meter, og diameteren i brysthøjde var fra 70 - 100 cm.
Her kunne man virkelig tale om søjlehaller. Ældre forstfolk erindrer sikkert
synet af dem, når de kørte på hovedvej 1
gennem V indelbro skov.
Men, og der var et stort MEN, de var
alle mere eller mindre rødkernede. Selvom det for de flestes vedkommende var
en sund, lys rødkerne, så var det diskriminerende for de ellers imponerende
lange finer- og plankekævler på op til 14
- 16 meters længde. Selvfølgelig var der
også eksempler på en rødkerne, der var
usund og stank frygteligt.
Jeg husker klart, at det var et problem
både at få de lange kævler ud af bevoksningen og videre til savværket. Når kunden bad om at få dem afkortet ved besig-
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tigelsen, så rakte jeg ham ridsekniven og
bad ham mærke stedet, hvor han ønskede kævlen afkortet, da der skulle en
ordentlig låseknast til for at undgå risikoen for flæk, og den fandtes som regel
ikke.
Det stod klart, at kravet om hvidt træ,
der blev mere og mere ubønhørligt,
medførte, at tanker om en omdriftsalder
på 90 - 110 år trængte sig mere og mere
på. Det var en erfaring her på distriktet,
at bøgekævlerne i det aldersinterval i
langt overvejende grad var hvide, samt
at man ved en C hugst kunne nå en midtdiameter på bøgekævlen på mindst 50
cm, der jo er det magiske tal for største
pris. SorØ modellen var ved at blive formet. - Det skal lige indskydes, at i
60'erne var det endnu god latin at arbejde med bøgeomdrift på 120 år eller
mere.
Sabroe var inde på de samme tanker i
sin flere gange nævnte artikel, hvor han
skriver: "startes naturforyngelsen omkring 90 års alderen, vil rødkernen næppe blive et stort problem, og på Boller er
der meget lidt, bortset fra ganske få
træer. "
Nu er rødkerne et problem, som viser
sig at skyldes mange forskellige årsager,
og her skal jeg kun kort komme ind på
de erfaringer, som er baseret på iagttagelser her på distriktet. Rødkeme opstår
ofte, når træet har fået en betydelig
fysisk skade som f.eks. afrivning af en
større gren i forbindelse med udhugning
af bevoksningen. Rødkernen er her ofte
mørk og usund.
Som Lorenzens overstandere afslørede,
er rødkeme et aldersfænomen, og den
indtræffer i stigende grad her fra 120 130 år og op. Som også anført for Lorenzens overstandere er rødkernen ofte
lys og sund, selvom der findes ildelug-

tende undtagelser. På vandlidende jorder ser man også ofte, at bøgene får rødkerne, vel som følge af den svingende
vandstand i forbindelse med tørkesomre. Her får bøgene rød kerne i en ung
alder, og ofte er den meget mørk.
Samme fænomen kan man også træffe
på den mere stive bund, og der er en stigende tendens i de senere år til, at bøgene får denne rødkerne. En forklaring kan
muligvis være, at vi i de senere år nærmest har haft en kæde af tørkesomre,
som muligvis har sat bøgene ud af
balance. Det har bevirket, at der dannes
tyller i det tørre ved , og så har vi rødkernen - men nu er jeg muligvis kommet
ud på hypotesernes overdrev.
Det skal dog nævnes, at den nedsatte
omdriftsalder har medført en stærk nedgang i mængden af rødkernet træ, og at
SorØ Akademis skovdistrikt i de senere
år har leveret mange større partier hvide
bøgekævler til særdeles gode priser,
samt at man også fremover kan levere
hvidt bøgetræ.

4.6 Harmonikamuligheden
I 1961 stod distriktet med et meget stort
bøgeforyngelsesareal som resultat af de
i 1945, 1950 og 1955 startede bøgeselvsåninger. Når man konsekvent arbejder
med bøgeselvsåning som foryngelsesmetode for bøg, er det klart, at man må
benytte oldenårene, når de er der.
Skovrider Lorenzen havde da også
benyttet de tre nævnte oldenår til at få
forynget de sidste arealer med bøg fra
1805, så problemet var nu: Skulle man
blot lade 5 og 7 være lige og drive alle
selvsåningerne frem på helt normal vis
og dermed skabe et hugstfølgeproblem i
fremtiden, eller skulle man prØve at
udjævne problemet, og hvordan. Der var

også tale om et økonomisk problem, da
den store overstanderhugst i de kommende år senere ville medføre mangel
på stort bøgetræ.
Lorenzen havde søgt at løse dette problem ved at forcere hugsten i den mellemaldrende bØg for at fremme diametervæksten, men det resulterede i et tilvæksttab (jfr. senere under afsnittet
Tyndingshugster).
En anden mulighed var imidlertid at
dæmpe hugsten i overstanderne i en del
af selvsåningerne eller med andre ord
sætte selvsåningens vækst tilbage. Hermed kunne man strække overstanderhugsten en del år, og man må erindre, at
i 1961 var rødkerne ikke særligt diskriminerende. Endvidere opnåede man, at
selvsåningerne hugstfølgemæssigt blev
spredt over flere år, således at man i
fremtiden stod mere frit i fordelingen af
foryngelsesarealer.
Man havde kort sagt opnået det, som jeg
kalder en harmonikavirkning, og det var
så op til musikanten, om han ville trække harmonikaen ud eller skubbe den
sammen. Melodien var i den forbindelse
underordnet. Nu nåede jeg ikke at se
resultatet af disse overvejelser, da stormen den 17. oktober 1967 væltede så
godt som alle overstanderne.

5. Tyndingshugster
Få områder inden for skovbruget har
været genstand for så mange og så hede
debatter som tyndingshugster. Måske
var det navnlig forstgenerationen før
min, der lagde så stor vægt på den
diskussion, men jeg husker den fra min
ungdoms ekskursioner, fra artikler i
D.S .T. og fra de teoretiske opstillinger i
forstlige lærebøger.
At den i 1961 stadig var aktuel, fik jeg et
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Fig. 10. BØg, selvsåning fra 1945, afd. 904. Foto maj 1998, SØren Fodgaard.

levende indtryk af, da skovrider Fritz
Lorenzen midt i overtagelsesforretningen den 1. juni 1961 pludselig stillede
mig spørgsmålet: "Er De stærkthugger
eller svagthugger?" Da jeg trak på svaret
med et tja - fortsatte Lorenzen med at
meddele mig, at da jeg ikke var stærkthugger, så behøvede jeg ikke at tænke
på tyndingshugster de næste 3 år - de var
foretaget.
Hvad mente Lorenzen med dette spørgsmål ? Senere forklarede han mig, at han
var stærkthugger. Han mente, at den af
CM: Møller og andre fremhævede kurve på side 454 i Vore Skovtræarter gengivet her som figur 7 - viser, at der
inden for en variation af hugststyrken
mellem 100% og 50% af størst mulig
masse ikke kan erkendes nogen sammenhæng mellem hugstgrad og massetilvækst. Eller sagt med andre ord, at
massetilvæksten inden for ovennævnte
interval er uberørt af hugststyrken.
Endvidere mente Lorenzen, at Assmanns arbejder med optimale og kritiske grundflader, sammen med CM:
Møllers kurve pegede på, at den kritiske
grundflade for Sorøs vedkommende
måtte ligge på ca. 16-20 m 2/ha. Da det
var vigtigt at få diametertilvæksten
fremmet mest muligt og massetilvæksten lagt over på de værdifulde træer af
hensyn til økonomien, havde han flere
steder hugget grundfladen i den mellemaldrende bøg (50 - 80 år) ned til ca. 16
m 2/ha efter hugst.
Det skal tilføjes, at optimal grundflade
er den grundflade pr. ha, hvor tilvæksten

