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1. Indledning 

I 1980 fik jeg et tre-årigt seniorstipendium 
ved Landbohøjskolen, og i 1983 afslut
tede jeg stipendiet ved at aflevere en 
doktorafhandling , der rummer en række 
undersøgelser af, hvorledes den sekun
dære produktions indsatsfaktorer varierer 
med bestemte skovdyrkningsmæssige 
beslutninger: 
1. Tidsstudier i et bøgehugstforsøg 

bidrager til at klarlægge, hvorledes 
variationer i hugststyrken påvirker 
arbejdstidsforbruget til skovning. 

2. Tidsstudier af skovning af bøg, eg, 
ask og ær bidrager til at klarlægge 
træartsvalgets betydning for forbruget 
af arbejdstid. 

3. Tidsstudier på renafdrift og ved 
afvikling af overstandere i bøge
skov bidrager til at klarlægge de 
arbejdstekniske konsekvenser ved 
valg af drifts type. 

4. Præstationsoversigter for skovning 
af bøg ved forskellige aflægnings
grænser og præstationsoversigter 
for udbringning af bøg udgør et 
planlægnings- og kaLkuleværktØi 
for skovadministrationen. 

5. Sammenligning af observeret og 
målrettet udvisning i ældre bøg 
viser hugstmådens betydning som 
rationaliseringsparameter. 

Uanset hvor interessante de fire første 
punkter er, så fængslede det femte , 
måldiamete rhugsten, mig særligt. 
Først og fremmest fordi den indfører et 
helt nyt element i skovbehandlingen, 
som lover forbedrede indtægter både 
på det korte og det lange sigt. 
Samme år, som jeg opnåede det omtal
te stipendium, fik jeg tilsyn med 
Frederiksdal Skovdistrikt (nord for 
København). Hermed indledtes et 
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frugtbart og venskabeligt samarbejde 
med Frederiksdals ejer, Johan lensgreve 
Sigismund Schulin. 
Greven administrerede selv sine skove, 
men efter et indledende år, hvor vi 
diskuterede mine overvejelser omkring 
måldiameterhugst i bøg, og hvor vi 
viste ud sammen, blev jeg bemyndiget 
til at udføre al udvisning i ældre bøg 
efter egne principper. 
Omkring 1986 begyndte vi at diskutere 
mulighederne for at drive måldia
meterhugst i rødgran. En renafdrift af 1 
ha gammel rødgran, som vi foretog på 
det tidspunkt, gav et overraskende ringe 
økonomisk resultat, hvilket skærpede 
vores appetit på at prØve noget nyt. 
Derfor indeholder artiklen to hoved
afsnit: Et om måldiameterhugst i bøg 
og et om måldiameterhugst i rødgran. 
Ved Lensgrevens død i 1992 mistede 
jeg en ven og åndsfælle, som ville have 
glædet sig over at se denne artikel på 
tryk. 
Efter Lensgrevens død overtog hans 
enke, Vibeke lensgrevinde Schulin, 
Frederiksdal. Vibeke Schulin driver 
ejendommen videre i sin afdøde ægte
fælles ånd med samme store veneration 
for dens natur- og kulturhistoriske 
værdier. 
Johan Schulins broder, pensioneret 
skovrider Vilhelm lensgreve Schulin, 
har endvidere bidraget til denne artikel 
ved de mange udbytterige diskussioner, 
som vi har ført sammen i skovene. 
Det skal afslutningsvis understreges, at 
denne redegørelse ikke er en viden
skabelig afhandling. Den er skrevet i 
min fritid og redegør alene for de er
faringer og overvejelser som praksis 
på Frederiksdal Skovdistrikt har gi vet 
anledning til. Forskningscentret for 
Skov & Landskab, hvor jeg har mit 



daglige arbejde, hæfter ikke for de 
fremsatte synspunkter. 

1.1 Måldiameterhugst 

Indledningsvis er der grund til at be
skæftige sig lidt med nomenklaturen. I 
artiklen 1) "Om at se træerne for bare 
skovbrug" blev ordet måldiameter for 
første gang introduceret på dansk som 
en betegnelse for den diameter i bryst
højde, man af forskellige grunde mener, 
at et enkelt træ skal have for at være 
hugstmodent. 
Man skal her være opmærksom på, at 
brugen af ordet måldiameter retter sig 
imod det enkelte træ og ikke imod en 
bevoksnings gennemsnitlige diameter, 
når den er omdriftsmoden. Ordet anven
des i flæng i disse år, hvor man mangler 
en god, dansk beskrivelse af en skovbe
handling, der bygger på hugst af enkelt
træer, efterhånden som disse træer - hver 
for sig - anses for at være hugstmodne. 
Måldiameterhugst betyder derfor (for 
mig), at man i en periode i en bevoks
nings liv - fra det tidspunkt, hvor der 
begynder at optræde træer, som er så 
store, at prisen per kubikmeter ikke 
længere stiger - udviser og fælder 
enkelte træer, når man anser dem for at 
være hugstmodne. Navnlig i løvtræ 
glider bevoksningsbehandlingen let 
over i en plukhugstlignende drift, således 
at renafdrift eller kortvarig skærm
benyttelse ikke længere forekommer. 
At afskrive disse muligheder skal man 
dog være forsigtig med. 

l. Heding, N. & S. Jakobsen: Om at se træerne 

for bare skovbrug. Dansk Skovforenings 

Tidsskrift, J 980: J -30. 

I gran er måldiameterhugst mere be
tænkelig end i bøg. Her kan man dog 
godt forestille sig en måldiameterhugst 
praktiseret i en periode for så at afløses 
af den velkendte renafdrift (eller af et 
stormfald). 
Ved udvisningen er kluppen et uund
værligt redskab. Er måldiameteren i en 
bøgebevoksning således vurderet til 65 
cm i brysthøjde, så er den første (men 
ikke den eneste betingelse) for at fælde 
en bøg, at den er mindst 65 cm i bryst
højde. Er den mindre, får træet næsten 
ubetinget - forudsat ret bulkvalitet - lov 
til at vokse videre. 
Ordet "måldiameterhugst" er på mange 
måder velegnet. Det betegner en skovbe
handling, som let ændrer sig lidt - og i 
nogle tilfælde - meget fra den behand
ling, som det almindelige aldersklassevise 
skovbrug giver anledning til. 
Man ser dog også ordene sortiments
hugst, dimensionshugst eller hugst fra 
toppen anvendt i stedet for måldiameter
hugst. Disse betegnelser er velkendte i 
Danmark, idet man ved sOltimentshugst 
eller dimensionshugst forstår, at man 
under udvisningen opsøger træer, som 
man forventer at kunne aflægge bestem
te sortimenter af. Er dimensions- eller 
sortimentshugst således kendt i dansk 
skovbrug, så indeholder måldiameter
hugst et nyt skovdyrkningsaspekt. 
Ny er ideen om en skovdrift, der syste
matisk søger at drive en større andel af 
træerne op i de bedst betalte dimensioner. 
Begrebet skal ses i sammenligning med 
vor nuværende skovbehandling, der 
fastsætter omdriftskriterier på grundlag 
af bevoksningsgennemsnit. 
Hugst efter måldiameterprincippet kan 
praktiseres på flere måder. Bevoks
ningsbehandlingen kan ende i pluk
hugstlignende systemer, men kan også 
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praktiseres i en form for modificeret 
renafdriftsskovbrug. Formålet med denne 
redegørelse er at diskutere disse problem
stil1inger i et praktisk forstligt lys. 
I det følgende fremlægges først erfaringer 
med bøg, derefter følger erfaringer med 
rødgran , og der afsluttes med diskussion 
og konklusion. 

2. Bøg 

Frederiksdals bøgeareal udgør 61 ha. 
Heraf er 30 ha under 70 år, og 31 ha er 
over 70 år (heraf 26 ha over 100 år). 
Herudover findes 10 ha væm- og Iyst
skov bevokset med gammel bøg af 
varierende kvalitet. 
Man finder en begrundelse for mål dia
meterhugst i de store forskelle i dimen
sion, kvalitet og værdi, som de enkelte 
træer i en bøgebevoksning med tiden 
udvikler 

2.1 Træernes dimensioner 

Til belysning af træernes dimensioner 
anvendes i dette kapitel først deres dia
meter i brysthøjde og dernæst deres 
kubikmasse. Diameteren i brysthøjde er 
den størrelse, som kan måles og anvendes 
i praksis, men det er kubikmassen per 
træ, som virkelig viser de store vækst
forskelle mellem samme bevoksnings 
l ige gamle træer. 

2.1.1 Brysthøjdediametre 

Brysthøjdediametrenes variation frem
går af tabel l , som viser et sammendrag 
2) af ialt 11 bevoksningstaksationer for
delt over det østlige Danmark. 
Som det fremgår af tabeller der i disse 
bevoksninger en forskel på 28 til 49 cm 
imellem det største og det mindste 
bevoksningstræs diameter i brysthøjde. 
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Og da bevoksningerne er ensaldrende, 
så gælder disse forskelle træer af samme 
alder. De 11 bevoksninger, der er benyttet 
til at illustrere fænomenet, ligger på IO 
forskellige skovdistrikter, så forskellen 
er ingen tilfældighed. 
Størrelsesforskellene er typiske for 
bøgebevoksninger, der som de danske er 
behandlet efter de traditionelle udvis
ningsprincipper, der tilstræber egalise
ring. Det vil sige, hvor man hugger 
"piskere" og "krukker", opløser grupper, 
tilstræber jævn fordeling af træerne over 
arealet og i øvrigt - hvilket er væsentligt 
også for hugst efter måldiameterprincip
perne - søger at forbedre bevoksningens 
kvalitet ved hugst af C-træer og træer af 
ringe kvalitet derudover. 
Måldiameterhugst medfører øget inter
esse for diametertilvæksten. Hvor man
ge år tager det, inden et gi vet træ er 
hugstmodent? Det er et spørgsmål, som 
pludselig får aktualitet. Desværre har 
jeg ikke målt på enkelttræer af bøg, så vi 
må nøjes med, hvad tabellen kan sige. 
En gennemsnitlig diametertilvækst i 
brysthøjde på 0.8 cm per år er den 
største der er målt - 0.2 cm den mindste 
for de individuelle træer. I middel for 
alle Il bevoksninger udgør den gennem
snitlige diametertilvækst for middeltræet 
O.S cm per år. For de mindste træer 0.3 
cm og for de største træer 0.7 cm. 
Spørgsmålet er så, om de mindste træer 
øger væksten, efterhånden som de fri
stilles. Det går jeg ud fra, men jeg kan, 

2. Diverse oplysninger er hentet fra forfatterens 

doktorafhandling. Heding,N.: Arbejdstids

forbruget - En beslutningsparameter ved 

dansk løvskovs behandling. l -435. Køben

havn 1983. 



Tabel l. Den gennemsnitlige, den mindste og den største diameter i brysthøjde og 
deres differens (variationsbredden) i l l forskellige bøgebevoksninger. Bonitet imellem 
en og to. 

Nummer Alder Stamtal 

år per ha 

l 91 121 
2 92 164 
3 80 134 
4 86 143 
5 100 139 
6 84 186 
7 100 140 
8 110 124 
9 116 103 
10 102 109 
I l 93 130 

G.Sf!. 96 136 

som nævnt, ikke føre bevis for sagen. I 
de skøn og overslags beregninger, der 2. 

fremlægges, regnes med en gennem
snitlig diametertilvækst i brysthøjde på 
0.6 cm per år i de aldersklasser, der her 
er tale om. 
De enkelte bøgetræers store individuelle 
produktionsforskelle, som tabel 1 illu
strerer, skal suppleres med tabel 2. Her 
vises træernes diameterfordeling i en 80 
årig bøgebevoksning opmålt på Frede
riksdal i 1983 - bevoksning nummer Il 
i tabel I - inden behandling efter mål
diameterprincipperne blev påbegyndt i 
denne bevoksning. 
Ikke overraskende fordeler træerne sig 
nogenlunde normalt over brysthøjdedia
metrene. Et billede, der er typisk for 
ensaldrende og ensartede bevoksninger, 
der er behandlet med en hugst, der stiler 
imod renafdrift eller den med renafdrift 
beslægtede kortvarige skærmforyngelse. 

Diameter i brysthøjde i cm 

Middel Mindste Største Diff. 

47 
48 
51 
45 
49 
46 
45 
56 
56 
54 
49 
50 

32 71 39 
22 70 48 
30 64 34 
24 73 49 
28 70 42 
26 63 37 
24 66 42 
40 72 32 
38 74 36 
39 67 28 
30 69 39 
30 69 39 

Tabel 2. Bøgetræernes diameterforde
ling i brysthøjde opgjort ved fuldtakse
ring i 1983 af afdeling 18, litra d (6.7 
ha) Frederiksdal skovdistrikt. 

DBH Træer per ha 

cm Stk. % 

30 - 39 16 12 
40 - 49 51 39 
50 - 59 52 40 
60 - 69 l I 9 
lalt 130 100 

5 



Træernes tykkelsesfordeling siger noget 
om takten i en behandling efter måldia
meterprincippet. Vurderer man således 
måldiameteren til 70 cm i brysthøjde, så 
er der ingen hugstmodne træer per ha 
første gang, der vises ud. De træer, der 
er imellem 60 og 69 cm i brysthøjde skal 
vokse fra 2 til 16 år for at blive mindst 
70 cm i brysthøjde, hvis den årlige tyk
kelsesvækst i brysthøjde er 0.6 cm. Det 
vil sige, at hugsten i begyndelsen er 
svag. Men senere bliver den betydelig 
stærkere, for så til sidst igen at blive 
svag. De sidste træer falder først efter 
cirka 60 års forløb. 
Holder dette program, så har man også 
opnået at få den fulde udnyttelse af 
bevoksningens vækstpotentiale. Alle 
træer har præsteret at nå fuld modenhed 
og største værdi - bedømt udfra dagens 
sortering og priser. 

2.1.2 Kubikmasser 

Træernes tykkelse i brysthøjde er kun et 
mål for deres kubikmasse. Her, hvor vi 
søger et omdriftskriterium - en måldia
meter - for enkelttræer, må brysthøjde
diameteren naturligvis anvendes, men i 
dette afsnit, der gælder træernes dimen
sion, er det i stedet kubikrnassen, som er 
det egentlige mål for træernes dimensi
onsspredning. Diameteren i brysthøjde 
er et mål for spredningen, men den 
slører forståelsen, fordi kubikmasserne 
fremkommer ved en beregning, hvor 
diametrene kvadreres. 
Beregnes de kubikmasser per træ, som 
svarer til de brysthøjdediametre, der er 
anført i tabel l, finder man, at det rn.indste 
træ i gennemsnit har præsteret 0.87 m3, 

mens det største træ har produceret 
5.34 m3. Forskellen (variationsbredden) 
udgør ikke rn.indre end 4.47 m3. Dette 
viser de store individuelle produktions-
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forskelle, der optræder i de danske bøge
bevoksninger fra 70 - 80 års alderen. 
Ideen i måldiameterhugsten er, at stort 
set alle træerne - ret kvalitet forudsat -
opnår denne størrelse. 
Hermed er det i og for sig ganske enkelt 
at begrunde et af måldiameterhugstens 
principper: 
Slutbenyttelsen af en bøgebevoksning 
begynder, når de største træer opnår en 
bestemt størrelse, der udtrykkes ved den 
dertil svarende diameter i brysthøjde. 
Herefter fældes ingen træer, før de har 
opnået denne størrelse, forudsat at de 
har den rigtige kvalitet. 
På denne måde sikrer man sig en bedre 
udnyttelse af en bevoksnings produk
tionsmuligheder, idet flere træer drives 
frem til individuel omdriftsmodenhed. 
Dette tillader skovdrift efter renaf
driftsmetoden ikke. 
Ser man for eksempel på bevoksning 
nummer 8 og 9 i tabel 1, så fremgår det, 
at de i henhold til renafdriftprincippet er 
omdriftsmodne eller nær ved at være 
omdriftsmodne. Alderen er henholdsvis 
110 og 116 år. Den gennemsnitlige dia
meter i brysthøjde 56 cm og den stående 
masse per ha er 423 m3 og 351 m3. 