er størst, og kritisk grundflade er den
grundflade pr. ha, hvor tilvæksten er faldet 5% i forhold til den optimale tilvækst.
Lorenzens kritiske grundflade led dog af
den svaghed, at den optimale grundflades størrelse er aldersbetinget og antagelig lokalitetsbetinget, ligesom: "Forholdet kompliceres af, at der i reglen de
første år efter overgang fra en svag til
en stærkere hugst kan indtræde en kortvarig vækststimulans, der i den første
del af etforsøgs løbetid vil stille de stærkere hugstgrader relativt gunstigt.
løvrigt gælder kurven kun for en nogenlunde jævnt (kontinuerligt) ført hugst."
Henriksen: Skoven og dens dyrkning,
side 328.
Det blev hurtigt klart, at udtyndingsudbyttet de første år ville blive magert, da
Lorenzens meget stærke hugst efter en
kort vækststimulans havde medført et
betydeligt væksttab på skønsvis 3-4 m J
pr. ha og år, som heldigvis hurtigt blev
genvundet, da bevoksningerne fik fred
for ridsekniven. Men det er også klart, at
hele udtyndingsspørgsmålet gennem
årene har givet stof til eftertanke.
Det blev ligeledes klart, at SorØ modellen ikke kunne stå alene, men måtte følges op af et videre målsigte. Målsætningen for bøgeselvsåningens videre udvikling blev efterhånden konkretiseret til et
formål med bøgeskovsdyrkningen, som i
korthed gik ud på følgende:
Bøgen på SorØ Akademis skovdistrikt
har et dansk optimum på den fortrinlige
bøgebund, som findes i løvskovene.
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Fig. ll. Forholdet mellem relativ vedmasse (til højre) og relativ vedmassetilvækst
(opad). Begge dele er sat i forhold til A-hugsten (ingen hugst). Figuren er baseret på
resultater fra en række danske og tyske hugstforsøg i bøg og rødgran. (Møller 1951, p.
205). Fra Henriksen 1988.

Bøgedyrkningen må derfor som hovedregel starte med bøgeselvsåning, hvor
overstandermassen gradvis hugges bort
over et tidsrum på ca. 15 - 20 år. Omdriftsalderen sættes til ca. 100 år, forstået således, at den nye bøgeselvsåning
startes ved alderen ca. 90 år (svingende
fra 85 til 95 år), og ved 90 - 100 år skulle den gamle bøgernasse gerne have en
diameter i brysthØjde på mindst 50 cm.
Det betyder, at man ved hugsten tilstræber - udover at skabe en regelmæssig fordeling af overstanderne - at hugge
fra toppen. Det skulle så være muligt at
få en meget stor del af hugsten placeret
i den mest værdifulde prisklasse.
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Det er en gammel erfaring, at unge
bøgebevoksninger reagerer bedre på
hugst end ældre bevoksninger. Hvis den
ovenfor nævnte målsætning skulle nås,
måtte man derfor begynde at hugge
aktivt i de unge 20 - 40 årige bevoksninger. Her fik vi uventet hjælp af oliekrisen i 70'erne, hvor begrebet selvskovere
opstod, og hvor det pludseligt blev lønsomt at passe sine bøgebevoksninger i
den unge alder med udtynding.
Det havde ellers været bøgedyrkningens
akilleshæl, fordi det var forbundet med
store omkostninger at foretage de første
udtyndinger, som nu gav ikke ubetydelige indtægter. I løbet af nogle år lykke-

des det nemlig at få selvskovningen sat i
system, så alle unge bøgebevoksninger
kunne blive passet med udtynding - og
samtidig opnåede distriktet en indtægt i
nærheden af en million kr.
Hugstintervalleme blev sat til 3 - 4 år i
den yngre alder op til ca. SO år, hvorefter intervallet langsomt øgedes, så det
fra ca 80 års alderen var ca. 6 - 7 år.
Samtidig blev hugststyrken dæmpet
med alderen, fordi man ønskede at
hæmme den græs- og urtevækst, som
den stærkere hugst i den yngre alder
havde fremelsket. Man kan sige, at vi
foretog en "omvendt forberedelseshugst" . Hugststyrken svarede de første
ca. 80 år til en C-hugst, idet vi tilstræbte
en grundflade efter hugst på ca. 24 - 28
m 2 pr. ha, stigende med alderen.
Det skal imidlertid fremhæves , at eet er
at opstille foryngelses- og hugstmodelle~ noget andet er hensynet til den
enkelte bevoksnings tarv, som altid
kommer i første række. Modellerne tjener som indstyrings- og retningslinier
for skovdriften, men det er yderst sjældent, at modellerne kan gennemføres
strengt i praksis.
Et vigtigt spørgsmål er, om nu den opstillede hugstmodel kan stå for en kritisk
gennemgang. For at besvare dette
spørgsmål må man ty til litteraturens
behandling af hele hugstproblematikken,
og her har jeg anvendt følgende kilder:
12. bind af 4. udgave af Dengiers Waldbau, 1972 anføres på side 196 og flg.
bl.a., at "for den samlede bevoksnings
tilvækst falder ved udtynding færre eller
flere træer som producenter bort. Som
følge heraf må der findes en kritisk
grænse for udtyndingen, hvor en overskridelse af denne vil medføre, at mertilvæksten på de blivende træer ikke længere kan dække tilvæksttabet fra de

udtyndede træer, og tilvæksten pr. ha
falder i forhold til en uudtyndet bevoksning.
Hvis vi tager grundfladerne som retningsgiver for udtyndingsstyrken, kommer vi til de entydige tilvækstkurver og
til de begreber, som Assmann (1968)
angiver: Derved bliver tilvæksten lig
100% i en ikke-tyndet bevoksning (Ahugst), hvis grundflade bliver anset som
maximal. Den grundflade, som har den
højeste tilvækst, er den optimale, og
den, som har 95 % af den højeste tilvækst, er den kritiske grundflade.
På gode voksesteder ligger den maximale, den optimale og den kritiske grundflade tæt på hinanden, hvorimod de på
de mindre gode og de dårlige voksesteder ligger længere fra hinanden.
1 modsætning til Assmann taler Wiedemann ikke om forholdsvis snævre
grund{ladegrænser, men om en optimal
ramme, der for bøg ligger mellem 20 og
40 m2 grundflade pr. ha.
Endelig foretages en sammenligning
mellem Assmans kritiske g rundfladestørrelse og Wiedemanns g rundfladeramme, som for bøg viser: Assmann 28
- 33 m2 pr. ha, Wiedemann 20 - 40 m 2 pr.
ha.
Sammenfattende kan man fastslå, at
bevoksningstætheden og dermed udtyndingens indflydelse på tilvæksten ikke
har opfyldt tidligere tiders forhåbning
om, at man ved udtyndingens hjælp kunne øge massetilvæksten betydeligt.
Tværtimod ved vi i dag, at vi med en
kraftig nedsættelse af bevoksningstætheden med sikkerhed kan nedsætte massetilvæksten ".
Henriksen skriver i: Skoven og dens
dyrkning side 327f bl.a. om massetilvækstens afhængighed af hugststyrken:
"Som et alment hovedtræk - men med
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Fig. 12 og 13. Bøge fra 1983. Planter opgravet fra afd. 255 og afd. 726, der begge er
bøgeselvsåninger fra 1977. Foto maj 1998, SØren Fodgaard.
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forbehold - viser forsøgene, at der eksisterer et ''frit hugststyrkeinterval", hvor
massetilvæksten i reglen ikke er stærkt
påvirket af hugststyrken. Dette interval
strækker sig fra maksimal masseophobning (A-hugst) til ca. 50 % af maksimal
masse .... "
l og for sig kunne man godt lave en
opdateret udgave af den på fig. V-4 gengivne relation mellem relativ vedmasse
og relativ tilvækst," (vist her som figur
7). Det har imidlertid ikke megen interesse, idet det kun drejer sig om en grov
retningslinie. l virkeligheden er der
mere typisk tale om relationer, der kan
beskrives med kurver med optimum, jfr.
begreberne "optimal grundflade" og
"kritisk grundflade". "Optimal grundflade" er den grundflade pr. ha, hvor vedmassetilvæksten er størst, medens "kritisk grundflade" er den grundflade pr.
ha, hvor vedmassetilvæksten er faldet 5
% i forhold til den optimale tilvækst.
Hertil kommer, at optimums beliggenhed er alders- og artsbetinget, måske
også lokalitetsbetinget. Forholdet kompliceres yderligere af, at der i reglen de
første år efter overgang fra en svag til
en stærkere hugst kan indtræde en kortvarig vækststimulans ("Wuchsbeschleunigung"), der i den første del af et forsøgs løbetid vil stille de stærke hugstgrader relativt gunstigt. l øvrigt gælder
kurven kun for en nogenlunde jævnt
(kontinuerligt) ført Hugst."
Som det fremgår af ovenstående, synes
der ikke at være noget til hinder for, at
den anførte udtyndingsmodel kan bruges, uden at massetilvæksten nedsættes.

5.1 Plus-bevoksninger
I driftsplanen og ved diskussioner om
hugststyrke m.v. benytter vi til angivel-

se af massetilvæksten C.M: Møllers
bonitetsvise tilvækstoversigter. Men i
det daglige arbejde med planlægning af
årshugsten opdagede jeg, at i mange af
bøgebevoksningerne blev hugsten større
end beregnet, og bevoksningerne ydede
tilsyneladende optimal tilvækst.
Da dette forhold havde gentaget sig nogle gange, kunne det ikke alene skyldes
fejlregning, og spørgsmålet var derfor:
Hvad var årsagen. Gjaldt dette forhold
alene for bøgen?
En nærmere gennemgang af rødgranbevoksningerne viste samme forhold, men
med modsat resultat. Der manglede nogle kubikmetre. Det ledte tanken hen på
fremstillingen og opbygningen af de
bonitetsvise tilvækstoversigter, som
fremstår som middeltal af mange målinger. Vi prøvede at måle nogle typiske
bevoksninger, og de antydede, at bøgen
på Sorø voksede 1S - 20 % mere for
samme bonitet, end tilvækstoversigterne
angav.
Det skal siges, at målingerne var primitive. Da prøvefladerne blæste omkuld
den 17. oktober 1967, og vi derefter fik
andet at tænke på, fik vi ikke fulgt
spørgsmålet op. Men gennem årene
viste hugsterne stadig, at bøgebevoksningerne gav et større hugstudbytte i m J
end forventet efter tilvækstoversigterne,
og rødgranbevoksningerne gav et mindre hugstudbytte end forventet.
Den tanke opstod derfor, at nogle
bevoksninger måtte være pIusbevoksninger og nogle minusbevoksninger.
Måske kunne den gode vækstlokalitet
betyde, at de fleste bøgebevoksninger på
Sorø var plusbevoksninger, medens de
fleste rødgranbevoksninger var minusbevoksninger på grund af den dårlige
vækstlokalitet med det for rødgran skadelige kalkindhold.
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I 1973 kom i: Forstwissenschaftliges
Centralblatt, hæfte 5, 1973 en afhandling af R. Kennel: "Die Bestimmung der
Ertragsniveaus bei der Buche", hvor han
nærmere undersøger en del bøgeprøveflader med henblik på den samlede tilvækst og påviser:
"At der ved samme overhøjdebonitet
forekommer ganske betragtelige forskelle i den samlede tilvækst ....
Yderpunkterne bliver repræsenteret
gennem prøvefladerne nr. 11 og nr. 20.
Disse forsøg ligger i Pfalz ved Kirchheimbolanden ved Donnersberg og ved
Elmstein, knap 30 km. fra hinanden.
Interessant er, at begge bevoksninger
har næsten den samme overhøjde .. ..
Trods dette ligger den samlede tilvækst i
middeltalfor B- og C-hugsten for prØveflade nr. 20 ved alderen 114 år på kun
61 % af den sammenlignelige prøveflade nr 11. Det drejer sig dermed om et
eklatant eksempel på forskelligt tilvækstniveau for et geografisk meget tæt
begrænset område. ForsØgene adskiller
sig tydeligt ved, at nr. 11 ved Donnersberg ligger på næringsstofrig porfyrforvitret jordbund med meget god vandforsyning, nr 20 ligger på mittlerem
Buntsandstein. Trods dette vil det være
meget svært at forklare udbytteforskellen alene med forskellen i voksested.... "
Resultatet af afhandlingen er, at: "langfristede undersøgte prøveflader viser, at
også for bøgen er der ved samme overhøjde så store forskelle i den samlede
tilvækstydelse og dermed i udbytteniveauet, at man ikke kan negligere det.
Måske fik jeg her en forklaring på det
forhold, at bøgen på Sorø synes at vokse mere, end de bonitetsvise tilvækstoversigter angiver, men kun fremtiden
kan vise, om det er rigtigt.
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5.2 Oprensning
På side 22 er beskrevet de imponerende
overstandere, som mødte mig, da jeg i
1961 kom til SorØ, og som den dag i dag
står i min erindring som noget af det
flotteste, jeg har set i dansk bøgeskovbrug. Ja, de var mindst lige så flotte som
bøgene i Skeide Kobbelskov under Sønderborg skovdistrikt, som jeg så i 1957,
da jeg som forstfuldmægtig i statsskovbrugets skovregulering stod for planlægningsarbejdet på distriktet. Desværre
faldt bøgene som offer for orkanen den
17. oktober 1967.
Det er klart, at Sorø modellen ikke vil
opnå bøge af dette format, alene af den
grund, at omdriftsalderen er sat til ca.
100 år, men det spørgsmål, som rejser
sig i den forbindelse, er: Vil den meget
stærkere hugst i forhold til den hugst,
som resulterede i de flotte overstandere,
få så afgørende indflydelse på oprensningen og dermed på bulhøjden, at det
vil ryste økonomien?
I "Skoven og dens dyrkning" skriver
H.A. Henriksen på side 344f:
"For bøg er de væsentligste kvalitetsegenskaber, der har relation til hugststyrken: Oprensningshøjde, tveg efo rekomst og til en vis grad rødmarvdannelse. Af de tre nævnte egenskaber er
oprensningshøjden - d. v.s. bullens længde - den vigtigste, for så vidt som
knasternes antal og størrelse er et af de
mest betydende kvalitetskriterier. Rundt
regnet udgør bullens længde ca. halvdelen af træets højde, hvilket vil sige, at
under den tidsmæssige udvikling vil bullens længde øges med ca. halvdelen af
træets højdetilvækst.
Bullens relative andel er imidlertid
afhængig af hugststyrken. Gennem den
periode, hvor bevoksningshøjden stiger