Renafdriver man nu disse, så vil man 
uundgåeligt fælde en række træer (over 
halvdelen), som langt fra er omdtifts
modne, men som tværtimod stadig har en 
meget betydelig (værdi)tilvækst til gode. 
Foretager man en skærmstilling for at 
opnå foryngelse, risikerer man igen at 
sætte en betydelig potentiel værdi til
vækst over styr. Man kan selvfølgelig 
foretage skærmstillingen, således at man 
konsekvent udviser efter et måldiame
terkriterium, men det er vanskeligt, når 
der er tale om en egentlig skærmstilling. 
Hugsten bliver let for hård (som man ser 
det mange steder i disse år), hvorved 



man næsten uundgåeligt beskadiger 
skærmtræerne. De får et chok, der med
fører tilvækst- og kvalitetsreduktion 
med beskadigelser af rodkævlen. Samti
dig styres udvisningen af hensynet til 
foryngelsen. Jævn fordeling af over
standerne over arealet får prioritet 
fremfor udvisning af de omdriftsmodne 
træer. 
Hugst efter måldiameterprincippet 
skulle derimod gerne medføre en gruppe
vis foryngelse, som i følge bevoks
ningsbehandlingens natur indjlnder sig 
meget langsomt. 

2.2 Kævlernes kvalitet 

Betydningen af en lang rodbul af god kva
litet er indlysende og er på ingen måde 
noget nyt i dansk skovbehandling. 
Produktion af sådanne har været og er 
fortsat målet, også i det aldersklassevise 
skovbrug. Men ved en skovbehandling, 
hvor træerne fældes efter individuel 
modenhed, trækkes træernes kvalitet 
mere ind i billedet. Når hugstdimensionen, 
måldiameteren, er givet, tillægges den 
anden prisbestemmende faktor, kævle
kvaliteten, automatisk større betydning. 
Ved renafdrift, der foretages, når et fiktivt 
træ - middeltræet - har opnået en ved
tagen størrelse, "drukner" kvaliteten på 
den enkelte kævle i den store mængde, 
der frembringes på en gang. Er beslut
ningen om renafdrift truffet, har man 
afskåret sig fra enhver mulighed for at 
påvirke sortimentsudfaldet. Og ved de 
modificerede former for renafdrift -
skærmforyngelse og gruppevis for
yngelse - er det hensynet til overstan
dernes placering på arealet i relation til 
foryngelsen, der stjæler billedet og leder 
opmærksomheden væk fra det væsent
lige: Det enkelte træs værdi nu eller i 
fremtiden. 

Kævlernes kvalitet og de priser, som 
træindustrien er villig til at betale for 
denne, er naturligvis et spørgsmål af 
største interesse for skovdyrkeren. I det 
følgende omtales derfor nogle erfaringer, 
som jeg har gjort, og som har medført 
løbende ændringer i den måldiameter, 
som er anvendt på Frederiksdal. 

2.2.1 Ydre kvalitetskendetegn 

Bøgekævlers prisbestemmende kvalitet 
fastlægges på grundlag af nogle karakte
ristika, som bedst beskrives hver for sig, 
når formålet er at illustrere samspillet 
imellem kvalitet og måldiameterhugst. 
Først er der fejl, som ses på kævlens 
overflade. Det vil sige knaster, vanris, 
fældeskader, snoning, rethed og cylind
ricitet. Dernæst er der kævlens indhold 
af rød kerne. 
U nder forudsætning af, at rød kerne ikke 
er noget stort problem - her er der store 
lokale forskelle - så forbedres kævlernes 
kvalitet med tiltagende dimension. Man 
kan læse det lige ud af træindustriens 
prislister. For samme kvalitetsklasse stiger 
priserne med tiltagende kævletykkelse. 
Aflægning af AFF skrællekævler af bøg 
kræver, at kævlerne er større end eller 
lig med 40 cm i topdiameter. Og tilsvar
ende kræver aflægning af skrællekævler 
i klasserne AF og BF en minimum
diameter i top på 35 cm. Det vil sige, at 
en måldiameterhugst ikke alene med 
sikkerhed forøger den gennemsnitlige 
omdriftsdimension, men også den 
gennemsnitlige omdriftskvalitet. 
Og det er ganske let forståeligt. Knast
keglens størrelse bliver relativt mindre 
med stammernes tiltagende tykkelse. 
Tiltagende dimension lægger årring på 
årring af knastfrit træ uden på knasterne. 
Samtidig forbedres kævlernes rethed og 
cylindricitet. 
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Derimod rettes snoet vækst ikke ud, 
efterhånden som træerne bliver større, 
og der er derfor grund til at være 
opmærksom på mulighederne for at 
hugge træer med snoet vækst bort tidligt 
i bevoksningens liv. Det samme gælder 
betydelige fældeskader, som også nød
vendiggør hurtig fældning. 

2.2.2 Rødmarv 

I modsætning til de ydre fejl stiger sand
synligheden for dannelse af en rødkerne 
med dimension og alder. Og her tæller 
dimensionen sandsynligvis mest. 
Dette er naturligvis væsentligt, fordi 
måldiameterhugst netop betyder, at de 
mest værdifulde træer afvikles enkeltvis 
efter et dimensionskriterium. Der er 
iagttagelser, som tyder på, at for samme 
dimension vil de ældste bøgetræer i gen
nemsnit have størst rødkerne. 
Sagen er af særlig interesse for praktise
ring af måldiameterhugst i det alders
klassevise skovbrug. Indleder man såle
des for eksempel en sådan ved en 
bevoksningsalder på omkring 80 år, 
hvor de største træer netop når måldia
meteren, mens de mindste træers diame
ter i brysthøjde er omkring 30 cm, så 
tager det yderligere omkring 60 år, før 
disse er hugstmodne. Disse træer vil 
altså være væsentligt ældre for samme 
dimension end de først skovede. 
Forholdet er dog, såvidt det er mig 
bekendt, ikke undersøgt til bunds. Vi vil 
derfor her nøjes med at se lidt nærmere 
på prislisternes krav til rødmarv. 
I 1981 tolereredes sund rødkeme i pro
cent af kævlens topdiameter, som følger 

Klasse A indtil 50 % 
Klasse B og C indtil 66 % 

Mere rødkeme nedsatte kævlens kvalitet 
med en klasse. Disse kraver siden 
skærpet. I 1988 og frem tolereres sund 
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rødkerne i procent af kævlens topdia
meter, som følger 

Klasse A indtil 33 % 
Klasse B indtil 50 % 
Klasse C indtil 66 % 

I 1996 gælder kravet om højst 33% rød
kerne for skrællekævler af såvel kvalitet 
AF som BF. Og de højest betalte skrælle
kævler, der nu benævnes AFF, må kun 
indeholde en rødkeme med højst 12 cm 
diameter, og så skal den ovenikøbet 
være centralt placeret. 
Industrien signalerer hermed, at forbru
gerne ikke bryder sig om rødkerne i de 
færdige produkter, og det må skovbru
get så forsøge at indstille sig på. Dette er 
imidlertid lettere sagt end gjort, og det 
er klart, at det er særlig vanskeligt at 
imødekomme ønsket, hvis man indretter 
sin skov behandling på systematisk at 
drive så mange af en bøgebevoksnings 
træer som muligt frem til en bestemt stor 
hugstdimension. 
En rimelig udvej er at vurdere, om skov
distriktets bøge danner rødkerne i mindre 
eller i større omfang, og så lade dette 
forhold afspejle sig i måldiameterens 
størrelse. 
På Frederiksdal Skovdistrikt er rød marv 
således ikke noget stort problem. Efter
hånden som dette erkendtes, steg måldi
ameteren derfor ganske naturligt fra den 
mindst tænkelige (58 cm i brysthøjde) til 
70 cm i dag. 
At praksis kan korrigere teori er denne 
erkendelse et eksempel på. I 1983 kon
kluderede jeg således i min doktoraf
handling: 
Risikoen for en værdireducerende 
udvikling af rødkernen imødegås altså 
bedst ved at foretage en målrettet udvis
ning, der er baseret på den mindst muli
ge måldiameter (58 cm). 
Dette valg har siden vist sig at medføre 



betydelige praktiske problemer. Ændrer 
man således undervejs måldiameteren 
fra 58 cm (eller måske mere praktisk 60 
cm) til 70 cm, så har man fældet de fleste 
træer, der er over 60 cm i brysthøjde. Og 
så bliver man hurtigt klar over, at det 
tager omkring femten år for de træer, 
der er lige under 60 cm tykke at øge tyk
kelsen til 70 cm. 
Et er imidlertid et stykke råtræs kvalitet, 
noget ganske andet er, hvad træindustrien 
er villig til at betale for denne. At denne 
villighed er konstant, bygger skov
økonomien sine kapitalværdiberegninger 
på og søger ved hjælp af disse at tilrette
lægge en rationel skovbehandling. 
Forbrugernes smag og ønsker ændrer sig 
imidlertid hele tiden på en måde, som 
gør disse beregninger illusoriske. Her, 
hvor formålet er at skildre en ny måde at 
behandle skoven på uden at søge støtte i 
skovøkonomiens renteberegninger over 
omdriftsforløbet, er der grund til at gå 
lidt dybere ind i spørgsmålet om prisud
vikling. 

2.3 Prisudviklingen 

Siden 1981 3) er efterspørgslen på 
bøgetræ ændret markant. Ændringerne 
omfatter: 
• Nye sortimenter. 
• Ændrede sorterings regler for de 

gammelkendte sortimenter. 
• Ændrede prisrelationer imellem de 

enkelte kvaliteter og dimensioner. 
• Ændrede prisrelationer imellem bØg 

og en række andre træarter. 

3. Mit forstlige tilsynsarbejde på Frederiksdal 

begyndte i 1981. Denne periode er derfor 

valgt til at illustrere træprisernes hurtige 

ændringer. 

Brændemarkedet - velkendt fra gamle 
dage, men helt uden betydning i halv
tredserne, treserne og halvfjerdserne - er 
genopstået. Dette nye brændemarked 4) 
udgør et stort plus for løvtrædyrkningens 
økonomi . 
I de allersidste år, 1998 og 1999, optræder 
finerkævler +60 cm som et nyt bøge
sortiment med et større dimensions
tillæg end kævler +50 cm, der tidligere 
repræsenterede overgrænsen. 
De skærpede krav til forekomsten af 
rødmarv i planke- og finerkævler er et 
eksempel på ændrede krav til de enkelte 
kvalitetsklasser. 
Sammenligner man prisrelationerne 
imellem kvalitetsklasserne A, B og C 
for plankekæv ler af bøg i 1981 og i 
1996, så fremgår det, at markedet nu 
betaler relativt mere for de gode kvaliteter 
i forhold til de mindre gode. I 1981 for
holdt priserne for plankekævler over 50 
cm sig som: 

A = 100 
B = 77 
C = 50 

I 1996 tilsvarende: 
A = 100 
B = 68 
C = 28 

En udvikling, der ser ud til at fortsætte i 
1999. Man ser altså, hvorledes ændringer 
i markedets efterspørgsel i løbet af ganske 
få år kan medføre markante ændringer af 
forholdet imellem priserne på de enkelte 
kævlekvaliteter. I denne periode er de 
gode kvaliteter steget i værdi i sammen-

4. Bemærk, at lige så hurtigt, som det gode 

brændemarked er genopstået, kan det for

svinde igen. Det er alene afhængig af sam

fundets afgiftspolitik. 
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ligning med de ringere. Et forhold, der 
understreges af, at klassekvaliteten sam
tidig er strammet op. 
Med i dette billede hører også kævlernes 
dimension, som er en del af en kævles 
kvalitet. Prisrelationerne imellem de 
prisbestemmende midtdiameterklasser 
for plankekævler af bøg er vist i tabel 3. 
Prisen i kr per m3 for midtdiameter
klassen 30-34 cm er sat lig 100 for alle 
kæv lekvaliteter. 
Tabellen afslører flere ændringer i 
dimensionstillæggene. Det er påfalden
de, at prisen på C-kævler ikke alene er 
faldet så meget de sidste 15 år, men også, 
at C-prisen praktisk taget ikke længere 
stiger med stigende kævledimension. 
Den samme udvikling gør sig - omend 
afsvækket - gældende for A- og B-kæv
lerne. I 1981 indbringer en B-kævle 
over 50 cm på midten dobbelt så meget 
per m3 som en B-kævle imellem 30 og 
34 cm. I 1996 indbringer den samme 
kævle 1.6 gange så meget. Efterspørgslen 
har altså i denne korte periode ændret 
sig således, at savværkerne nu værdsætter 
de tyndere plankekævler relativt bedre 
end de tykkere 5) . 
Dette gælder imidlertid ikke for finer
kævler, hvor kævler over 60 cm nu 
optræder som en ny og selvstændig 
dimensionsklasse. Frederiksdals bøge
skovning i vinteren 1996/97 illustrerer 
dette. 
Under udvisningen anvendtes en mål
diameter på +70 cm i brysthøjde. Der ud-

S. Udviklingen i dimensionstillæggene for B

kævler er dog ikke helt tydelig. I 1981 er 

prisen per mJ på en B-plankekævle +SOcm 

17% større end prisen på en B-kævle 40/49 

cm. I 1996 er den tilsvarende forskel 22%. 
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vistes altså kun bøge, der var mindst 70 
cm tykke i brysthøjde med undtagelse af 
rene C- og brændetræer. Køberen betalte 
2100 kr per m3 for finerkævler +60 cm 
på midten, mens finerkævler 50/60 cm 
indbragte 1900 kr. Til gengæld var 
kvalitetskravene strenge. Max 20 cm 
rødmarv for finerkævler +60cm og 
afstregning i 2,7 eller 3 meters længder. 
Måldiameteren på +70 cm gav følgende 
sortering: 

• Finerkævler over 60 cm 29% af kævlernassen 

• Finerkævler over SO cm 9% af kævlernassen 

• Plankekævler over SO cm 60% af kævlernassen 

• Plankekævler under SO cm 2% af kævlernassen 

Man ser en markant sammenhæng imel
lem måldiameter og sortimentsfordeling. 
Analysen viser, at dimensions tillæggene 
er afsvækket siden 1981 for plankekævler 
af bøg. Modsat er de stigende for finer
kævler. Måldiameterhugst repræsenterer 
en skovbehandling, der søger at produ
cere flere bedre betalte sortimenter per 
ha og år af stor dimension end det 
traditionelle renafdriftsskovbrug. Resul
tatet skulle gerne være bedre indtægter. 
I valget af måldiameteren spiller dimen
sionstillæggene en stor, omend ikke den 
eneste rolle. Det er derfor klart, at udvik
ler efterspørgslen på råtræ sig således, at 
dimensionstillæggene forsvinder eller 
formindskes stærkt, så falder en af mål
diameterhugstens begrundelser væk. 
Sker dette aktualiseres renafdrifterne ud 
fra et økonomisk synspunkt igen. 