fra 15 til 30 m, vil bullens relative andel
i tilfælde af en bevoksningstæthed svarende til:
B-hugst stige fra 45 % til ca. 55 %
D-hugst være nogenlunde uændret
omkring 40 %
E-hugst falde fra omkring 35 % til
omkring 25 %.
Der er med andre ord tale om et stort,
hugststyrkeafhængigt spillerum med
hensyn til oprensningens højde. Forudsat den nævnte højdeudvikling fra 15 til
30 meter vil bullens længde ved B-hugst
stige fra ca. 7 m til ca. 16 m, ved Dhugst fra ca. 6 m til ca. 12 m, ved Ehugst fra ca 5 m til ca. 7 1/2 m ......
Resultatet af en kontinuerligt ført stærkere hugst findes næppe, bortset fra
nogle få forsøgsanlæg, hvoraf det ældste
nu er 68 år (prøveflade DP i Totterup
Skov under Bregentved Skovdistrikt).
Dette er værd at gøre sig klart, fordi det
omvendt betyder, at yngre bevoksninger, der nu behandles med C- eller Dhugst, vilfå en væsentligt lavere bul end
den forhåndenværende ældre bøgegeneration, somfaktisk er fremgået af en B/C
hugst.
Ovenstående retningslinier må tages
med forbehold, fordi der ikke er mange
præcise holdepunkter. Endvidere må
man være opmærksom på, at nomenklaturen er forskellig ..... , hvor C-hugst svarer til det, der i det foregående er kaldt
D-hugst, altså med en relativ grundflade
på ca. 50 %."
I prøveflade DP, C-hugsten, er højden
ved 68 år på 25,9 m, og bulhøjden er 9,6
m svarende til 37,1 % af højden. I Sorøskovene er bøgens middelbonitet ca.
1,5. Det vil sige, at højden ved 100 år er
ca. 30 meter, hvilket med en C-hugst
skulle give en bulhøjde på ca. 11,5
meter.

Det er selvfølgelig en væsentlig lavere
bulhøjde end de 14 - 16 meter, som de
gamle overstandere præsterede, men til
gengæld må det fremhæves, at aldersforskellen er ca. 60 år, og at rødkernen
er så godt som forsvundet.
Man kan også vende problemstillingen
om og stille det spørgsmål: Kan det
være økonomisk rigtigt at ofre så megen
tid på en forøgelse af bulhøjden fra 12 til
16 meter?
Svaret kan delvist findes i en afhandling
i D.S.T 1955: "Højdelagsundersøgelser i
Bøg" af Jørgen Lassen, hvor han viser,
at f.eks. i en 100 årig bøgebevoksning,
der er 25 meter høj og hugget som C.M:
Møllers bonitetsvise tilvækstoversigter
findes 67 % af værdien i de nederste 8
meter af kævlen og 84 % af værdien i de
nederste 12 meter. Tilsvarende finder
han, at i en svagt hugget 140 årig
bevoksning, der er 34 meter hØj findes
61 % af værdien i de nederste 8 meter af
kævlen og 80 % i de nederste 12 meter.
Selvom disse tal er baseret på priser i
1954, tror jeg ikke at forholdet i dag er
forrykket væsentligt. Jeg drager derfor
den slutning, at det ikke kan betale sig at
ofre tid på opnå en større bulhøjde end
de ca. 12 meter, som er målsætningen i
Sorø-modellen.
Spørgsmålet om tvegedannelse vil jeg
lade blæse i vinden, da jeg ingen iagttagelser og erfaringer har om dette spørgsmål udover, at det også kan være et proveniensspørgsmål.

6. Indblanding
Et gennemgående træk ved bøgeselvsåningerne på Sorø Akademis skovdistrikt er, at der spontant optræder indblanding af ask og ær. Askeindblandingen er en gammel foreteelse, mens æren
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først optræder som indblanding af
betydning efter stOlmen i 1967.
Ask

For at få et overblik over, hvor stor askeindblandingen var, blev det ved en planlægningsopgave i 1986 nærmere undersøgt for aldersklassen 30 - 70 år. Den
følgende oversigt viser indblandingsprocenter, vægtet efter vedmasse:
Aldersklasse

%

30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69

5
12
12
18
19
13
18
Il

Som det fremgår af tallene, er askeindblandingen ikke ubetydelig. Det er dog
mit indtryk, at den siden 1986 er noget
formindsket, måske fordi vi griber mere
aktivt ind for at regulere forholdet.
Asken indfinder sig som indblanding
overalt på den gode bøgebund, d.v.s.
også på arealer, hvor vi ikke kunne
drømme om at plante ask, og tilvæksten
og kvaliteten er fin. Tilsyneladende
generer den ikke bøgen væsentligt, med
mindre den gror frem i fugtige lavninger, hvor bøgen kun vanskeligt kan gro.
De to træarter gror i god harmoni, og
bøgen gror op under asken.
Lad det være sagt med det samme: Vi er
meget glade for askeindblandingen, selv

om den hugstmæssigt giver nogle problemer, bl.a. fordi vi må regne med, at
askene bør være fjernet ved en
omdriftsalder på ca. 70 år. Vi prØver
derfor at undgå større askegrupper, da vi
Ønsker, at asken med alderen optræder
som enkelttræsindblanding, således at
den kan fjernes, uden at der opstår større
huller i bøgebevoksningen. Ved denne
hugstbehandling viser det sig, at bøgen
langsomt, men sikkert erobrer askearealet, således at denne ikke volder problemer.
Denne iagtagelse bekræftes indirekte af
Jens Emborg i hans undersøgelse af Suserup Skov (Emborg 1995), hvor han
om foryngelsesfasen anfører:
"Foryngelsesfasen begynder, når der er
etableret en levedygtig foryngelse i en
lysåbning i kronetaget. Typisk etableres
ask først i åbningen, takket være rigelig
og hyppig produktion af effektivt vindspredte frø. Bøg etableres typisk derefter, ved førstkommende oldenår. "
Senere skriver Emborg: "Samlet dokumenterer årringsanalyserne klare forskelle i de to træarters vækstmønstre i
Suserup Skov. Askens strategi er at komme i front fra start og forblive i front,
indtil den har opnået en permanent
position i det Øvre krone rum. Bøgens
strategi er at etablere sig i halvskygge
og derefter skridt for skridt erobre sig
en plads i overetagen. "
At vi er så glade for askeindblandingen
skyldes, at den i mange år har pyntet på
bøgeøkonomien. Askekævlerne er blevet betalt betydeligt bedre end bøgekævler for samme diameter. I dag er forskel-

Fig. 14. Spredt indblanding af ask i bøg. Asken er mest udbredt i lavningen, men den findes over hele bevoksningen. Asken kendes på de lysebrune stammer, mens bøgen har
grålige stammer. Bøg fra 1948, afd. 420. Foto: SØren Fodgaard, april 1997.
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Tabel 3. Salgspriser for kævler af bøg og ask pr. ll. december 1997.

Midtdiameter
cm.
20
25
30
35
40

-

24
29
34
39
49

Bøg, kr

Relativ: AskÆØg

B

A

B

A

B

690
725
840
1320

565
595
640
740

390
880
1200
1465
1835

280
580
720
1000
1150

128
166
174
139

102
121
156
155

len dog noget udjævnet. Til sammenligning er et skema udarbejdet i 1989 ført
a' jour - se tabel 3.
Selv med dagens vejledende priser er
der en betydelig prisforskel mellem ask
og bøg. Samtidig har asken en større
diameter end bøgen for samme alder,
navnlig i de yngre aldre.
Ær

Æren er for mig et stort spørgsmålstegn.
Æren har fra 1967 og frem erobret
adskillige arealer på den bedste bøgebund. Den optræder i stigende grad som
indblanding i bøgeselvsåningerne - ja, i
flere tilfælde har vi måttet straffe den men æren er ikke nem at regulere, da
den jo skyder op lige så hurtigt, som
man sætter den på rod.
Målet må være at reducere ærens tilstedeværelse i bøgeselvsåningen og i den
senere bøgebevoksning til spredt indblanding, og derefter behandle den som
skitseret for asken. Desværre er det
givet, at æren fremover vil blive et voksende problem for kommende bøgeselvsåninger. Men måske kan man styre den
ved hjælp af skygge, hvilket er et ekstra
argument for at dæmpe hugsten fra ca.
80 år, som foran skitseret.