2.3.1 Bøg i forhold til ahorn 

I den omtalte periode siden 1981 har 
forholdet imellem priserne på bøgetræ 
og priserne på træ af andre træarter også 
ændret sig - i nogle tilfælde særdeles 
meget. Her omtales bøg i forhold til 



Tabel 3. Pris relationerne imellem dimensionsklasserne for plankekævler af bøg i 1981 
og i 1996. Index: Kr. per m3 for midtdiameter 30-34 cm = JOD. 

Midt-

diameter 

cm A 

1981 1996 
50+ 233 203 

40-49 200 184 

35-39 127 117 

30-34 100 100 

ahorn, mens udviklingen i priserne på 
rødgran set i forhold til udviklingen i 
priserne på bøg omtales i kapitlet om 
måldiameterhugst i rødgran. 
I en skovbehandling, der bygger på mål
diameterhugst og naturlige foryngeiser, er 
det særlig ahorn, der er af interesse. En 
stor del af naturforyngelserne består af 
ahorn, der således afløser bøg. 
En sammenligning af prisudviklingen 
siden 1981 på plankekæv ler af bøg og af 
ahorn understreger igen, hvor dynamisk 
og uforudsigeligt efterspørgslen påvirker 
råtræpriserne. I nedenstående oversigt er 
priserne i 1981 og i 1998 på plankekævler 
af bøg, kvalitet A sammenlignet med 
ahorn, kvalitet A på den måde, at prisen 
per m3 på ahornkævlerne er beregnet i 
procent af prisen per m3 på bøgekævlerne. 

Dimension 60+ 50/59 40/49 35/39 30/34 

1981 ær i % 

af bøg 115 95 95 121 121 

1998 ær i % 

af bøg 227 193 166 162 101 

Oversigten viser, hvorledes ahorn 
betales væsentligt bedre per m3 end 

Kævlekvalitet 

1981 
202 

172 

122 

100 

B C 

1996 1981 1996 
160 152 103 

132 130 100 

112 105 100 

100 100 100 

bøg i 1998 i sammenligning med 
1981. Hvor A-kævler af ahorn i 1981 
betaltes med omtrent de samme priser 
per m3 som bøg, så er priserne per m3 

stort set fordoblet i 1998. En udvikling 
som er endnu mere udtalt for B- og C
kævler. 
Hvor dimensionstillæggene for bøg er 
fladet lidt ud for A- og B-plankekævler 
og meget for C-kævler, så er forholdet 
det stik modsatte for ahorn . I neden
stående oversigt er priserne per m3 for 
A-kævler af ahorn beregnet i procent 
af prisen på dimensionsklasse 30/34 
cm i 1981 og i 1998. 

Dimensions-

klasse 30/34 35/39 40/44 50/59 60+ 

1981 100 127 157 183 221 

1998 100 185 30 l 385 455 

Eksempelvis kostede en A-kævle af 
ahorn +60 cm i 1981 2.21 gange så 
meget per m3 som en A-kævle 30/34 
cm. I 1998 koster den samme kæv le 
4.55 gange så meget. 
Den samme udvikling gælder, omend 
lidt mere behersket for B-kævlerne. C-
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kævlernes dimensionstillæg er relativt 
mindre i 1998 i sammenligning med 
1981, men i modsætning ti I bøg ydes der 
stadig et dimensionstillæg. 
Tendensen er altså, at ahorn stiger 
stærkt i værdi i sammenligning med 
bøg, og at ahorns dimensionstillæg også 
er stigende for de gode kvaliteter. Om 
denne udvikling fortsætter, er det umuligt 
at sige noget om. 

2.3.2 Enkelttræernes værdi 

Kravene til råtræets kvalitet undergår en 
løbende forandring, og samtidig ændres 
også priserne for de forskellige kvaliteter. 
Ikke alene som følge af inflationen, men 
også således, at prisrelationerne forskydes 
imellem kævlernes kvalitets- og dimen
sionsklasser. Alene af den grund er det 
behæftet med usikkerhed at fremstille 
priskurver for enkelttræer af bøg og på 
grundlag af disse at udlede et omdrifts
kriterium for de enkelte træer. 
Det er jo umuligt at forudsige, hvor hur
tigt priskurverne ændrer sig, ikke bare 
relativt som følge af prisudviklingen, 
men også reelt som følge af ændrede 
forbrugerønsker til trævarerne. Derimod 
er træernes biologiske udvikling bedre 
kendt og mere stabil, selvom vores 
viden her stort set bygger på målinger af 
træernes vækst i det traditionelle alders
klassevise skovbrug. 
Alligevel er det nødvendigt at supplere 
beskrivelsen af de store forskelle i størrel
se og kvalitet, der optræder imellem de 
enkelte bøgetræer i ensaldrende bevoks
ninger, med et øjebliksbiJlede af, hvad 
træerne faktisk er værd. Først på grund
lag af sådanne oversigter er det muligt at 
vælge en eller flere måldiametre, som 
kan anvendes ved udvisningen her og 
nu. At fremtiden så sandsynligvis vil 
betyde ændringer af disse, er en sag, som 
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spiller en rolle ved det aktuelle valg og 
for den opmærksomhed, som såvel pris
udvikling som sortering bør følges med. 
Der gennemføres to beregninger: 
• En beregning, hvor en 6 meter rodbul 

aflægges som en plankekævle. 
• En beregning, hvor en 6 meter rodbul 

aflægges som en finerkæv le. 
Beregningen tager i nogen grad højde 
for træernes forskellige kvalitet, idet den 
gennemføres for træer med en bul, hvor
af der aflægges kævler af henholdvis 
kvalitet A, B og C. Samtidig tager den 
hensyn til træernes dimension. Både på 
den måde, at træernes vækst tages i reg
ning, men også således, at beregningen 
gennemføres for træer med en bryst
højdediameter, der netop er så stor, at 
rodkævlens handelsopmålte midtdiameter 
i gennemsnit bevæger sig op i en bedre 
betalt diameterklasse. For at gøre dette 
må man kende det gennemsnitlige for
hold imellem en bøgs diameter i bryst
højde og rodkævlens handelsopmålte 
midtdiameter. Jf. figur 1. 
På figuren kan man aflæse, hvilken dia
meter i brysthøjde et bøgetræ skal holde, 
for at en 6 meter lang rodkævle har en 
bestemt handelsopmålt diameter på 
midten. Man ser således, at rodkævlen 
på et træ med en brysthøjdediameter på 
57 cm netop når op i den bedst betalte 
kævJedimension over 50 cm for bøg. 
l de senere beregninger anføres derfor 
enkelttræets værdi for træer med en dia
meter i brysthøjde på 57 cm både med en 
værdi, hvor rodkævlen prissættes efter pri
sen for midtdiameterkJasse 40-49 cm, og 
en værdi, hvor rodkævlen prissættes efter 
prisen for midtdiameterklassen 50 cm+. 
Beregningen af bøgetræers værdi netto 
på rod kræver anvendelse af en række 
data opgjort enkelttrævis. Der er her 
brug for: 
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Figur J. En seks meter lang bøgerodkævles handelsopmålte midtdiameter som funktion 
af træets diameter i brysthøjde. 

l. Kubikmasse ialt og kævlemasse for 
enkeltræerne som funktion af træernes 
diameter i brysthøjde. 

2. Sortimentsforhold for enkeltræer 
som funktion af deres diameter 
brysthøjde. 

3. Sortimentspriser efteråret 1996. 
4. Arbejdstidsforbruget til skovning og 

udbringning af enkelttræer af bøg 
som funktion af træernes diameter i 
brysthøjde. 

Med undtagelse af sortimentspriserne er 
disse oplysninger hentet fra forfatterens 
doktorafhandling. Det er her forudsat, at 

tidsforbruget til skovning og udbring
ning af stor bøg har været nogenlunde 
uforandret i de senere år. 
Det anvendte sortimentsforhold for
udsætter aflægning af planke- eller 
finerkævler, gulvtrækævler og cellulose
træ. På Frederiksdal, som er et lille 
skovdistrikt med en relativt lille bøge
skovning, og som ligger godt for 
brændesalg, aflægges i disse år kun 
planke- og finerkævler. Resten sælges 
som brænde til selvhuggere. 
En beregning viser, at salgspriserne per 
træ netto på rod herved forskydes lidt 
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Tabel 4. En beregning af enkelttræers værdi netto på rod for bøg som funktion af 
træernes diametre i brysthøjde. Sortimentsforhold (bemærk, at der kun aflægges 
plankekævler) og salgspriser efteråret 1996. 

Dbh Diam. 

cm midt A 

cm 

33 30 249 (262) 

39 35 472 (533) 

45 40 770 (1085) 

57 50 1926 (2073) 

70 60 3321 

opad, men egentlig ikke så forfærdeligt 
meget. Det er indtægterne fra salget af 
planke- og finerkævler, der virkelig tæller 
i regnskabet for stor bøg. Derimod 
påvirkes arbejdstidsforbruget stærkt. 
Ved anvendelse af selvhugst er skovning 
af bøg så hurtig, at omkostningerne er af 
helt underordnet betydning i forhold til 
indtægterne. 
Beregningernes hovedresultater er frem
lagt i tabel 4. Tabellen skal forstås såle
des: Første kolonne viser det enkelte 
bøgetræs diameter i brysthøjde. I den 
anden kolonne er vist den deltil svarende 
midtdiameter - opmålt efter handels
opmålingens regler - på en 6 meter lang 
rodbul. De tre sidste kolonner viser salgs
værdien for det enkelte træ fratrukket 
skovnings- og udbringningsomkostnin
gerne (priserne netto på rod) i 1996. 
Priserne netto på rod er beregnet under 
den forudsætning, at de nederste 6 meter 
bul aflægges som plankekævler af kva
litet A, B eller C. Overskydende masse 
af plankekævle er klassificeret som føl-
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6 meter lang rodkævle, kvalitet 

B C 

K r/træ netto på rod 

213 (224) 134 (144) 

388 (428) 272 (272) 

598 (677) 390 (390) 

1191 (1368) 738 (749) 

2101 J 191 

ger: For en rodbul af kvalitet A som B, 
for en rodbul af kvalitet B som C og for 
en rodbul af kvalitet C som gulvtræ. De 
priser per træ, der er anført i parentes, 
viser den pris, som træet opnår, når den 
6 meter lange rodbul vokser op i en bedre 
betalt dimensionsklasse. 
I figur 2 er salgspriserne netto på rod 
per bøgetræ som funktion af træernes 
diametre i brysthøjde vist grafisk 
under forudsætning af aflægning af 
plankekævler, som illustreret i tabel 4. 
I figur 3 vises de tilsvarende kurver for 
aflægning af finerkævler. 
Beregningen for finerkævler er gen
nemført på den måde, at der af A-træerne 
er aflagt en 6 meter lang rodbul, som 
afregnes med 1900 kr per m3 med en 
midtdiameter imellem 50 og 60 cm. 
Over 60 cm er de prissat til 2100 kr per 
m3. B-træerne tænkes aflagt på samme 
måde, men prissat med det almindelige 
finertillæg. C-træerne aflægges uden 
fmertillæg. Ellers er beregningen gennem
ført som for plankekævler. Kævlekvalitet 
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Figur 2. Enkelttræers værdi netto på rod for bøg som funktion af træernes diametre i 
brysthøjde. Sortimentsforhold (A, B og C plankekævler) og salgspriser efteråret 1996. 

Figur 3. Enkelttræers værdi netto på rod for bøg som funktion af træernes diametre i 
brysthøjde. Sortimentsforhold (A og B finerkævler) og salgspriser foråret 1997. 
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udover den 6 meter lange rodkævle er 
prissat som plankekævle en kvalitets
klasse mindre. 
Man kan naturligvis diskutere beregnin
gen, og navnlig om indregningen af den 
gode finerpris på A-træet er rimelig, men 
den giver en indikation af, hvor forsigtigt 
man skal omgås bøgetræer af god kvalitet 
og sørge for, at de bliver store nok. I 
relation til valg af måldiameter viser 
beregningerne, at 70 cm ikke er noget 
urimeligt mål at stille sig, hvis bøgen er 
sund og uden for megen rødmarv. At net
op A-træerne "belønnes" med den gode 
specialpris afspejler også noget generelt. 
Priskurvernes spring illustrerer betyd
ningen af, at en 6 meter lang rodbul 
skifter dimensionsklasse. Er der tale om 
finerkævler med specialtillæg, er der 
tale om en stor forøgelse af hele træets 
pris. Måldiameterhugsten udnytter disse 
spring ved ikke at udvise træer, som må 
forventes at vokse op i den bedst betalte 
dimensionsklasse i løbet af få år. 
Ønsker man at opnå en kævledimension 
over 50 cm, så må man indstille sig på 
en måldiameter på cirka 60 cm. Og man 
skal her tænke på, at disse beregninger 
bygger på en 6 meter lang rodbul. 
Resten af kævlen forudsættes aflagt i 
dimensionsklasse 40/49. 
Der er jo ikke noget i vejen for at ind
rette udvisningen således, at så vidt 
muligt hele kævlen skal være over 50 
cm tyk. Er det tilfældet, må man gå op 
til cirka 65 cm i brysthøjde, men man 
kan også tilpasse udvisningen efter det 
enkelte træs bullængde. Satser man på, 
at fremtiden bringer ekstra finertillæg 
for kævler over 60 cm på midten, så ind
byder de fremlagte kurver til at vælge en 
måldiameter på 70 cm. 
Salgsprisernes springvise forøgelser 
skyldes prissystemets inddeling i dia-
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meterklasser. For savværkerne er værdien 
af en kævle på for eksempel 49 cm 
stort set lige så stor som en på 50 cm. 
Hvis hugsten derfor viser en usæd
vanlig stor andel af kævler lige over 50 
cm, kunne man forestille sig, at sav
værkerne ville reagere. 
Indvendingen er nu nok mere hypotetisk 
end reel. Prislisten viser, at dimension 
værdsættes og hugstmåden fremmer 
produktionen af stor dimension. Det må 
være det væsentlige. 
Lider bøgetræerne af andre kalamiteter 
end rødmarv - for eksempel sorte pletter 
og misfarvninger i veddet, fregner, slim
flåd eller topdød - så får bevoksnings
behandlingen karakter af krisebehandling 
og må afpasses efter omstændighederne. 
I disse år er dette desværre tilfældet ikke 
så få steder. 
Man kan til sidst spørge, om ikke mål
diameteren burde sættes endnu højere. 
Går man ind for 70 cm, hvorfor så ikke 
lige så godt 75 cm i brysthøjde? 
Ved skovning af en bøg på 70 cm i 
brysthøjde sikrer man sig, at rodbullen 
holder 60 cm på midten. Det er det 
afgørende. Der er selvfølgelig intet i 
vejen for at lade træerne blive noget 
større, hvis de er sunde og uden rød
marv. At regne sig frem til en optimal 
måldiameter anser jeg for umuligt på 
grund af den uforudsigelige sorterings
og prisudvikling. 
Kurverne afspejler enkeltræernes værdi 
som funktion af deres diameter i bryst
højde. Nu kan de tidligere fremlagte 
oplysninger om forskelle i træernes 
dimensioner suppleres med oplysninger 
om disse forskelles betydning for 
træernes værdi. 

2.3.3 Vækst- og værdiforskelle 

Formålet med disse kapitler er at påvise 



de store vækst- og værdiforskelle, der 
begynder at optræde imellem træerne i 
ensaldrende bøgebevoksninger fra 
deres 70. til det 80. år: 
o Brysthøjdediametrene har en varia

tionsbredde på omkring 40 cm. 
o Omregnes til kubikmasse, så udgør 

forskellen imellem største og mindste 
træ ikke mindre end 4,5 m3. 