46

Ask, kr

A

Rødgran

En helt anden form for indblanding er
den kunstige indblanding i bøgeselvsåningerne, hvor man tilplanter eventuelle huller i selvsåningen. Det kræver
nogen tålmodighed, da man ikke skal
plante i de små huller, men vente og se,
om ikke naturen selv ordner dette
spørgsmål.
I de større huller d.v.s. huller, som naturen efter en frist på ca. 10 - 15 år ikke
har ordnet, må man skride til tilplantning, og her har jeg foretrukket rødgran.
Det er jo en gammel erfaring, at rødgran
indblandet i bøg gror fortrinligt og ofte
undgår at få Trametes.
Derfor kan vi i disse huller dyrke
rødgran, der kan blive op til 80 år. På
den måde kan vi få store dimensioner på
rødgranen, som ellers kun bliver 45-55
år i løvskovene og kun giver tømmer af
mindre dimensioner samt en masse trametestræ.
Andre arter
Indblanding i bøgeselvsåninger med
andre træarter er ikke forsøgt i min tid i
større stil. Årsagen er først og fremmest,
at vi har den store vildtbestand, der udelukker indblanding med ædelgrantræar-

terne, douglasgran og med lærk uden
vildthegning.
Indblanding med fuglekirsebær har ikke
været forsøgt, selvom møbelindustrien
vifter med store priser på fuglekirsebær
af større dimensioner. Det skyldes, at
jeg ikke kan erindre en bevoksning af
fuglekirsebær af blot nogenlunde størrelse, som har en blot nogenlunde pæn
stammefonn.

6.1 Underetage
I spørgsmålet om underetage ma Jeg
bekende, at her sejrede den kortsigtede
økonomi over skovdyrkningen, eller
sagt med andre ord, den rå maskinkraft
væltede underetagen.
De store udkørselsmaskiner som Gremo
og Rottne tromlede underetagen ned,
fordi det var mest praktisk for dem, når
de hurtigst muligt skulle nå frem til de
spredte bunker, som skulle transporteres
ud til fast vej. Den korteste vej mellem
to punkter er som bekendt den lige linie
mellem dem, og den benyttede de.
Det sparede selvfølgelig tid og dermed
penge. Men skovdykningsmæssigt gik
der noget tabt, som måske kan vise sig at
være kostbart i fremtiden, thi undervæksten tjente mange gode fonnål.
Når man betragter en bøgeselvsåning
gennem de første år, vil man se, at allerede i foryngelsesstadiet skiller bøgene
sig ud i etager. Det er derfor relati vt let
at etablere en etageret bevoksning med
en overetage, en mellemetage og en
underetage: Man skal blot hugge overetagen relativt stærkt og hugge svagt i
mellem- og underetagen .
Bøgen kan nemlig vegetere og overleve
selv i stærk skygge. Denned kan man få
en effektiv bunddækning, der bevirker,
at man kan hugge stærkere og mere frit

i overetagen uden at skade bunden med
stærkt lys. Det giver en stor smidighed i
hugsten, da man kan hugge konjunkturhugst, d. V.S., at man i mere udstrakt grad
kan foretage dimensionshugst efter kundens ønske og hermed opnå en merpris
ofte af anselig størrelse. Man står også
mere frit for at forcere tilvæksten på eliteindividerne, eller man kan frit hugge
for værdifulde indblandingstræer. Bunden er jo beskyttet af underetagen.
Derimod må man ikke lade sig forlede
til at tro, at man kan opnå en værdifuld
mertilvækst i underetagen. Man kan
højest opnå nogle rm brænde eller nogle
få lunckerkævler.
Underetagen giver imidlertid fordele i
forbindelse med den kommende selvsåning: Man får en fortrinlig jordbund
fri for dårlig æropvækst og fri for græs.
Dette betyder, at man kan reducere jordbehandlingen sammenlignet med den
enetagerede bøgeskov. Her vil for meget
lys til jordbunden ofte medføre dårlig
opvækst af ær eller græsbunden jord,
som i begge tilfælde kræver en kraftigere jordbundsbehandling (dybdepløjning
i stedet for harvning) for effekti vt at
bekæmpe æropvæksten og/eller græsset.
Dette viser sig ofte at være vanskeligt,
hvorfor man må foretage efterbehandlinger for at straffe æren eller for at nedkæmpe græsset. Det er på det stadium,
at man kommer til at betale noget af det
tilbage, som man vandt ved at give sig
maskinerne i vold.
Hvordan skal man løse spørgsmålet om
at dressere maskinerne til ikke at ødelægge underetagen? Desværre kender
jeg ikke løsningen og kan derfor kun
antyde nogle muligheder.
Man kunne tænke sig, at der kunne
udvikles et virkeligt hurtigt spil, der
kunne trække effekterne ud til nogle
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slæbespor, hvor de store maskiner så
transporterede effekterne videre til fast
vej. Man har vist eksperimenteret med
en første udslæbning til slæbespor med
hest. Desuden har man konstrueret jernhesten, der skulle erstatte hesten (en
minitraktor med bælter, red.). Så måske
har man den ideelle løsning i den nærmeste fremtid.
Det bør være muligt at nå frem til et
både-og - både brug af maskiner og god
skovdyrkning - i stedet for et enteneIler. Problemet må løses, så man i
fremtidens bøgeskov brug kan arbejde
med en effekti v underetage.

7. Kunstig bøgekultur
Som det fremgår af foranstående, benyt-

ter distriktet så vidt muligt bøgeselvsåning. Erfaringerne med kunstige
bøgekulturer er derfor stærkt begrænset
og relaterer sig kun til de tilfælde, hvor
man ønsker et træartsskifte - i reglen fra
nåletræ til bøg. Det er klart, at man har
været stærkt påvirket af diskussionerne
om plantetal m.v., som bl.a. fremgår af
Statsskovenes 0stanalyse.
I dag er der faktisk ingen, der taler om
såningskulturer i bøg. Det skyldes antagelig at der ofte er mangel på bog, og at
en såningskultur kommer langsommere
i gang og kræver længere opvæksttid.
Dermed øges faren for, at arealet springer i græs og faren for museangreb. Et
forsvar herimod kræver øget indsats i
form af mekanisk rensning og eller
sprøjtning.

Tabel 4. Model for en plantet bøgekultur.

Priser 1990, kr/ha. Der plantes med l,S m's afstand mellem rækkerne og I m ' s afstand
mellem planterne. I hver 4. række plantes hybridlærk med l,S m's afstand.
Rydning af areal
S timer a 300 kr
Spadeharvning
8 timer a 230 kr
Plantepris bøg
2790 kr pr. 1000 stk.
Plantepris lærk
2400 kr pr. 1000 stk.
Plantning bøg 2/0
5000 stk. a 1,20 kr
Plantning lærk 2/1
1500 stk. a 1,40 kr
Hegn 27 kr pr. m opsat
1. sprøjtning (2. år), Kerb
2. sprøjtning (3. år), Atrazin (nu forbudt)
3. sprøjtning eller græsslåning eller musebekæmpelse
1. udrensning (15 år)
20 timer a 125 kr
2. udrensning (20 år)
20 timer a 125 kr

1500
1840
13950
3600
6000
2100
10800
1500
800
2000
2500
2500

lalt:
lalt ved brug af planter fra selvforyngelse

49090
37640

Benyttes planter, som er optaget i selvforyngelse, er kostprisen 500 kr pr. 1000 stk.
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I mine optegnelser fra 1949 er nævnt en
model på en rillesåning fra Hvidkilde,
og jeg husker en model fra Lellinge
skov ligeledes fra 1949, hvor man ryddede firkanter og såede bog i disse.
Hvordan det er gået med disse såningskulturer, ved jeg ikke, men siden er jeg
ikke stødt på såningskulturer i bøg.
Plantningskulturer i bøg findes i mange
forskellige udformninger, og mange
modeller er sikkert opstillet rundt omkring i landet. I 1990 forsøgte distriktet
også at opstille en model på en plantet
bøgekultur, se tabel 4.
Det skal bemærkes, at hegnsudgiften for
modellen er udregnet efter hegning af en
firkant på 100 x 100 m. For større kulturarealer vil hegnsudgiften blive mindre, jævnfør eksemplet i tabel 5.

Er det forsvarligt at benytte bøgeplanter
fra selvsåninger til frembringelse af
kunstige kulturer? Skulle man ikke
benytte lejligheden til at indføre fremmede provenienser, som f.eks Sihlwald
(nær ZUrich), Foret des Soignes (nær
Bruxelles) eller Eutin (Holsten) for at
opnå en bedre form og større tilvækst.
Henriksen (1988) anfører under afsnittet
om bøgeracer, danske erfaringer:
"Eifaringerne (med bøg af udenlandsk
herkomst) har gennemgående været
gode. Der er med det importerede materiale opnået væsentligt bedre resultater
i formmæssig henseende, end det som
helhed har været tilfældet med bøg af
dansk herkomst.
De bedste resultater synes opnået med
schweizisk bøg (Sihlwald), som dog

Tabel 5. Kultur af bøg og Nordmannsgran.
Anlægsudgifter i 1983, kr.
Kultiveret areal: 4,6 ha. Planteafstand 1 x 1 m.
2 rækker bøg og 1 række nordmannsgran. Sprøjtespor indlagt med 12 m. ' s afstand.
Planletal:

26.7006/0 bøg, SorØ (Vindelbro og Bromme)
11.500 2/3 nordmannsgran , Artwin, Papart, Tyrkiet.

Harvning : (Lindenborgharve)
Grubning: (NGR)
Plantepri s: Bøg

24 timer a 148,00 kr
14 timer a 80,00 kr
26.700 stk. optaget a 0,13 kr
NGR 11.550 stk. a 2,25 kr
16timera 131,00 kr
Transport af planter
26.700 stk. a 0,80 kr
Plantning: Bøg
NGR 11 .550 stk. a 0,75 kr
Hegn opsættes i sommerens løb ca. 860 m a 22,00 kr
Sociale udgifter: 20% af arbejdsløn

3.552
1.120
3.471
25.988
2.096
2l.360
8.662
18.920
8.000

laIt:
pr. ha

93.169
20.254
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udviser kvalitetsmæssige forskelle. På
samme kvalitetsniveau ligger nogle
Karpaterherkomster, dog må det bemærkes, at der indenfor Karpaterområdet findes væsentlige kvalitetsforskelle.
Bøg fra Holland er af varierende kvalitet, men nok gennemgående bedre end
dansk bøg. Det samme gælder bøg fra
Foret des Soignes ved Bruxelles. Bøg
fra Slesvig-Holsten synes ikke væsentlig
forskellig fra dansk bøg, hvorimod nyere resultater tyder på, at man fra det
mellemste og sydlige Tyskland kan få
forholdsvis bedre materiale. l henseende til vækstkraft synes der ikke at være
store forskelle , måske vokser bøg fra
Sihlwald og Foret des Soignes lidt bedre end gennemsnittet".
Som det fremgår af citatet, må det være
vækstformen, som man skal interessere
sig for, når man skal afveje spørgsmålet
om brug af fremmede provenienser contra hjemlig bøg. Her er det ikke nok at se
på retstammethed, da kvalitetsnormer
som snoning og spidstveger også kommer stærkt ind i billedet.
I Horsebøg skov stod en meget flot
bøgebevoksning af tvivlsom oprindelse,
antagelig var den Karpaterbøg. Et karakteristisk træk for bevoksningen var
de mange snoede træer, som antyder, at
det var Karpaterbøg. Snoningen bevirkede at kævlerne blev sat et par klasser
ned i sorteringen, og her hjalp den fine
rette form ikke på prisen.
Belært bl.a. heraf drog jeg den konklusion, at den økonomiske fordel ved at bruge planter fra bøgeselvsåninger til kunstige bøgekulturer var større end den
eventuelle fordel, der kunne opnås ved
en bedre vækstform fra udenlandske
provenienser.
Et andet spørgsmål var: Hvor gammel
skal en plante fra en bøgeselvsåning
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være for at kunne bruges som plante i en
bøgekultur?
Følger man en bøgeplantes vækst i de
første år i en bøgeselvsåning, ser man, at
det første år er planten meget lille og
spinkel. De følgende 2-3 år er den så
stærkt skyggepåvirket, at den ikke kan
tåle chokket ved at blive plantet ud i
fuldt dagslys, men i værste fald vil dø.
Først efter S - 6 år, når der er lysnet i
overstandeme en til to gange, er planten
tjenlig til udplantning. Den er da ca. 0,S
m, virker kraftig og robust, og skyggepræget er forsvundet.
Et eksempel på en speciel bøgekultur
skal nævnes. I foråret 1983 etableredes i
afd. 914 en bøgekultur. Opstillingen i
tabel S er foretaget af daværende skovfoged S.B. Rasmussen .
Det bemærkes, at der ikke er beregnet
udgifter til rydning for kvas. Bortkørsel
af stød og samling af kvas blev udført i
een arbejdsgang efter stormfaldet i
november 1981, og stødrydningen bør
formentlig ikke betragtes som en kulturudgift. Renholdelse af arealet vil i videst
muligt omfang ske ved hjælp af kemikalier.
Når denne kultur er medtaget, skyldes
det dels, at man har anvendt 6 år gamle
bøgeplanter fra bøgeselvsåninger, dels
den besynderlige blanding af bøg og
nordmannsgran, der viser, hvor "forskruet" man kan udtænke blandinger i
kunstige kulturer, hvor man jo står helt
frit bogstavelig talt på den bare jord.
Kulturen er også medtaget her, fordi den
i årenes løb har fået mange forstmænd
til at bruge stærke ord i deres fordømmelse af den. De første år lød dommen:
Den bliver aldrig til noget, om igen, jo
før jo bedre. Specielt erindrer jeg en
ekskursion den 10. oktober 1985, hvor
eliten af sjællandske forstfolk ikke lagde

skjul på deres mening om kulturen.
Dommen var klar og tydelig: Håbløs,
kasseret, om igen.
Kulturen er i dag blevet til en bevoksning, men den måtte igennem efterbedring dels med eg i en fugtig lavning, dels
med rødgran. Forargelsen over indblandingen af nordmannsgran var delvist
berettiget. Det blev ikke den store
gevinst; men jo mere kulturen blev
skældt ud, jo mere rettede de overlevende nordmannsgraner sig.
Slutresultatet blev, at juletræhøsten af
nordmannsgraner kunne dække udgifterne til tilplantning med nordmannsgran. Og rødgranjuletræerne, der kom
som en uventet sidegevinst, kunne dække udgifterne til efterbedringen med
rødgran samt en del af udgifterne til
bøgene. Rødgranerne viste sig endvidere som en god støtte for bøgene.
Den l. november 1994 havde distriktet
ekskursion med det samme selskab, som
den 10. oktober 1985 udtalte deres fordømmelse af kulturen. Selvom erindringen herom var svag, udtalte man dog , at
man måtte indrømme, at kulturen ville
blive til brugbar skov.
Konklusionen må være, at naturen ofte
er langmodig overfor forstfolks spekulative skovdyrkning, samt at det ikke altid
går, som præsten prædiker, og at man
godt kan anvende planter fra en bøgeselvsåning.
I en årrække havde vi etableret en flyvende planteskole i det nordøstre hjørne
af afd. 915 i Alsted skov i en bevoksning, som senere blev kåret som frøavlsbevoksning. Her producerede vi mange
gode bøgeplanter, og overskudsproduktionen blev solgt. Men så blev det lovmæssigt gjort så kompliceret at sælge
planter, og samtidigt blev der så langt
mellem oldenårene, at vi opgav den fly-

vende planteskole, hvilket sådan set var
en skam.