Inddrages nu salgspriser og sorti
mentsomkostninger, så er forskellene 
imellem de største og de mindste træer 
i ældre bøgebevoksninger ligefrem 
dramatiske. Er for eksempel det mindste 
træ 35 cm i brysthøjde og det største 
70 cm, så er træernes værdi - forudsat 
bul af plankekvalitet A - henholdsvis 
340 kroner og 3.321 kroner. Det største 
træ er på samme tid blevet næsten ti 

gange så meget værd som det mindste. 
Antager vi, at det største træ har en 
finerbul af kvalitet A og opnår special
pris som illustreret i figur 3, så er træernes 
værdi henholdsvis 340 kr og 4.715 
kroner. Det største træ er fjorten gange 
så meget værd som det mindste. 
Det er disse store forskelle i individuel 
produktivitet, som søges udnyttet ved en 
bevoksningsbehandling efter måldia
meterprincipperne på den måde, at så 
mange af bevoksningens kvalitetstræer 
som muligt opnår måldiameteren. 

2.4 Resultater fra 15 års 
måldiameterhugst 

I dette kapitel fremlægges først nogle 
resultater fra 15 års måldiameterhugst 
på Frederiksdal. 

Tabel 5. Aflægning af planke- og finerkævler af bøg på Frederiksdal 1982 - 1996 begge 
år inclusive. 

Kvalitet Plankekævler Finerkævler lalt 

mJ % mJ % m3 % 

AFF +50 53 4.1 53 1.8 

A +50 285 17.0 713 55.1 998 33.6 

B +50 714 42.5 440 34.1 1154 38.8 

C +50 431 25.7 33 2.6 464 15.6 

Sum +50 1430 85.2 1239 95.9 2669 89.8 

AFF 40/49 1.0 5 0.4 5 0.2 

A 40/49 16 5.8 17 1.3 33 1.1 

B 40/49 97 6.2 27 2.1 124 4.1 

C 40/49 105 4 0.3 109 3.7 

Sum 40-49 218 13.0 53 4.1 271 9.1 

B 30-39 10 0.6 10 0.3 

C 30-39 21 1.2 21 0.7 

Sum 30-39 31 1.8 31 1.0 

laIt 1679 100 1292 100 2971 100 

l7 



Hugstudbytterne præsenteres, og antallet 
af bøgetræer med en brysthøjde
diameter over 30 cm i 1983 (udvisning 
efter måldiameter påbegyndtes i 1982), 
sammenlignes med træbeholdningen i 
dag. Endvidere fremlægges nogle 
overvejelser om udvisningens ud
førelse. 

2.4.1 Hugstudbytter 

Tabel 5 viser aflægningen af planke- og 
finerkævler af bøg på Frederiksdal Skov
distrikt i 1982-1996, begge år inklusive. 
Bemærk, at det tidligere beskrevne 
eksempel - som vedrører hugsten i 1997 
med en måldiameter på +70 cm i bryst
højde - ikke er medregnet i denne tabel. 
Det fremgår, at udvisningen efter et 
måldiameterkriterium i den 15 år lange 
periode har ført til det ønskede resultat: 
Der er hovedsageligt aflagt kævler med 
en handelsopmålt midtdiameter over 
50 cm. Af plankekævlerne er 85% af 
massen over 50 cm, og af finerkævlerne 
96%. lait ligger 90% af den samlede 
kævlemasse i midtdiameterklasse +50 
cm. Finerkævlerne udgør samtidig 43% 
af den samlede, skovede planke- og 
finerkævlemasse. 
Måldiameterhugsten har altså medført 
en forskydning af den aflagte bøgekævle
rnasse op i den bedst betalte dimension i 
sammenligning med renafdriftsskov
bruget. Det er i sig selv betydnings
fuldt, men ikke mindre betydningsfuld 
er møntens anden side: 
At mange tyndere bøgetræer, som udfra 
det klassiske skovbrugs udvisnings
principper ville være fældet, er efterladt 
til videre vækst. 
Af tabellen fremgår endvidere, at der 
aflægges en større andel finerkævler 
over 50 cm (96%) end plankekævler 
(85%). De tykkeste kævler tillægges 
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altså som tidligere omtalt i gennemsnit 
en bedre kvalitet end de lidt tyndere 
kævler. 
I midtdiameterklassen 40-49 cm er 
13% aflagt som plankekævler, mens 
kun 4% er aflagt som finerkævler. Dette 
understreger, at bøgene, efterhånden 
som de tiltager i dimension, også for
bedrer deres kvalitet. 

2.4.2 Beholdningen af træer 

I 1983 lagde en skovbrugsstuderende 
plan på Frederiksdal, og i 1997/98 er der 
igen lagt plan. Ved begge planrevisioner 
er der foretaget fuldtaksation af alle 
bøgebevoksninger over 50 år og af alle 
overstandere. Det muliggør en sammen
ligning af træbeholdningen i 1983 og i 
1998. Jf. tabel 6. 
I forbindelse med fuldtakseringen er 
alle træernes rodkævler bedømt til A, 
B, C eller D, hvor D er rene brænde
træer. En sammenligning imellem 
sorteringsudfaldet i hugsten og den 
foretagne vurdering af de stående 
træers bulkvalitet viser, at det er 
vanskeligt at foretage denne vurdering 
korrekt. Jeg har derfor valgt at slå alle 
træer med en vurderet bulkvalitet A, B 
eller C sammen i en gruppe og at 
anføre D-træerne for sig. Jeg forud
sætter, at D-træerne stort set kun er 
aflagt til brænde, mens de øvrige i det 
store og hele medfører aflægning af 
planke- eller finerkævler. 
Sammenligner man antallet af bøge
træer, så fremgår det, at der er fældet 
1083 træer med en bulkvalitet på A, B 
eller C fra 1983 til 1998. Det er - stort 
set - disse træer, som har produceret 
den tilsvarende periodes hugst på 2669 
m3 planke- og finerkævler over 50 cm 
på midten. Dette svarer - som det også 
skal - til en hugstdiameter på 60 - 70 cm. 



Figur 4. Stor dimension ændrer bøgekævlernes pris og kvalitet i positiv retning under 
forudsætning af, at kævlerne er sunde. Foto Flemming Rune 1998. 

Tabel 6. Frederiksdals bestand af bøgetræer i bevoksninger over 50 år med en diameter 
i brysthøjde over 30 cm i 1983 og 1998. Træer med en bulkvalitet på A, B eller C er 
anført sammen og fordelt på dimension, mens D-træerne er anført under et. 

Antal bøge med bulkvalitet A, B eller C 

Dbh. cm Samme bevoksninger + nye 
bevoksninger 

1983 1998 1998 
30 - 39 351 229 642 
40 - 49 1029 648 978 
50 - 59 1170 1044 1119 
60 - 69 685 587 598 
70 - 407 51 53 
A+B+C, ialt 3642 2559 3390 
D-træer,ialt 1439 569 743 
Træer, ialt 5081 3128 4133 
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Samtidig er bestanden af brændetræer 
(D-træer) reduceret med 870 fra 1439 i 
1983 til 569 i de samme bevoksninger 
eller 743, når de bevoksninger, som er 
vokset op i størrelse siden 1983, med
regnes. 
I perioden 1983 til 1998 er der nogle 
bøgebevoksninger, der er blevet så 
gamle (over 50 år), at de er målt med i 
1998. Disse nye bevoksninger med
fører, at antallet af bøgetræer med en 
bulkvalitet på A, B og C ligger på 
næsten samme niveau som i 1983. 

2.4.3 Planlægningen af hugsten 

Planlægningen af hugsten af stor bøg 
med en måldiameter på +70 cm for de 
næste 15 år er forholdsvis enkel. Med 
en gennemsnitlig diametertilvækst i 
brysthøjde på 0.6 cm vokser træerne i 
perioden i gennemsnit cirka 10 cm. 
Det vil sige, at træerne i diameter
klassen 60 - 69 cm bliver hugstmodne. 
Hermed er der ialt 651 træer med en 
brysthøjdediameter over 70 cm, der 
skal hugges, eller cirka 40 træer om 
året. 
Med en gennemsnitlig træstørrelse på 
5.5 m3 og en kævleprocent på 50 giver 
det en gennemsnitlig årlig hugst af stor 
bøg på 220 m3, hvoraf der aflægges 
110 m3 kævler. Værdien heraf er umulig 
at opgøre for hele perioden, men netop 
nu (1998) er salgsværdien eksklusive 
hugst og transport cirka 2.500 kr per 
træ, eller ialt cirka 100.000 kr for en 
årshugst. Dette bekræftes af hugst
resultaterne fra 1997 og 1998, hvor 
måldiameteren var +70 cm: 

Hugst 1997 1998 

Træer ialt 37 42 

mJ kævler 122(96% +5Ocm) 149(97% +50 cm) 

Kroner, jalt 136.593 128.082 
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Denne planlægning forudsætter, at de 
store bøgetræer er ligeligt fordelt i skoven 
og ligeligt fordelt over diameterspektret, 
og det er de ikke. Hugstudbytterne kan 
derfor ikke undgå at variere fra år til år 
på et lille skovdistrikt. 

2.4.4 Arealer og aldersklasser 

I tabel 7 er bøgens arealer, aldersklasse
fordeling og kubikmasser præsenteret. 
Aldersklassefordelingen er ujævn. I 
1998 er kun 10,1 ha af bøgearealet 
imellem 40 og 99 år - 15 % af hele 
driftsklassen. I en normalskov er den til
svarende arealandel 43 %. 
Ejendommeligt nok afspejler denne 
ujævne aldersklassefordeling sig ikke i 
bøgetræernes fordeling på diameter
klasser, jævnfør tabel 6. Bøgetræerne 
med en brysthøjdediameter over 30 cm 
fordeler sig forbavsende jævnt over 
diameterklasserne. 
Dette skyldes til en vis grad hugstmåden. 
Havde skovdistriktet praktiseret renaf
drifter eller kortvarige skærmstillinger, 
så var der fældet et betydeligt antal træer 
i diameterklasserne under 65 cm. Hugst
måden forhindrer effektivt dette. Men 
om det er hele forklaringen, eller det 
også skyldes en tilfældig kombination af 
arealer og aldre, er jeg ikke i stand til at 
gennemskue. 
Derimod afslører den jævne fordeling af 
bøgetræerne over tykkelsen en fordel ved 
måldiameterhugsten i sammenligning 
med renafdrifterne eller de kortvarige 
skærmstillinger. Ved disse fældes 
bevoksningerne, efterhånden som de 
bliver hugstmodne, typisk ved en alder 
på 120 år. 
Havde Skovdistriktet fulgt denne klassi
ske opskrift, ville resultatet være stærkt 
reducerede hugstudbytter i en 60-årig 
periode. Ved i stedet at styre efter en 



Tabel 7. Specifikation af bøgens areal og kubikmasser fordelt på 20-årige aldersklasser på 
Frederiksdal Skovdistrikt i 1983 og 1998. 

Aldersklasser, år 1983 

ha 

0- 19 25 ,5 

20 - 39 14,8 

40 - 59 4,6 

60 - 79 2,3 

80 - 99 12,6 

100 - 119 22,2 

120 - 7,4 

Overstandere 

lait 89,4 

måldiameter på +70 cm sikres, at der 
hele tiden er træer at hugge. Om indtæg
terne følger med, er det umuligt at sige 
noget fornuftigt om. 
Hugstmåden, der fØlges af gruppevise 
naturforyngeiser i langsomt tempo, 
medfører, at arealets fordeling på ens
aldrende og ensartede bevoksninger bliver 
tiltagende usikker. Bøgedriftsklassen 
ændres til en løvtrædriftsklasse, som 
behandles under et og langsomt smelter 
sammen til en stor bevoksning. Bevoks
ningsregistreringen i 1998 i forbindelse 
med udarbejdelse af en ny driftsplan 
viste tydeligt dette. 
Efterhånden vil den traditionelle 
opgørelse af status ændre karakter og gå 
fra bevoksningsregistrering til en 
opgørelse af enkelttræer fordelt på 
kvalitets- og dimensionsklasser. De 
ensaldrende bevoksninger sætter sig dog 
sine lange spor. Måldiameterhugstens 
foryngeiser bærer et vist ensaldrende 
præg med sig. 
Samtidig er der ingen grund til at kaste 
vrag på den plantede kultur. Også på 

1998 
m3 ha mJ 

4,5 

264 23,4 3.324 

889 4,6 1.043 

740 3,6 1.027 

4.409 1,9 655 

7.519 13,7 3.783 

6.054 16,7 4.192 

3.733 

19.875 68,4 17.757 

Frederiksdal Skovdistrikt anlægges 
sådanne i årene fremover på arealer, der 
af den ene eller den anden grund føder 
en utilfredsstillende bevoksning. Det 
kan være ved omlægning af juletræs
kulturer, ved tilplantning af områder, 
der er slidt ned af publikums færdsel , 
eller ved tilplantning af renafdrifter af 
gran, jævnfør dog her næste kapitel om 
måldiameterhugst i rødgran . 

2.5 Bevoksningsbehandling 

Den praktiske behandling af unge, mel
lemaldrende og ældre bøge- eller rettere 
løvtræblandingsbevoksninger skal om
tales lidt nærmere i det fØlgende. 

2.5.1 Foryngelsen 

Bøgearealet er svundet ind fra 89,4 ha i 
1983 til 68,4 ha i 1998. Differencen gen
findes som ahorn, hvoraf der i 1998 er 
24 ha i bevoksninger under 40 år. 
På Frederiksdal er der ikke anlagt bøge
kulturer, siden måldiameterhugsten 
begyndte i 1982/83 . Der er alene satset 
på naturlige foryngeIser uden hegning, 
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plantning eller andre omkostnings
krævende foranstaltninger. Om dette så 
er en holdbar løsning på længere sigt, er 
stadig et åbent spørgsmål. 
Frederiksdals naturforyngeiser er gen
nemgående af en rimelig til en god 
kvalitet. De består overvejende af ahorn, 
men også næsten ren bøg fremspirer plet
vis. I et enkelt område hæmmes for
yngelsen af rådyr, og i andre ganske store 
områder slides foryngelsen væk af et 
omfattende publikumsbesøg. I begge 
tilfælde er hegning formentlig den eneste, 
men også dyre løsning. 
Der er stor forskel på de naturforyngel
ser, der fremkommer efter stormfald i 
gran (1981), og de foryngeiser, der 
indfinder sig i forbindelse med måldia
meterhugstens langsomme og pletvise 
lysstillinger. 
På stormfaldsarealerne er det primært 
birk, der indfinder sig hurtigt, og med 
stor livskraft dækker arealerne i løbet 
af få år. Som regel er birken isprængt 
de øvrige løvtræarter og pletvis også 
selvsåning af rødgran. Med forsigtig 
tynding ender disse foryngeIser som 
blandskov, hvori birk kun spiller en 
mindre rolle. 
I de lyshuller, som er en følge af hugsten 
af få, men meget store træer, er det 
som nævnt hovedsagelig ahorn, der 
udgør foryngelsen. Ved fortsat måldia
meterhugst erstattes Frederiksdals 
bøgeareal i vid udstrækning med 
ahorn. 
Er dette ønskeligt? 
Som det fremgår, er det min opfattelse, 
at det er umuligt at regne sig frem til et 
svar på dette spørgsmål. Rent økonomisk 
kan der kun konstateres to ting: 
• Ahorn er i dag den bedst betalte af 

samtlige danske træarter, men hvor 
længe det varer er uvist. 
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• Dliften af denne private skov tillader 
ikke, at der afholdes store udgifter til at 
rydde ahornen og erstatte den med en 
anden træ art. 

Det er klart, at der er en vis bekymring 
forbundet med, at en træ art som bøg, der 
er sund og vokser godt på skovdistriktet, 
erstattes af en træart, hvis biologiske 
udvikling vi ved meget mindre om. 
Ahorn er en træart, hvis naturlige udbre
delsesområde ligger lidt sydligere end 
bøg, eg og asks. Kan man forestille sig, 
at en række hårde vintre - en ny "lille 
istid" - ødelægger ahornens stammer 
eller dræber træerne? 
Tilbage står de hårde økonomiske 
kendsgerninger. Skovdistriktet har 
ikke råd til at rydde ahornen og erstat
te den med bøg. Samtidig er det planen 
at fortsætte sortimentsplukhugsten. 
Det vil sige, at kortvarige skærmstil
linger, som fremmer bøgeforyngeIser, 
er udelukket. Vi må acceptere, hvad 
naturen giver, og det er - overvejende 
- ahorn. Samtidig er det beroligende, 
at skovens unge ahornbevoksninger 
udvikler sig godt, og at der her og der 
i bøgeskoven vokser ældre ahorn, hvis 
rodkævler er af god kvalitet. Dog 
opretholdes og fremmes bøgen, hvor 
det er muligt. 

2.5.2 Udrensning 

Visse tyske og østrigske tilhængere af 
den såkaldte "naturgemasse Wald
wirtschaft" taler om skovdriftens "Bio-

6. I Krenkerup Hestehave og i Suserup Mølle

skov, som begge har været urørte i flere 

hundrede år, kan man tydeligt iagttage en til

svarende "se)vudrensning". 



logische Automatisierung". Hermed 
mener de, at der sker en - automatisk -
selektion i naturforyngeiser, som frem
kommer i langsomt tempo, altså som 
resultat af en eller anden form for 
plukhugstdrift. 
På Frederiksdal Skovdistrikt kan man 
godt øjne en tilsvarende tendens i løv
træopvæksten 6). Træerne varierer en 
del i stølTelse, de strækker sig efter 
lyset, der sker en selektion. Udrensning 
er faktisk ikke anvendt siden 1983. 
Der er dog også andre omstændigheder 
end "biologisk automatisering", som 
tilskynder til at undlade den dyre 
udrensning: 
• De unge bevoksninger og opvækst

grupper kunne her og der godt trænge 
til udrensning, men behovet er ikke 
påtrængende stort. 

• Udrensning er dyrt. 
• Det gode brændemarked muliggør 

salg til selvhuggere af ret små træer. 
Der er penge i at springe udrensningen 
over og acceptere en forsinkelse af 
dimensionsudviklingen (men en 
forbedring af oprensningen). 

Bøgen forynger sig ofte tættere end 
ahornen, men heller ikke her finder 
skovdistriktet grund til at rense ud. 
Bevoksningerne må passe sig selv, ind
til brændemarkedet melder sig. Der er 
også i bøgeforyngelserne en tendens til, 
at foryngelsen i den meget langsomt 
reducerede skygge fremmer en naturlig 
selektion. En form for "automatisk" 
udrensning. 

2.5.3 Gennemhugning 

Det gode brændemarked muliggør ind
tægtsgivende gennemhugninger i alle 
unge og mellemaldrende bevoksninger. 
Behandlingen følger almindelig praksis. 
Der lægges samme vægt på at fjerne 

alle træer med en tydelig dårlig kvalitet. 
Udvisningen foretages konsekvent af 
en kvalificeret person. 
Med tiltagende dimension optræder et 
dilemma. Hvor mange af bevoks
ningens kvalitetstræer kan forventes at 
opnå måldiameteren +70 cm? Det 
skærer i hjertet at fælde en A-bøg med 
en brysthøjdediameter på for eksempel 
35 cm af hensyn til dimensionsud
viklingen, regelmæssig fordeling på 
arealet eller lignende. 
Resultatet er det velkendte, at bevoks
ninger af god kvalitet hugges svagere end 
bevoksninger af dårlig kvalitet. Af hensyn 
til den kommende måldiameterhugst 
forstærkes denne tendens, så gode, 
mellemaldrende løvtræ bevoksninger 
udvikler sig med stigende grundflader. 
Vi er også forsigtige med på et tidligt 
tidspunkt at gøre os til dommere over 
de enkelte træers kvalitetsudvikling. 
Denne kan ændres hurtigere, end man 
skulle tro. 

2.5.4 Slutbenyttelsen 

For at koncentrere udvisning, skovning 
og transport på en rimelig måde er 
Skovdistriktet delt op i fire bøgehugst
områder. Et område hugges igennem 
hvert år. Det vil sige, at alle bevoksninger, 
der indeholder store bøgetræer, gennem
gås hvert fjerde år med henblik på 
udvisning af hugstmodne bøgetræer. 
Valget af fire hugstområder med fireårig 
hugstrytme er et kompromis, hvori ind
går skovens størrelse, en teknisk og en 
biologisk faktor. 
Det er et spørgsmål om, hvor mange år, 
man ønsker, der skal forløbe imellem et 
indgreb, og så det praktiske hensyn til 
en rimelig koncentration af arbejdet. En 
fireårig rytme er ingen universalsandhed. 
Man kunne godt se en ide i at hugge 
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hvert år i alle bevoksninger for herved at 
gøre det enkelte indgreb så skånsomt 
som muligt og for at opnå helt jævne, 
årlige udbytter. 
Men man kunne også omvendt argu
mentere for længere mellemrum. Her
ved vil bevoksningerne og opvæksten 
få længere tid "til at falde til ro" imellem 
de enkelte indgrebs fysiske påvirkning 
af skovbund og de blivende store og 
små træer. Skovning og udslæbning vil 
endvidere samles på et mindre område, 
og den skovede masse vil være større 
per ha. 
Udvisningen udføres efter følgende 
retningslinier: 

l. D-træer (brændetræer) søges fældet 
uden hensyn til dimension. 

2. Rene C-træer fældes også uden hensyn 
til dimensionen. Men bemærk, at det 
er vanskeligt at afgøre, om en C-bul 
også indeholder et stykke B-træ. Er det 
tilfældet, respekteres måldiameteren. 

3. Alle andre kvaliteter skal holde mål
diameteren , før de fældes. 

4 . Et blivende træ må ikke blottes på to 
sider. 

5. Nabotræer fældes ikke samtidig. 
6. Af hensyn til risikoen for sol brand 

udvises forsigtighed med at blotte 
blivende træers sydside. 

7. Et træ udvises kun, hvis det kan fældes 
og rodkævlen udslæbes uden større 
skader på blivende træer. Bemærk, at 
dette mål kan være svært at overholde 
fuldstændigt i foryngeiser, som har 
vokset sig store. 

8. Et udvist træ markeres med fire tyde
lige mærker (farvespray). Et på hver 
side. 

9. Den ønskede fælderetning markeres 
med en pil på stammen. Skovarbejde
ren kan dog alligevel frit vælge sin 
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egen fælderetning eller helt undlade 
at fælde træet. 

IO.Skovning og udslæbning foretages 
på timeløn. 

II.De udviste træers voksested afmærkes 
på et skovkort af hensyn til let 
lokalisering af skovning, ud
slæbning og salget af kronerne til 
selvhuggere. 

Under udvisningen, som altid foregår 
med en klup til hjælp, noteres de udviste 
træers dimension og kvalitet. Noterin
gen foregår på et papstykke, der bæres 
på armen, som figur 5 illustrerer. 
Denne registrering muliggør en meget 
hurtig, men tilstrækkelig beregning af 
hugstens størrelse fordelt på planke
og finerkævler. 
Hermed afsluttes redegørelsen for mål
diameterhugsten i bøg på Frederiksdal 
Skovdistrikt, men i den afsluttende 
diskussion afrundes nogle af de mere 
principielle problemstillinger. I det 
følgende kapitel redegøres for en 
tilsvarende metodes anvendelse i gran
skov. 

3. Gran 
Det er vanskeligere og mere risiko
betonet at give sig i lag med måldia
meterhugst i gran end i løvtræ. 
I løvtræ kan omdriften for enkelttræer 
forlænges under forudsætning af, at 
foryngelsen lykkes tilfredsstillende. 
Risikoen for stormfald er lille. Det er 
denne risiko for stormfald i rødgran 
forårsaget af den forlængede omdrift, 
der blandt andet skaber betænkeligheder. 
Da metoden imidlertid er praktiseret i 
Frederiksdal Skovene i foreløbig ti år 
(1989 - 1998) er det oplagt at supplere 
beskrivelsen af måldiameterhugst i bøg 



Figur 5. Skema til registrering af udviste bøgetræer efter diameter i brysthøjde og 
kvalitet. Skemaet, der består af et stykke pap, bæres på venstre arm fastholdt af to 
remme. Bemærk, hvorledes måldiameteren på + 70 cm medfører, at der praktisk taget 
ikke er udvist træer under denne diameter. Kun til højre ses registrering af en række 
mindre brændetræer. 

Tabel 8. Rødgran og sitkagrans arealer, alderklasseforhold og kubikmasser på Frede
riksdal Skovdistrikt 1998. 

Aldersklasser 1998 

år Rødgran Sitkagran Volumen 

ha ha mJ 

- 19 1,02 2,43 72 

20 - 39 1,30 0,41 705 

40 - 59 10,87 0,36 5.193 

60 - 10,74 ° 5.179 

I alt 23,93 3,20 11.l49 
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Figur 6. Udsnit af skovkort, der viser de bevoksninger, som er behandlet med mål
diameterhugst iforeløbig ni år (1989 - 1997) og de omgivende bevoksninger. 
(Kortet viser vestenden af skoven; mod nord ligger Furesøen. Målestok ca. l: 11 000). 

med en tilsvarende beskrjvelse af mål
diameterhugst i rødgran. 
I det følgende beskrives grandrifts
klassen, de aktuelle bevoksninger, 
enkelttræernes djmensioner og værdi, 
prisudviklingen på gran, de foretagne 
hugsters udbytte i kubikmeter og sor-
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timenter samt resultaterne fra fire faste 
prøvefIader. 

3.1 Grandriftsklassen 

Frederiksdals grandriftsklasse udgør 
27,13 ha eller 17 % af det bevoksede 
areal. Den består af rødgran og sitka-



Figur 7. Et udsnit af rødgrankomplekset, hvor stamtalsreduktionen er så stærk, at der er 
lys nok til, at en rig foryngelse af ahorn vokser frem. Foto 1998 Flemming Rune 
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gran, hvis arealer, aldersklasseforhold 
og kubikmasser fremgår af tabel 8. 
I de yngste aldersklasser figurerer sitka
gran. Plantning af sitkagran på Frederiks
dal er en fejl. Træarten trives biologisk 
godt, og den egner sig bedre end rødgran 
til en afsluttende måldiameterhugst. 
Men den kan ikke sælges. Hverken som 
juletræer eller som tømmer. Savværket 
køber ikke sitkagran af et lille skov
distrikt. Selvfølgelig kan markedet for 
sitkagran ændre sig mange gange, inden 
der aflægges tømmer, men muligheder 
for et tidligt og godt udbytte i form af 
juletræer tilbyder denne træart ikke. 
Reduceres driftsklassens bruttoareal , 
27 ,13 ha, med bevoksningskvotienten, 
findes et netto bevokset areal på 24,86 ha. 
Ved massen udgør derfor i gennemsnit 
448 m3 per ha. Heraf fremgår, at bevoks
ningerne er svagt huggede. Den svage 
tynding sky Ides skovdistriktets uvi Ije 
imod at foretage indgreb, som ikke giver i 
det mindste et lille dækningsbidrag. 
Siden 1986 er der ikke foretaget gennem
hugninger med henblik på aflægning af 
cellulosetræ eller lignende beskedent 
betalte sortimenter. Derimod er der årligt 
foretaget sporadiske og svage tyndinger 
med henblik på aflægning af hegns
materialer, rafter til spejdere etc. Disse 
sortimenter afkaster i hvert tilfælde et 
lille dækningsbidrag. 
Den skæve aldersklassefordeling med 
underrepræsentation af unge bevoks
ninger har været en medvirkende årsag 
til valget af måldiameterhugstens for
længede omdrift med løbende hugst
indtægter, i stedet for en eller et par store 
indbetalinger. 

3.2 Bevoksningerne 

Måldiameterhugsten omfatter et næs
ten sammenhængende rødgrankom-
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pleks, som behandles som en bevoksning. 
Det samlede areal udgør 9,7 ha, be
voksningernes aldre er næsten ens og i 
gennemsnit 65 år (1998). Bevoksnings
kvotienten er 0,9 . Det vil sige, at det 
netto bevoksede areal er 8,73 ha. Den 
stående masse udgør 4.922 m3 i 1998 
eller 507 m3 per ha ialt eller 564 m3 per 
ha netto. 
Figur 6 viser et udsnit af skov kortet, 
som er udtegnet i 1998. Måldiameter
hugsten gennemføres årligt i afdelingerne 
37F, 40C, 410 og 42C,D og F. Afdeling 
35A og 36A er rødgranbevoksninger, 
som er for unge til måldiameterhugst. 
Det fremgår af kortet, at hugstfølgen 
ved anvendelse af renafdrift er uheldig. 
Det er umuligt at renafdrive måldiame
terbevoksningerne uden at bringe hele 
kompleksets stabilitet i fare. Afdeling 
37, litra F beskytter således afdeling 36, 
litra A, der består af rødgran på 48 år. 
Afdeling 41, litra C, som ud fra en 
almindelig forstlig betragtning er 
omdriftsmoden, beskytter afdeling 42, 
litra C. Også denne ugunstige hugstfølge 
taler for et valg af den omdriftsforlæn
gende måldiameterhugst. 
Som det fremgår af skovkortet, figur 6, 
ligger en del af de granbevoksninger, 
som måldiameterhugsten gennemføres 
i, ned til Furesøen. I 1943/44 indgik 
Frederiksdal en fredningsaftale, hvori 
det blandt andet blev bestemt, at 
størstedelen af afdeling 41 og 42 skal 
konverteres til løvskov, når granskoven 
afvikles. Denne løvtræbinding forhindrer 
skovstøtte til kulturarbejdet. 
I de nævnte granbevoksninger spirer 
ahorn og andre løvtræarter villigt frem, 
hvor lyset er tilstrækkeligt. Tilplant
ning af en renafdrift på cirka ti ha med 
løvtræ er dyrt. Løvtræbindingen er der
for også en medvirkende årsag til , at 



Skovdistriktet har valgt ikke at ren
afdrive de pågældende bevoksninger. 
Det er tanken, at måldiameterhugstens 
langsomme lysstilling skal bane vej for 
en rig naturforyngelse af løvtræ. Ti års 
praksis tyder på, at dette mål kan nås. Jf. 
figur 7. Men ligesom i foryngelserne i 
den gamle bøgeskov, så bliver hoved
træarten i disse foryngeiser ahorn. 
Som det fremgår, er omlægningen af 
behandlingen af grandriftsklassen fra 
renafdriftssystemet til måldiameterhugst 
gennemført med forskellige begrundelser: 
Den skæve aldersklassefordeling, den 
uheldige hugstfølge og løvtræbindingen. 
Hovedårsagen er dog - med baggrund 
i erfaringerne fra behandlingen af 
bøgeskoven - en tro på, at hugstmåden 
medfører et bedre økonomisk resultat. 
Om dette er sandsynligt, må læseren 
selv dømme om. 