8. Stormfald i 1967
I 1967 ramtes Danmark af to frygtelige
storme, den 23. februar og den 17. oktober, som væltede 5 års hugst eller ca.
140.000 m 3 på distriktet.
Den 24.-25. november 1981 og den 18.
januar 1983 hærgede storme atter landet. På distriktet faldt ca. 25.000 m\
hovedsageligt nåletræ, svarende til ca. 3
års tømmerhugst, og skovene vil i flere
år være præget af stormene, indtil de
blottede arealer atter er bevoksede.
At stormkatastrofer ikke er et nutidigt
fænomen fremgår af Sarauws driftsplan
fra 1834, h vor det anføres, at: "Stabbe
efter Vindfælder, ofte til flere Favnes
Indhold (1 favn brænde = 2.226 ml) i
Tusindtal ... findes især paa det sydligste
Skovfogedberidt i Sønderskoven (Broby
Vesterskov) ... en Del Aar ville endnu
hengaa, inden det er muligt at rense
Skoven for dette vederstyggelige Syn",
der ifølge Oppermann vistnok skyldes
stormen den ll. marts 1822 eller orkanen den 20. december 1824. (Oppermann: Skove og Søer under Sorø Akademi 1928).
Det er mærkeligt at få denne kortfattede
beskrivelse af resultatet af et stormfald,
der fandt sted for ] 75 år siden, og så i
1967 se historien gentaget, idet stormen
den 17. oktober atter ramte det sydligste
skovfogedberidt i Sønderskoven hårdt.
I det følgende citeres oplysningerne om
de to stormfald i 1967 fra distriktets årsanalyse (for daværende l. distrikt), hvor
disse er omtalt i lapidarisk form.
"Stormen den 23. februar 1967 væltede
ca. 2.000 ml gammel bøg og ca. 6.500
m J nåletræ. Stormen kom i hovedsagen
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fra sydvest fra klokken ca. 17 til 23. Jorden var stærkt opblødt efter kraftige
regnskyl. Langt de fleste af distriktets
granbevoksninger blev væltet eller revet
op.
Efter stormfaldet mærkedes stor tilbageholdenhed fra plankesavværkernes side
med hensyn til bøgeplanker. Derimod
kunne alt finertræ sælges til uændrede
priser, og små planker og stavkævler
har distriktets stavtrækunder aftaget.
Nåletræmarkedet var efter stormfaldet
meget dødt, trods et prisfald på 8 kr pr.
ml. Statsskovenes hugststop medførte
imidlertid, at distriktet fik aftale med et
nordsjællandsk savværk om levering af
stormfældet gran. Sammen med leverancerne til Centralsavværket og til Hovedvejens savværk har dette skabt ro om
afviklingen af stonnfaldet".
Distriktet havde lige nået at få stormfaldet fra den 23. februar afviklet, da orkanen den 17. oktober ramte distriktet med
voldsom styrke. Her var det navnlig 1.
distrikt, der blev ramt, idet 2. distrikts
skove lå nord for hovedvej l, som dannede et skel mellem de meget hårdt ramte skove og de mindre hårdt ramte skove.
Om formiddagen den 17. oktober var
jeg i skoven med en køber til et parti
bøgeplankekævler i et frygteligt regnvejr. Efter et par timers forløb foreslog
kunden, at vi holdt inde, da vejret var for
vådt til, at vi kunne færdes i skoven. Vi
kunne så fortsætte i morgen.
Ingen af os anede på det tidspunkt, at
dette forslag ikke kunne gennemføres.
De kævler, der lå spredt på skovbunden,
blev så grundigt begravet af stormfældet
træ, at kævlerne først blev "gravet" fri i
løbet af et par år.
Om eftermiddagen begyndte det at
blæse op, og snart blev det klart, at en
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storm var på vej. Sidst på eftermiddagen
begyndte graner at vælte, og distriktet
fik travlt med at rydde de offentlige
veje. Klokken ca. 17 var stormen tiltaget
til orkan, og de store bøge begyndte at
vælte. Distriktet måtte derfor opgive at
rydde vejene, og kl. ca. 19 meddelte
distriktet politiet, at det var umuligt at
friholde hovedvej A l gennem Søskoven for væltede bøge, hvilket blev meddelt i radioen.
Orkanen hylede nu så kraftigt, at man
kun hørte den infernalske larm og ikke
længere de dumpe drøn af de væltede
træer. Ja, larmen var så enorm, at vi ikke
hørte, at den store lind, som stod i haven
tæt ved stuehuset, blæste ned i taget.
Heldigvis væltede den med rod, ellers
var huset blevet knust.
Ved midnatstid løjede orkanen af, og
der blev så mærkeligt stille. Da jeg forsøgte at gå en tur i Filosofgangen, rendte fasanerne forvildede rundt - de var vel
blæst af pinden. I de følgende dage forsøgte jeg at komme rundt på distriktet,
og katastrofens omfang gik op for mig. I
årsanal ysen for 1967/68 for 1. distrikt
anføres:
"Den 17. oktober ramtes distriktet af en
orkan, der ikke er set magen til siden
1824.

Resultatet af katastrofen er endnu ikke
opgjort, og det bliver det vel aldrig, men
ca. 50.000 ml bøg og ca. 18.000 ml
nåletræ væltede.
Distriktets driftsplan er sat ud af spillet,
og distriktets netto vil i år fremover
være præget heraf
Priserne på nåletræ blev reduceret med
30%, men trods denne reduktion blev
distriktet underbudt med ca. la kr pr.
ml, således at det ikke har været muligt
at afsætte det normale hugstkvantum på
det lokale marked.

Bøgesorteringen blev strammet for
plankekævlernes vedkommende, svarende til mellem en halv og en hel sorteringsklasse, men afsætningen har dog
været så tålelig, at man har kunnet
afsætte næsten det dobbelte af det normale hugstkvantum.
Distriktet har endvidere deltaget i det af
Vallø skovdistrikt etablerede vandlager
"Træ-Tryg" med ca. 1.700 m J plankekævler og ca. 1.000 m J lunckerkævler.
Atter en gang var det bøgen, der reddede nettoet hjem, et netto, der trods stigning har været dyrekøbt.
Tages aktiekøb i diverse træ industrier i
regning, må nettoet reduceres betydeligt, og Centralsavværkets prisreduktion
på 15 kr pr. m J reducerer nettoet med
ca. 37.500 kr.
Det må bemærkes, at distriktet har formået at oparbejde 23.590 mi stormfaldstræ uden at øge arbejdsstyrken og
uden øget personalehjælp. "
Den Il. og den 15. januar 1968 ramtes
landet atter af to storme. På forespørgsel
fra Direktoratet for Statsskovbruget
måtte distriktet svare, at det var umuligt
at skønne over, hvor stort stormfaldet
havde været, da man blot kunne konstatere, at dyngerne af stormvæltet træ var
blevet lidt større. Men skulle man skønne, så var stormfaldet på ca. 1.500 m)
bøg og ca. 2.000 m) nåletræ.
Efter dette stormfald var stormprøvelseme også slut.
Når man står over for en stormkatastrofe af så voldsomme dimensioner, som
stormen den 17. oktober, så forenes alle
gode kræfter om at løse alle de problemer, som opstår med hensyn til afvikling af stormfaldet. Men det blev hurtigt
klart, at man måtte søge at fordele det
stormfældede træ over flere år, da det
var umuligt for træindustrien at oparbej-