3.3 Træernes dimensioner og værdi 

I henhold til den praksis, som dansk 
rødgran i disse år normalt behandles 
med, er disse bevoksninger utypiske. 
For det første er de anlagt med et stort 
plantetal per ha - cirka 10.000 - for det 
andet er de tyndet meget svagt. 
En indledende opmåling i 1987, hvor 
bevoksningerne var 55 år gamle, viste, 
at træernes diametre i brysthøjde varie
rede mellem 15 og 45 cm. Stamtallet 
udgjorde cirka 850 per ha. Lige gamle 
træer har altså udviklet sig således, at 
nogle er 45 cm tykke i brysthøjde, andre 
kun IS cm. 
Herefter beregnes som funktion af bryst
højdediameteren: 
1. Tømmerstokkens handelsopmålte 

midtdiameter. Det forudsættes, at 
træet er sundt i rodsnittet. 

2. Tømmerstokkens handelsopmålte 
salgbare masse. 

, 
3. Omkostningerne til skovning og ud

slæbning af enkelttræer. 
4. Tømmerstokkens pris minus skov

nings- og udslæbningsomkostningerne. 

3.3.1. Midtdiameteren 

Dimensionshugst i gran har det ind
byggede handicap, at råd angreb med 
afskæring af triller til følge ødelægger 
bedømmelsen af tømmerstokkens midt
diameter. Det er der ikke meget at gøre 
ved. Man kan kun forsøge at tage højde 
for en eventuel afkortning ved at arbejde 
med en måldiameter, som man ansætter 
større i forhold til et kendskab til 
rådangrebets omfang. 
Figur 8 viser resultaterne af en opmåling 
af den handelsopmålte midtdiameter som 
funktion af sunde træers diameter i bryst
højde. Opmålingen er foretaget på rød
gran skovet på Frederiksdal i marts 1989. 
Udjævningskurven viser, at et træ i disse 
bevoksninger skal holde mindst 33 cm i 
brysthøjde, hvis tømmerstokke n skal lig
ge i dimensionsklassen 26/30 cm (næst
højeste prisklasse) og 40 til 41 cm, hvis 
tømmerstokke n skal falde i største pris
klasse (+31 cm). 
Der er dog en del spredning omkring 
kurven, som selvfølgelig forstørres, når 
de rådangrebne træer trækkes med ind i 
billedet. I figuren kan punkterne med gan
ske god tilnærmelse udjævnes med en ret 
linie, hvor tømmerstokkens handels
opmålte midtdiameter sættes lig med 0.75 
gange træets diameter i brysthøjde. Denne 
formel er anvendt til at skønne de mindre 
træers handelsopmålte midtdiameter ved 
aflægning af uafkortet tømmer. 

3.3.2. Tømmerstokkens 
handelsopmålte masse 

Tømmerstokkens handelsopmålte masse 
fremgår af figur 9. Figuren er fremstillet 
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Figur 8. Tømmerstokkens handelsopmålte midtdiameter som funktion af træets diameter i 
brysthøjde på sunde rødgraner. Frederiksdal 1989. 

på grundlag af en opmåling af tømmer 
fra de her omtalte bevoksninger i marts 
1989. 
Bemærk, at tømmerstokkenes handels
opmålte midtdiametre afspejler den 
kendsgerning, at det uafkortede tømmer 
ikke må aflægges længere end 20 meter. 
Dette sker af hensyn tillastbiltransporten, 
selvom topdiameteren derved ofte over
stiger 15 cm temmelig meget. 

3.3.3. Skovning og transport 

Ligesom i kapitlet om bøg er det 
meningen at beregne en pris netto på 
rod for bevoksningens enkelte træer som 
funktion af deres diameter i brysthøjde. 
På Frederiksdal udføres disse skov-
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ninger motormanuelt, og udslæbningen 
udføres med traktor og spil. Arbejdet 
udføres altid på timeløn, og det er altid 
samme mand, der skover og slæber ud. 
Arbejdet udføres iøvrigt altid i sidste 
halvdel af marts måned. 
Valg af timeløn skyldes ønsket om en 
rolig og forsigtig skovning og udslæb
ning, således at fælde- og udslæbnings
skader begrænses så meget som muligt. 
Skovningstidspunktet skyldes en tro på, 
at bevoksningerne så har en hel 
vækstsæson foran sig, inden der er større 
risiko for stormvejr, og at de derfor kan 
opnå en - måske hypotetisk - bedre 
stormfasthed. 
Udgifterne til skovning og udslæbning 
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Figur 9. Tømmerstokkens handelsopmålte kubikmasse som funktion af træets diameter i 
brysthøjde. Sunde træer forudsat. Opmålt på Frederiksdal i marts 1989. 

er derfor ikke til at udskille af regnskabet, 
men er skønnet med støtte i årsanalysen 
af Skov- og NaturstyreIsens maskindrift 
1996. Resultatet fremgår af tabel 9. 
Man kan sætte et spørgsmålstegn ved, 

hvor godt disse omkostninger er dæk
kende for den foreliggende skovning. De 
er baseret på almindelig maskinel tynding 
og renafdrift og ikke som her på, at man i 
en meget svag tynding "fisker" 10 til 15 

Tabel 9. Skønnede omkostninger til skovning og udslæbning af rødgrantømmer i fal
dende længder 1996. Afkortning af rådangrebne triller indgår ikke. 

Uajkortet tømmer, kroner per ml 

Midtdiameter, cm 11115 16/20 21/25 26/30 31-

Skovning 80 70 60 50 40 
Udslæbning 40 35 30 25 20 
lait 120 105 90 75 60 
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Tabel 10. Salgspriser per m3 for uajkortet tømmer øst for Store Bælt vejledende priser 
per 5.2.97. Priser netto på rod beregnet ved fradrag af skovnings- og udslæbnings
omkostninger. 

Dimension Salgspris 

Kr per m3 

A B 

31- 437 364 
26/30 415 346 
21/25 374 312 
16/20 325 271 
11/15 259 216 

store træer ud per ha og gang. For bedøm
melsen af behandlingsprincippet spiller 
det imidlertid ikke den store rolle. 

3.3.4. Salgspriser netto på rod 

Salgspriserne netto på rod fremkommer 
ved at trække skovnings- og udslæb
ningsomkostningerne fra salgspriserne. 
Dette er gjort i tabel 10. 

3.3.5 Enkelttræernes diametre, kubik 
masser og værdier 

Beregningerne muliggør et indtryk af, 
hvorledes enkelttræerne i svagt tyndede, 

C 

291 
277 
250 
217 
173 

Pris nellO på rod 

Kr per m3 

A B C 

377 304 231 
340 271 202 
284 222 160 
220 166 112 
139 96 53 

stamtalsrige rødgran bevoksninger, der 
er 50 til 60 år gamle, har udviklet sig 
med hensyn til dimensioner og værdi. 
Ligesom for bøg er resultaterne over
raskende. I tabel Il fremlægges disse 
således, at der ligesom for bøg er beregnet 
to priser ved den diameter i brysthøjde, 
hvor midtdiameterklassen for det uaf
kortede tømmer i gennemsnit skifter. 
Ligesom i bøgeskoven afslører denne 
tabel , at også det aldersklassevise skov
brugs ensaldrende rødgranbevoksninger 
opviser store forskelle imellem de 
enkelte træers dimensioner og værdi: 

Tabel ll. Forskelle i træernes størrelse og værdi (1997) i svagt tyndede 50 - 60 år 
gamle rødgranbevoksninger illustreret ved træernes største og mindste diameter i 
brysthøjde, de dertil svarende kubikmasser (sunde træer og aflægning af uajkortet 
tømmer forudsat) og enkelttræernes værdi. 

Dbh. Midt- Salgbar Netto på rod 

cm diameter masse, kr per træ 

cm m3/træ A B C 

15 11 0,09 13 9 5 
22 16 0,30 42 (66) 29 (50) 16 (34) 
28 21 0,60 134 (173) 101 (135) 68 (98) 
33 26 0,98 278 (333) 218 (266) 157 (198) 
41 31 1,51 513 (569) 409 (459) 305 (349) 
45 33 1,80 679 547 416 
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• Bevoksningens mindste træer har en 
brysthøjdediameter på IS cm. De 
største 4S cm. Altså en forskel på 30 
cm. 

• De største træer har en handelsopmålt 
kubikrnasse, der er 20 gange større 
end de mindste træers. 

• De største træers værdi er SO - 80 
gange større end de mindstes. 

Det er bemærkelsesværdigt, at disse 
forskelle gør sig gældende for træer, 
der er lige gamle. I beregningerne for 
bøg indgår kun bøgetræer med en 
brysthøjdediameter over 30 cm. Træerne 
skal have en størrelse, der giver en 
rimelig chance for, at de kan opnå mål
diameteren. I de her omtalte granbe
voksninger kan man stille spørgsmålstegn 
ved, om de mindste og derfor under
try kte træer har chance for en gang i 
fremtiden at kunne fældes som store 
træer med en måldiameter på for 
eksempel 41 cm. 
For at belyse dette spørgsmål anlagde 
jeg fire prøveflader i 1989, det år hvor 
måldiameterhugsten i rødgran blev 
påbegyndt. De er siden målt hvert år. 
Resultaterne fra disse målinger siger 
noget om dette spørgsmål. Men først er 
der grund til - ligesom i kapitlet om 
bøg - at beskæftige sig lidt med salgs
priserne for uafkortet rødgrantømmer. 

3.4 Prisudviklingen 

I kapitlet om bøg beskrev jeg, hvorledes 
prisrelationerne imellem forskellige 
bøgesorteringer uafbrudt ændres. Lige
som sorterings- og kvalitetskravene i sig 
selv ændres. Formålet hermed er at 
undersøge, om skovbrugets kapital
værdiberegninger er egnede til at 
afgøre, hvilken skovbehandling, der er 
økonomisk optimal. 
En afgørende forudsætning for at 

beregne kapitalværdien og tilsvarende 
i skovbruget er, at sortimentsaflæg
ningen er ensartet i diskonterings
perioden - altså for bøg i cirka 120 år 
og for rødgran i cirka 70 år - og at 
sortimenternes salgspriser (netto på 
rod) udvikler sig på en sådan måde, at 
forholdet imellem dem og imellem 
træarterne også er konstant i diskon
teringsperioden . 
Dette er ikke tilfældet for bøg. Og som 
det følgende viser, er det heller ikke 
tilfældet for rødgran. Derfor afstår jeg 
fra at bruge disse beregninger til at 
afgøre om måldiameterhugsten er 
fordelagtig i sammenligning med det 
aldersklassevise skovbrug . 
Vedrørende rødgran og bøg er en af de 
mest påfaldende ændringer, at priserne 
på rødgran er faldet så meget i 
sammenligning med priserne på bøg. 
For 30 år siden udgjorde bruttomiddel
priserne på bøg kun cirka to trediedele 
af bruttomiddelpriserne på rødgran, 
mens de i dag er tilsvarende næsten 
dobbelt så store. Dette forhold er en af 
flere årsager til, at der er sket en markant 
ændring i træartsvalget. 
For 30 år siden ryddede man bøg og 
plantede gran. I dag er det omvendt. 
Mange grunde taler for, at denne politik 
er den rigtige, men det er naivt at basere 
den på, at prisrelationerne imellem 
træarterne i den kommende omdrift er 
konstante. 
Sammenligner man rødgranmiddel
priserne over et kort åremål - her i 
april 1989 med februar 1997 - så fremgår 
tre væsentlige forhold: 
• Priserne per m3 for rødgran er -

uden hensyn til inflationen - mindre 
i 1997 end i 1989. Altså et meget 
væsentligt reelt prisfald. 

• Det store træ prissættes relativt bedre 
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i 1997 end i 1989. Prisen på +30 cm 
udgør således 169% af prisen på 
13115 cm i 1997 imod 147% i 1989. 

• De gode kvaliteter betales relativt 
bedre i 1997 end i 1989. Prisen på 
A-træ udgør således 150% af prisen 
på C-træ i 1997 imod 134% i 1989. 

Tendensen synes at være, at løvtræ 
prismæssigt vinder terræn fremfor 
nåletræ, og at råtræets kvalitet synes at 
få en større betydning for forbrugerne, 
dermed for træindustrien og dermed 
for prisudviklingen på råtræ. 
Med hensyn til efterspørgsel og pris
dannelse på de forskellige nåletræ
arter, så er rødgran mest efterspurgt og 
derfor bedst betalt. Specialsortimenter 
aflagt af de "røde" nåletræ arter udgør 
dog en undtagelse. Men disse kan være 
svære at afsætte for et lille skov
distrikt, hvilket viser, at efterspørgslen 
på disse ikke er særlig stor. 
Konklusionen er, at fremtidens pris
dannelse er det umuligt at sige stort 
mere om, end at den kan ændre sig både 
indenfor træarten på de forskellige 
aflægninger og imellem træarterne. Og 
disse ændringer indfinder sig tilsyne
ladende med korte mellemrum. 

3.5. Resultater fra ni års 
måldiameterhugst 

For at følge virkningen af sortiments
plukhugsten på den blivende be
voksning anlagdes i 1989 fire cirku
lære prøveflader på hver 500 m2. 

Træerne er nummereret og forsynet 
med målestedsmærker. De måles hvert 
år og fotograferes iøvrigt hvert andet 
år. Disse prøveflader beskrives senere i 
afsnit 3.5.4. 
Af særlig interesse for måldiameter
hugsten er træernes diametre i bryst
højde. Tabel 12 giver et overblik. 
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Tabel 12. Det gennemsnitlige stamtal 
1989 per ha i tre prøveflader cl 500 m2 i 
cirka 55 årig rødgran. 

Diameter i bh. cm Stamtal per ha 

- 19 90 
20 - 34 699 
35 - 54 
laIt 843 

Det fremgår af tabellen, at træer med 
en brysthøjdediameter imellem 20 cm 
og 34 cm udgjorde 699 eller 83% 
af det samlede antal træer per ha i 
1989 før påbegyndelsen af måldia
meterhugsten i disse ensaldrende 
bevoksninger. Måldiameterhugstens 
økonomiske hovedmiddel fremstår her 
umiddelbart: 
Alle disse træer skal så vidt muligt 
først fældes, når de i deres vækstforløb 
har opnået en størrelse (måldiameteren), 
som giver et bedre dækningsbidrag, 
end de giver ved hugst i dag. 
Udover denne store midtergruppe af 
rødgraner, så rummer bevoksningerne 
l) store træer over 35 cm i brysthøjde, 

og 
2) små træer under 19 cm i brysthøjde. 
De store træer (54 per ha) enten er eller 
er lige ved at være hugstmodne, mens 
de små træer (90 per ha) delvis må 
afskrives som potentielle værdipro
ducenter. I dette særlige tilfælde, hvor 
bevoksningerne søges naturforynget 
med løvtræ, er det dog ikke umuligt, at 
en del af dem om 40 til 50 år har vokset 
sig store midt i en rig og beskyttende 
løvtræbevoksning. 
Det koster ingenting at lade dem stå, 



bortset fra stormfaldsrisikoen. Tvært
imod gør de mere gavn end skade. 

3.5.1 l\t1åldiameteren 

Fastlæggelse af måldiameteren har 
voldt en del problemer. Den pris
mæssige situation per 1. februar 1997 
fremgår af figur 10. Figuren viser de 
enkelte graners værdi i kroner netto på 
rod som funktion af deres diameter i 
brysthøjde. Det er forudsat, at granerne 
er sunde. 
Det fremgår af figuren, at fordelen ved 
at aflægge +31 cm tømmer opnås ved 
en brysthøjdediameter på cirka 41 cm. 

Udelukkende at fælde træer af denne 
størrelse har imidlertid vist sig vanskeligt 
i disse bevoksninger. 
Ved den praktiske udvisning viser det 
sig, at en del af disse meget store træer 
(+41 cm i brysthøjde) står således pla
ceret i bevoksningen, at det af hensyn 
til stormfaldsrisikoen ikke er ønskeligt 
at fælde dem med det samme. Atter 
andre står således, at de er umulige at 
fælde eller slæbe ud uden at beskadige 
blivende, sunde træer. 
Herved opstår i øvrigt straks et andet 
problem: Træerne må ikke vokse sig 
meget større, fordi savværkets af-

Figur 10. Salgspriserne netto på rod den l . februar 1997 for rødgraner som funktion af 
træernes diametre i brysthøjde. Sunde træer forudsat. 
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barkningsmaskine sætter en grænse 
ved et rodsnit på 50 til 55 cm. Man må 
altså se at få dem fældet, men i en takt, 
så vestrandene ikke blottes i unødigt 
omfang og unødvendigt hurtigt. 
I disse svagt tyndede bevoksninger op
træder samtidig situationer, hvor man 
ved at fælde et knapt så stort træ, kan 
give en kreds af absolut udvik
lingsdygtige, men igen lidt mindre 
træer mere vokseplads. Som i alle 
ældre danske rødgranbevoksninger er 
stormfald også her en reel risiko. Uden 
på nogen måde at gå ind for en stærk 
tynding har jeg derfor valgt at fremme 
den blivende bevoksnings diameter
tilvækst ved også at hugge sådanne lidt 
mindre træer, hvoraf der kun kan 
aflægges 26/30 tømmer. 
Resultatet er en måldiameter på mindst 
36 cm, men gerne mere. Står træerne 
rigtigt - hvis det overhovedet er 
menneskeligt muligt at bedømme 
noget sådant - så efterlades de for 
vækst til 41 cm i brysthøjde. 

3.5.2 Udvisningen 

Hugsten blev påbegyndt i 1989 og er 
gentaget hvert år siden. 1998 udgjorde 
dog en undtagelse. I dette år førtes mål
diameterhugsten i en række granhoJme 
og lignende meget små bevoksninger, 
der står indblandet i den gamle bøg. 
Hugsten førtes efter de samme principper, 
men de her omtalte bevoksninger fik en 
"hvilepause" på et år. 
Ved hovedbenyttelsen af bøg bliver 
bevoksningerne hugget igennem hvert 
fjerde år, mens rødgranen som hovedregel 
tyndes hvert år. He11iJ er der flere grunde: 
Af hensyn til det store antal (700 per ha) 
af mindre træers muligheder for at til
passe sig den forøgede lystilgang og den 
forøgede vokseplads foretrækkes meget 
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svage, men derfor også hyppige indgreb. 
Altså hugst næsten hvert år. 
Økonomien spiller som allerede omtalt 
stærkt ind her, men ovennævnte bio
logiske hensyn har fortrin. Bag dette 
ligger naturligvis frygten for storm
fald. Og en forventning om, at den svage 
årlige hugst giver de blivende træer 
lejlighed til løbende at tilpasse sig fri
stilingen. Berettigelsen af dette syns
punkt understøttes af, at bevoksningerne 
opretholder fuld løbende tilvækst. 
Jævnfør senere. 

Udvisningsregler 
Der udvises altså næsten hvert år. 
Ligesom for slutbenyttelsen af bøg er 
opstillet et sæt udvisningsregler for 
hovedbenyttelse af stor rødgran efter 
måldiameterprincippet: 

l. Kun træer, der holder 26 cm handels
opmålt på midten udvises. Det vil sige 
træer, hvis diameter i brysthøjde er 
mindst 36 cm og gerne mere. 

2. Disse træer udvises kun, hvis de kan 
fældes og udslæbes uden at beskadige 
blivende, sunde og levedygtige træer. 

3. Hvis et træ står således i bevoks
ningen, at dets forbliven virker sta
biliserende i storm, så fældes træet 
ikke. Dette gælder for eksempel store 
træer, der står for enden af en storm
faldskile eller i udkant eller langs spor. 

4. Kun de udviste træer fjernes fra 
bevoksningen. Alle andre træer for
bliver i bevoksningen, selvom de er 
undertrykte, vinde, skæve, selvdøde, 
beskadigede etc. Dette sker af hensyn 
til bevoksningens stormstabilitet. 

5. Nabotræer fældes ikke begge på en 
gang. 

6. Blivende, udviklingsdygtige træer 
blottes kun på en side af gangen. 



Figur ll. Udvisning af rødgraner med en bestemt måldiameter kræver brug af klup. 
Udvisningen er derfor tidskrævende. 

Figur 12. Skema til registrering af udviste rødgraners diameter i brysthøjde. Skemaet, 
der består af et stykke pap, bæres på venstre arm og fastholdes af to remme. Bemærk, 
hvorledes udvisningen overvejende falder på træer med brysthøjdediametre på 36 - 40 
cm (77 træer) derudover 19 træer på 41 cm og mere. Foto Flemming Rune. 
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7. Udviste træer mærkes med farvespray 
[lIe steder i eller over brysthøjde. Til
tænkt fælderetning mærkes med en pil. 
Ved markering af denne tages også 
hensyn til udslæbningen. Skov
arbejderen er dog frit stillet til at lade 
træet stå, hvis han skønner, at det ikke 
kan fældes eller udslæbes uden at 
beskadige blivende, sunde træer. 

8. Såvel skovning som udslæbning 
udføres på timeløn. 

9. Skovningen udføres fortrinsvis i marts. 

Under udvisningen, der altid foregår med 
en klup til hjælp, noteres de udviste træers 
dimensioner. Noteringen foregår på et 
papstykke, der bæres på armen, som figur 
11 og 12 illustrerer. 
Fremgangsmåden sikrer, at man hele 
tiden nogenlunde ved, hvor mange træer 
og hvor mange kubikmeter tømmer, der 
skal sælges. I modsætning til bøg skelnes 
ikke imellem de tre kvalitetskJasser. Det 
er ikke helt let at afgøre, om en gran er et 
A-, B-, eller C-træ, og navnlig er de pris
mæssige forskelle ikke nær så store som i 

bøg. I sådanne granbevoksninger kan 
man heller ikke "jage" træer af dårlig kva
litet på samme måde, som man kan i bøg. 
Resultaterne af en udvisning efter disse 
principper fremgår af næste afsnit. 

3.5.3 Hugstudbytter 

Hugsten blev påbegyndt i 1989 og er 
ført årligt siden, idet dog 1998 som 
nævnt udgjorde en undtagelse. I tabel 13 
er sortimentsplukhugstens udbytte af 
tømmer (triller ikke medtaget) i de ni år 
fra 1989 til 1997 præsenteret. 
Det fremgår af tabel 13, at den skildrede 
udvisning i den ni år lange periode fra 
1989 til 1997, begge år inkl usi ve, har 
medført, at 85% af den samlede hugst 
eksklusi ve rådne triller er tømmer over 
26 cm på midten. 50% udgøres af tøm
mer 26/30, og 35 % er tømmer +31 cm 
midtmålt. 
Hugstens fordeling på de tre kvalitets
klasser A, B og C forekommer rimelig 
(55%, 35 % og 10%), men ligger fuld
stændig i savværkets hånd. 
Per ha er der i ni-års perioden skovet 

Tabel J 3. Resultater af årlig måldiameterhugst i 55 - 65 årige rødgranbevoksninger i 
årene 1989 til 1997 begge år inkluderet. 

Midtdiameter A B C lait 

cm m3 % m3 % m3 % m3 % 

16 - 20 14 I 22 2 4 O 40 3 
21 - 25 63 5 62 5 14 I 139 12 
26 - 30 344 29 203 17 57 5 604 50 
31 - 246 20 140 Il 41 4 427 35 
Sum 667 55 427 35 116 IO 1210 100 
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139 m3 tømmer per ha eller IS m3 per ha 
og år. Det er ret beset ikke dårligt at 
høste så meget stort træ, samtidig med at 
bevoksningens tilvækst er lidt større end 
hugsten. 
Ser man på de forskellige sortiments
forhold, som bygger på den traditionelle 
hugstbehandling af rødgran, så udgør 
andelen af tømmer +31 cm midtmålt 
under 10% af det samlede hugstudbytte i 
tilsvarende bevoksninger, mens 26/30 
tømmer udgør imellem 10 og 20%. Selv
om hugstudbytterne ikke er direkte 
sammenlignelige, så siger de dog en del 
om de økonomiske muligheder ved ænd
ret behandling af sådanne bevoksninger. 
Bevoksningerne forekommer samtidig 
at være i god tilstand, idet dog typo
grafer har dræbt nogle få træer siden 
1994. Cirka 700 træer per ha, der i 1989 
havde en brysthøjdediameter imellem 
20 og 34 cm udgør i 1998 stadig største
delen af den blivende bevoksning, men 
træerne er blevet større og dermed mere 
værd per træ. I det følgende afsnit om 
bevoksningsudviklingen fremlægges 
oplysninger herom. 

3.5.4 Bevoksningsudviklingen 

Hugstmådens indflydelse på bevoks
ningsudviklingen kan aflæses på de 
årlige målinger af fire prøveflader. En 
analyse af træernes fordeling på 
størrelse og deres diametertilvækst er 
af særlig interesse for de muligheder, 
som slutbenyttelse efter et måldia
meterkriterium frembyder. 

Vedmassefaktore rne 
Vedmassefaktorerne fremgår af tabel 
14. Af hensyn til overskueligheden er 
faktorerne 
. omregnet til ha-tal, 
. gennemsnit af de fire prøveflader 

(spredningen er ikke stor), 
. kun anført for februar 1989 lige før 

måldiameterhugsten blev påbegyndt 
og for februar 1998 ligeledes før 
hugst. 

Den gennemsnitlige grundfladevejede 
diameter i brysthøjde er vokset fra 26,3 
til 28,2 cm - på trods af tophugsten . 
Volumenet udgør primo 1998 576 m3 

per ha i sammenligning med 555 m3 per 
ha før måldiameterhugstens påbegyn
delse. Stamtallet er formindsket fra 843 
til 736 per ha med opretholdelse af fuld 
tilvækst. Den løbende årlige tilvækst 
viser ingen aftagende tendens. 
Disse iagttagelser viser, at tophugsten 
ikke (endnu?) har fjernet særlig livskraf
tige træer og efterladt en bevoksning 
med nedsat vitabtet og tilvækstkapacitet. 
Den gennemsnitlige tyndingshugst udgør 
142 m3 per ha ialt i ni år. Herfra fragår 
21 m3 selvdøde træer. 
At de fire prøveflader er nogenlunde 
repræsentative for den samlede bevoks
ning (9,7 ha brutto, 8,7 ha netto) viser 
korrespondancen imellem den samlede 
hugst (1210 m3) og den hugst, der er 
registreret på prøvefladerne omregnet til 
bevoksningsniveau (1173 m3). 

Tilvækstens fordeling på enkelttræerne 
og deres diametertilvækster er af betyd
ning for en bedømmelse af hugstmåden 
herunder navnlig for en vurdering af de 
fremtidige hugstmuligheder. 

3.5.5Diametertilvæksten 

De største træer må nødvendigvis have 
vokset mere end bevoksningens mindre 
træer, fordi de er lige gamle. Heraf følger 
den almindelige antagelse, at de største 
træer også har den største løbende til
vækst. 
Som den følgende analyse viser, er dette 
synspunkt også i gennemsnit rigtigt. 
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Tabel 14. Gennemsnitlige vedmassefaktorer per ha i fire prøveflader li 500 m2 opmålt i 
februar 1989 og februar 1998 før hugst. 

Vedmassefaktorer 

Alder cirka år 

Grundflade m2/ha 

Ved masse m3fha 

Dg cm 

Hg m 

Formtal 

Stamtal per ha 

Tynding m3fha 7) 

Tilvækst m3iha 

7. Heraf 21 m3 selvdøde træer. 

Derimod er variationen så stor, at mange 
træer nødvendigvis skifter plads med 
hensyn til væksthastighed, som den 
illustreres af diametertilvæksten. 
Diametertilvæksten i brysthøjde for 
prøvefladernes enkelte træer er beregnet 
i gennemsnit per år i måleperioden. 
Det vil sige 
• Blivende træer 1998: Den samlede 

diametertilvækst divideret med antal 
vækstsæsoner (9). 

• Fældede eller selvdøde træer: Den 
samlede diametertilvækst divideret 
med antal vækstsæsoner indtil hugst 
eller død. 

I figur 13 er de beregnede gennensnitlige 
diametertilvækster i brysthøjde per træ i 
perioden 1989 - 1998 plottet imod træer
nes brysthøjdediametre i 1989. 
Figur 13 illustrerer, hvorledes træerne i 
sådanne stamtalsrige 55 - 65 årige rød
granbevoksninger vokser med meget 
forskellig hastighed 8). 
Det ser forvirrende ud, men plotningen 
viser i virkeligheden, hvad man kan for
vente. De store forskelle i træstørrelser, 
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843 736 
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som forekommer i disse rødgranbevoks
ninger, medfører, at diametertilvæksten 
må variere meget. Der er samtidig ingen 
tvivl om, at de enkelte træer kan ændre 
deres væksthastighed med tiden. Disse 
ændringer skyldes formentlig større 
vokseplads og mere lys. Altså en følge af, 
at nabotræer dør eller fjernes ved hugst. 
En regressionsanalyse viser, at den 
gennemsnitlige diametertilvækst i cm 
per år i perioden 1989 - 98 har været 
0,4 x In (diameteren i brysthøjde) - 0.93 
(In er en matematisk funktion, den 
naturlige logaritme, red.). 
Korrelationskoefficientens kvadrat (R2) 
er lille (0,1213), hvilket blot viser, at 

8. Nogle unge kolleger, som tilfældigvi s så 

denne figur , glædede mig med kommen

tarer som: "Se den gode sammenhæng, som 

Niels har fundet" eller "Nu rabler det vi st 

omsider for den gamle". De forstår ikke, at 

netop træernes forskellige væksthastigheder 

er en af nøglerne til en bedre økonomi i 

skovdriften . 
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Figur 13. Den gennemsnitlige diametertilvækst (1989 - 1998) i brysthøjde per træ per 
år som funktion af træernes diametre i brysthøjde ved måleperiodens begyndelse i 
februar 1989. 

variationen omkring udjævningskurven 
er meget stor. Denne variation i 
væksthastighed fremgår direkte af figu
ren, og det er netop denne variation, som 
udnyttes ved praktisering af mål
diameterhugst. 
Slår man sig til tåls med bevoksnings
gennemsnit - som man gør i det alders
klassevise skovbrug - så fremgår det, at 
den gennemsnitlige diametertilvækst 
cm per træ har været 

0, 15 cm per træ per år; brysthøjdediameter = 15 cm 

0,36 cm per træ per år; brysthøjdediameter = 25 cm 

0,49 cm per træ per år; brysthøjdediameter= 35 cm 

0,59 cm per træ per år; brysthøjdediameter = 45 cm 

Selvom gennemsnittene skjuler de store 
forskelle på enkelttræerne, er det alligevel 
påfaldende, så hurtigt de mellemstore 
træer i gennemsnjt udviser en diametertil
vækst, som ikke adskiller sig ret meget fra 
de større træers. Det vil sige, at granerne i 
gennemsnit relativt tidhgt (ved en bryst
højdediameter omkring 20 cm) forfrem
mes fra undertrykte til medherskende. 
løvrigt fører sådanne beregninger let til, 
at man hæfter sjg ved gennemsnitstallene 
og overser den store variation i vækst
hastighed imellem bevoksningens enkelte 
træer. Dermed overser man også de øko
nomiske muligheder i en skovdrift, der 
bygger på slutbenyttelse af enkelttræer. 
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For at tydeliggøre dette billede er træerne 
fordelt efter væksthastighed og størrelse. 
Prøvefladernes træantal er omregnet til 
ha-tal , se tabel 15. 
Ved en hugstmåde som den her skildrede 
er man interesseret i, at også bevoksnin
gens mindre træer er så vitale, at de har 
en chance for at blive omdriftsmodne. 
Det er tydeligt, at de små træer (-19 cm) 
vokser langsomt. En del af dem er endog 
gået helt i stå. 
Derimod er det interessant, at allerede 
en del træer, der er over 20 cm i bryst
højde, vokser godt til. Der er 11 træer 
per ha med en brysthøjdediameter imel
lem 20 og 29 cm i 1989, som har vokset 
over en cm om året. I 1998 er de altså 
imellem 30 og 39 cm tykke i brysthøjde. 
Billedet af væksten er i store træk ens 
for de træer, der befinder sig i størrelses
klasserne fra 20 til 39 cm. Et flertal (533 

træer per ha) har vokset mindre end 0,39 
cm om året; resten (299) mere. Heraf 
har 118 træer per ha vokset mere end 
0,60 cm om året. 
Omvendt fremgår det også, at selv store 
træer kan stå i stampe. For eksempel er 
der 42 træer med en brysthøjdediameter 
imellem 30 og 39 cm, som næsten ikke 
er vokset (-0,19 cm per år) i måleperio
dens ni år. 
En del træer har ændret deres vækst
hastighed. Nævnte 42 træer med en 
brysthøjdediameter imellem 35 og 39 cm 
har i de forløbne ni år vokset mindre 
end 0,39 cm om året. For at nå denne 
tykkelse, 35 cm, på 55 år skal træerne 
mindst have vokset 0,55 cm per år 
(diameteren divideret med alderen). 
Når de nu i ni år har vokset meget 
langsommere, betyder det, at vækst
hastigheden er aftaget. 