de alt træet og videresælge færdigvarerne inden for kort tid, d.v.s. inden for et
år.
Hvad nu? Hvorledes opbevarede man
træet bedst over en periode på op til 3-4
år? Mange ideer blev lanceret, og det
blev hurtigt klart, at nåletræet skulle
opbevares under vand, og det kunne f.
eks. ske i sprinklerlagre eller i en sø.
For løvtræet var spørgsmålet ikke så
simpelt. Mange forskellige ideer til
opbevaring af løvtræ - her tænker jeg
specielt på bøg - blev udkastet.
I det følgende vil jeg kun omtale de
opbevaringsmetoder, som distriktet
anvendte for bøg, idet der iøvrigt henvises til Peter Moltesen "Opbevaring af
bøgekævler i kuler dækket med organisk materiale" , D.S.T. 1971, og "Skovtræernes ved", Skovteknisk Institut
1988.
Det er tidligere omtalt, at distriktet deltog ivandlageret "Træ-Tryg" med et
tvivlsomt økonomisk resultat, og skovrider Th. Kaspersen lejede to gravede sØer
i forladte grusgrave i nærheden af
Bromme skov.
I den ene sø på O, l ha blev der lagt 316
m) bøgekævler, heraf 176 m 3 plankekævler og resten, 140 m) stavkævler.
Udlægningen fandt sted i månederne
juni samt oktober 1968, og optagningen
i september 1970.
Ved optagningen blev kævlerne trukket
på land med en traktor og aflagt i 83 m'
plankekævler over 35 cm i top og 204
m 3 lunckerkævler af gulvtrækvalitet og
29 m) af cellulosekvalitet. Plankekævlerne blev solgt for 90 kr pr. m 3 svarende til listepris for B-C kvalitet minus 12
kr. De samlede omkostninger var 33 kr
pr. m3 .
I den anden og større sø på 0,8 ha blev
lagt 1.150 m 3 luncker kævler. Udlæg-
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ningen fandt sted i maj-oktober 1968, og
optagningen i august-oktober 1969.
Optagningen skete dels med en lejet
byggekran, dels ved opslæbning med
traktor. Af de 1.150 m 3 Junckerkævler
blev de 180 solgt som cellulosekæv ler
på grund af misfarvning og råd. De samlede omkostninger var 37,50 kr pr. m 3 •
I begge grusgrave sank vandstanden i
sommeren 1969 så meget, at en stor del
af kævlerne lå over vandet og udtørredes, og dette var årsag til, at ca. 14% af
partierne måtte klassificeres som cellulosetræ. (Oplysningerne om sølagringen
er taget fra daværende kst. skovrider H.
Lassens indberetning af12. februar
1971).
Som det fremgår af ovenstående var sølagringen en meget dyr metode.
Under mit ophold i Schweiz i 1954 havde jeg hørt en bemærkning om, at man
på "Auenkalk" havde set, at stormfældede løvtrækævler kunne opbevares i flere
år uden at tage skade, blot der var rodforbindelse. Da Statens forstlige Forsøgsvæsen kunne bekræfte disse oplysninger, opstod den tanke, at det måtte
være muligt at opbevare de væltede
bøgekævler på distriktets kalkrige jord,
såfremt de havde rodforbindelse.
Distriktet indstillede derfor til overinspektionen for Sorø Akademis skove, at
man fik tilladelse til at opbevare bøgekævler på denne måde, og tilladelsen
blev givet.
Denne opbevaringsform løste mange af
distriktets problemer, idet man nu kunne
fordele hugsten over flere år og dermed
nedsætte presset på distriktets medarbejdere. Presset på distriktets løvtrækunder
blev ligeledes mindre, og distriktet kunne udnytte, at planteprisen var meget
lav, idet de ryddede arealer blev tilplantet løbende. Jeg husker, at prisen for
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Nordmannsgran, proveniens Ambro1auri var 150 kr pr. 1000 stk., og i 1968 blev
f.eks. afd. 875, litra c tilplantet med
Nordmannsgran efter rydning af stormvæltet rødgran.
En stor del af stormfaldet i bøg var overstandere over bøgeselvsåninger fra 1949
og 1955 på distriktets kalkrige jord distriktets første store held. Disse bøge
var rodvæltet - hvilket var distriktets
andet store held - og det tredie store held
var, at de væltede træer lå i skygge,
beskyttet af bøgeopvæksten.
H vordan gik det så? Det gik forbløffende godt. I foråret 1968, 1969 og 1970
sprang bøgene ud i liggende stilling, et
syn som ældre Sorøborgere endnu
husker, og veddet holdt sig frisk. Barkskader fandtes ikke, og blåfarvning
fandt vi kun i ca 20 træer. Orehoved
Finerindustri købte løbende frisk finertræ af de væltede træer til listepris. Det
skal tilføjes, at der kun lå få kævler tilbage i foråret 1970, og bladene var
meget små, så jeg tror ikke, at de kunne
have klaret et år yderligere.
Iårsanalysen 1969170 for 1. distrikt
nævnes hvor store mængder stormfald
der er opgjort ved udgangen af
finansåret. I tabel 6 ses tallene inklusive
skøn over uopgjorte mængder.
For 2. distrikt opgiver H. Lassen i sin
indberetning af 12. februar 1971, at
stormfaldet var på 14.950 m 3 løvtræ og
26.150 m3 nåletræ, ialt 41.100 m 3 • Det
samlede stormfald på Sorø Akademis
skovdistrikt skulle herefter udgøre ca.
118.500 m 3 • Det skal tilføjes, at i
finansåret 1970171 blev der yderligere
opgjort noget stormfald i bøg, men jeg
har intet tal herfor, kun et skøn på ca.
1.500 m 3 •
Der forestod nu et stort oprydningsarbejde, inden arealerne var klar til til-

Tabel 6. Vedmasser fra 1967 stormfaldet opgjort l. april 1970, samt et skøn over uopgjorte mængder.
Bøg

Eg

Andet løv

Nål

lait

Opgjort
Uopgjort

37.248
10.000

1.582

1.312

24.256
1.000

66.398
11.000

I alt

47.248

1.582

1.312

25.256

77.398

plantning, og der stod også spredte
rester af bevoksninger, som skulle
opgøres.
Ser man skovene i dag, vil ingen tænke
på, at de i 1967 var ramt af stonne og en
voldsom orkan. Den lære, som man kan
drage, må vel være, at orkaner skal man
simpelt hen glemme alt om. Skovdyrkningsmæssigt kan man ikke gøre noget,
der kan forhindre et så voldsomt naturfænomen i at vælte alt på sin vej.
Orkanen i oktober 1967 var en såkaldt
pressestorm, der trak brede bælter gennem skoven, hvor alt over en vis højde
blev væltet , uanset træ art. Distriktet
havde fladefald i eg og ædelgran, så al
lærdom om stormfasthed blev den 17.
oktober blæst omkuld.

struktur vil betyde ændrede synspunkter
på skovenes drift. Sorø modellen vil nok
undergå en kraftig ændring, idet den
naturligvis skal tilpasses Stiftelsens
ændrede økonomiske status som privat
ejendom.
Det er derfor med nogen betænkelighed,
at jeg har skrevet denne artikel, da jeg
føler, at det er et stykke historie, der blot
vil samle støv på en eller anden hylde.
Men det skal indrømmes, at jeg også
føler, at jeg har haft en dejlig tid som
leder af Sorø Akademis skovdistrikt, og
at jeg føler, at statsdriften har betydet, at
den nye bestyrelse har overtaget et masserigt og værdifuldt skovdistrikt, som
det nu er op til dem at bygge videre på.
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