Tabe/15: Den gennemsnitlige diametertilvækst i cm per træ i perioden 1989 - 98 fordelt 
på træerne efter deres diameter i brysthøjde i 1989 ved måleperiodens påbegyndelse. 

Diametertilvækst Træer per ha i 1989 

1989 -98 fordelt på dbh-klasser i cm 

cm per år - 19 20-29 30-39 40 - Sum 
- 0,19 75 128 42 245 

0,20 - 0,39 16 208 64 288 

0,40 - 0,59 118 58 176 

0,60 - 0,79 53 43 96 

0,80 - 0,99 5 6 Il 

1,00 - 11 5 16 

Sum 91 523 213 5 832 
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Omvendt er der 55 træer med en bryst
højdediameter imellem 20 og 29 cm, 
som har vokset imellem 0,60 og 0,79 cm 
om året i gennemsnit fra 1989 til 1998. 
V æksthastigheden har her været større, 
end den hastighed (0,36 cm per år), som 
i gennemsnit producerer træer med denne 
størrelse på 55 år. 
Konklusionen er, at hovedparten af 
bevoksningernes træer er vitale og 
vækstkraftige. Sålænge bevoksningerne 
opretholder fuld løbende tilvækst, så 
reagerer de blivende træer også på 
hugst. Denne er svag på den måde, at 
der kun hugges 10 tilIS træer per ha. 
Til gengæld foretages denne hugst 
årligt, og det er bevoksningens største 
træer, der fældes. Det vil sige, at de 
omkringstående mindre træer får for
bedret deres vækstmuligheder. 
Analysen af denne måldiameterhugst i 

rødgran skal afsluttes med en belysning 
af træbeholdningen før hugstmåden blev 
påbegyndt i februar 1989 og i februar 
1998. 

3.5.6 Beholdningen af træer 

Opgørelsen af træbeholdningen fordelt 
på størrelsesklasser afslører ikke overra
skende, at træerne vokser, se tabel 16. 
I de ni vækstsæsoner, der er forløbet fra 
sortimentshugsten blev påbegyndt i 
februar 1989 og indtil sidste opmåling i 
februar 1998, er træernes størrelseforde
ling ændret markant. 
I den mindste gruppe (-19 cm i bryst
højde) var der 90 træer per ha, 5 træer er 
døde og der resterer 47. Det vil sige, at 
38 træer har vokset så meget, at de nu 
befinder sig i en af de større klasser. 
Denne vækst er bemærkelsesværdig, 
fordi man normalt fraskriver disse 

Tabel 16. Antal træer per ha fordelt på brysthøjdediameterklasser i februar 1989 og i 
februar 1998. Blivende bevoksning og akkumuleret hugst. 

Brysthøjdediameter Antal træer per ha 

cm 1989 1998 Hugst ialt 

- 19 90 47 5* 
20 - 29 523 404 16* 
30 - 34 176 176 10 
35 - 39 38 105 41 

40 - 16 5 35 
lait 843 736 107 

* selvdøde træer. 
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undertrykte træer muligheder for vækst. 
En antagelse som tydeligvis ikke er rigtig. 
Man kan endvidere håbe på, at efter
hånden som disse oprindelig undertrykte 
træer vokser sig større, så accellererer 
deres tilvækst. De kommende år vil vise, 
om dette er tilfældet. 
I næste størrelsesgruppe (20-29 cm i 
brysthøjde) er 16 træer per ha døde. Der 
resterer 404, og der var 523 træer per ha. 
Det vil sige at mindst 9) 103 træer ud af 
523 har passeret 29 cm i brysthøjde og 
befinder sig i februar 1998 i en af de 
større grupper. 
I gruppen 30 - 34 cm er der skovet 10 
træer per ha. Antallet af træer per ha er 
numerisk ens i 1989 og 1998, men det er 
ikke de samme træer. Hovedparten af de 
mindst 103 træer fra klasse 20-29 cm må 
befinde sig i klasse 30-34, mens andre 
træer er vokset op blandt bevoksningens 
største træer med diametre imellem 35 
og 39 cm. I denne gruppe er der skovet 
41 træer per ha, der resterer 105 træer, 
og der var 38 træer. Det vil sige, at 108 
træer er vokset ind i denne gruppe. 
Af de allerstørste træer, som alle er 
omdriftsmodne (men hvoraf ikke alle 
kan fæ Ides med det samme) var der 16, 
der resterer fem, og der er skovet 35 
træer per ha. Det vil sige, at 24 træer er 
vokset ind i denne gruppe i periodens 
løb. 
Ser man på hugstmulighederne i den 
kommende IO-års periode, så vil med en 

9. Mindst 103 træer har passeret 29 cm i 

brysthøjde i perioden 1989 - 1998, fordi 

der i samme periode er 38 mindre træer, 

som har passeret 20 cm i brysthøjde eller 

mere. Mere præcist har imellem 103 og ] 41 

træer per ha passeret 29 cm i brysthøjde. 
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gennemsnitlig diametertilvækst på 0,5 
cm om året en del af de træer, der nu 
befinder sig i diametergruppen 30 - 34 
cm, og samtlige 110 træer per ha, der nu 
er over 35 cm i brysthøjde, blive 
hugstmodne. 
Dette skulle muliggøre en årlig hugst 
på 10 til 15 træer per ha om året. Men 
da cirka hvert tredie træ ikke umiddel
bart kan fældes uden at beskadige bli
vende træer, så er den reelle hugst
mulighed i de førstkommende år cirka 
10 træer per ha om året (15 m3) . 

U nder forudsætning af, at bevoks
ningen opretholder nogenlunde fuld 
tilvækst og ikke af den ene eller den 
anden grund må renafdrives, er der om 
ti år yderligere muligheder for at 
fortsætte hugsten af stort træ i en del år 
fremover, fordi den store gruppe på 
404 træer per ha, der i 1998 er imellem 
20 og 29 cm i brysthøjde, på det tids
punkt (om tyve år) begynder at blive 
hugstmodne. 
Hermed afsluttes kapitlet om måldia
meterhugst i ældre rødgran. Artiklen 
afsluttes med en diskussion af nogle af 
de problemer, som disse snart 20 års 
praksis har afsløret. 

4. Diskussion 
Formålet med den ændrede skov
behandling er et bedre kasseoverskud. 
Det bedre overskud opnås ved at forøge 
produktionen af de bedre betalte sorti
menter og formindske kulturomkost
ningerne. Begge dele i sammenligning 
med det aldersklassevise skovbrug. 
Spørgsmålet er så, om dette formål kan 
realiseres på en forsvarlig måde i det 
lange løb. 
Praksis på Frederiksdal viser risici og 
uafklarede problemer vedrørende den 



rigtige behandling. Det drejer sig blandt 
andet om: 
• Tilvækst. 
• Registrering, planlægning og kontrol. 
• Dimensionsudviklingens økonomi. 
• Kvalitet og omdriftsdimension. 
• Tidsforbrug. 
• Brug og misbrug. 

4.1 Tilvæksten 

Måldiameterhugst i det aldersklassevise 
skovbrug indledes i følge sagens natur i 
ensaldrende bevoksninger. Hugsten 
føres som normalt eller eventuelt hen
holdende, indtil det tidspunkt, hvor 
enkelte træer opnår omdriftsdimension. 
Hermed indledes slutbenyttelsen, og de 
bedre indtægter opnås ved at forlænge 
omdriften, således at også bevoksnin
gens mindre træer opnår måldiameteren. 
Udnyttes jordens produktionsevne til
strækkeligt i denne forlængede omdrift, 
eller risikerer man, at der optræder et til
væksttab, der er så stort, at fordelen ved 
dimensionshugsten i det lange løb sættes 
over styr? 
Problemet kan anskues fra tre syns
vinkler: 
l. Opretholdes tilfredsstillende tilvækst 

i moderbevoksningen? 
2 Opretholdes tilfredsstillende tilvækst 

i foryngelsen? 
3. Er der en genetisk betinget tilvækst-

hæmning. 
Et succeskriterium er, at der ikke op
træder et væsentligt tab af massetilvækst 
og kvalitetstilvækst sammenlignet med en 
traditionel plantet bevoksning eller en 
bevoksning, der er fremspiret efter en 
kortvarig skærmforyngelse 10). 

4.1.1 Moderbevoksningen 

Ældre træer reagerer langsommere på 
hugst end yngre træer. Derfor er hugst af 

store træer i ældre bevoksninger altid et 
indgreb, der kan true bevoksningens 
samlede tilvækst. Den måde udvisningen 
udføres på og hugstindgrebets styrke 
spiller en afgørende rolle for moder
bevoksningens tilvækst. 
Der er en oplagt mulighed for at over
spille kortene og hugge for stærkt. Enten 
i hele bevoksningen eller pletvis. En 
risiko der formentlig er større i rødgran 
end i bøg. 
I den skovbrugsvidenskabelige termi
nologi betegnes måldiameterhugst ofte 
"behandling på enkelttræniveau". En 
betegnelse, der angi ver, hvorledes 
opmærksomheden samles omkring det 
enkelte træ i modsætning til det alders
klassevise skovbrugs stærke fokusering 
på bevoksningen som behandlingsenhed. 
Under udvisningen må man imidlertid 
aldrig glemme, at det enkelte træ er 
en del af en bevoksning. Og bevoks
ningen er en forudsætning for det 
enkelte træs stabilitet, kvalitet, sundhed 
og vækst. 
Ved udvisning af store træer efter et 
måldiameterkriteri um gæ Ider det der
for om i den indledende fase ikke på 
noget sted at slå bevoksningsstruktu
ren i stykker. Rødgran er formentlig 
mere sårbar end bøg. Udvisningen skal 
derfor være svag. 
Der er ingen tvivl om, at en ældre 
bevoksning kan forhugges i en sådan 
grad, at de blivende træer stagnerer i 
væksten og sent eller aldrig overvinder 

IO. En sammenligning baseret på de to metoders 

værditilvækst i form af en kapitalværdi

beregning er efter min opfattelse umulig at 

foretage på grund af den uforudsigelige 

efterspørgsel på træ og træprodukter. 
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denne tilstand. Meget svag, men gerne 
hyppig hugst er midlet herimod. 
Ved overgang fra behand Jing efter 
aldersklasseprincipperne til mål dia
meterhugst er der ganske mange træer, 
som holder måldiameteren i de ældre 
bevoksninger, og som er tæt ved at 
være omdriftsmodne. Her må man af
finde sig med, at alle disse træer ikke 
på nogen måde må fældes i de første 
hugster. Tålmodighed er en ubetinget 
nødvendighed, hvis man vil undgå skader 
på de blivende træer. 
Tilsidst brydes bevoksningsstrukturen, 
og moderbevoksningens sidste træer 
mister kontakten med naboerne og 
udvikler sig i stigende grad som 
solitærtræer. Sker dette gradvis igennem 
mange år, og er disse træer "pakket" 
godt ind i en vital og høj foryngelse, 
vil de formentlig opretholde til
væksten. 
En forudsætning for at opretholde en 
tilfredsstillende tilvækst i moderbe
voksningen er en omhyggelig udvisning 
og en meget svag, men gerne hyppig 
hugst. 

4.1.2 Foryngelsen 

En succesfuld dimensionshugst forud
sætter, at foryngelsen indfinder sig vil
ligt i de huller, som opstår, når moder
bevoksningens store træer fældes. Denne 
foryngelsesvillighed er en forudsætning 
for, at jordens produktionskapacitet 
udnyttes fuldt ud. 
Foryngel sen skal brede sig og i til
tagende omfang yde sit bidrag til 
bevoksningens samlede tilvækst. Sam
tidig skal foryngelsen overtage den 
bevoksningsmæssige støttefunktion 
for moderbevoksningens aftagende 
stamtal. En støttefunktion, som er en 
betingelse for, at moderbevoksningens 
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sidste træer opretholder deres kvalitets
og massetilvækst. 
Indfinder foryngelsen sig ikke af sig 
selv, må der gribes ind med hegning , 
harvning eller plantning. Der er ingen 
grund ti l at forhaste sig, men er lys
tilgangen tilstrækkelig, bør jorden 
bære en produktiv bevoksning. 
I rødgran, eg og andre træarter, som 
ikke villigt forynger sig selv , kan man 
forestille sig, at moderbevoksningen 
efterhånden hugges så langt ned i 
stamtal, at overetagens værditilvækst 
er utilfredsstillende. På det tidspunkt 
må man skride til underplantning eller 
renafdrift. 

4.1.3 Genetisk betinget 
tilvæksthæmning 

Fremmes genetisk betinget tilvækst
hæmning af måldiameterhugst? 
Antagelsen er, at de store træer, som 
først udvises, er blevet hurtigt store i 
kraft af deres anlægspræg. Tilsvarende 
udviser de mindre træer en genetisk 
betinget, ringere tilvækst. Følgelig 
tømmes bevoksningen først for de 
mest vækstkraftige træer, hvorefter 
bevoksningens tilvækst sygner hen. 
Endvidere etableres foryngelsen over
vejende med frø fra de mindst vækst
kraftige træer. 
Spørgsmålet kan spaltes i to: 
l. Afsvækkes moderbevoksningens til

vækst ved den løbende hugst af 
bevoksningens største træer? 

2. Præges selvforyngelsens genetiske 
sammensætning overvejende af min
dre vækstkraftige træer? 

Uden på nogen måde at være genetiker 
er det min opfattelse , at svaret er nej til 
begge spørgsmål. Den genetiske variation 
for vækst imellem træer i en bevoksning 



er formentlig så lille, at den næsten 
ingen rolle spiller i sammenligning med 
vækstvilkårenes indflydelse. 
Som illustreret i kapitlet om måldiameter
hugst i rødgran har også helt små og 
undertrykte rødgraner evne til at reagere 
på hugst, selvom de har været undertrykt 
i mange år. De reagerer bare langsomt i 
forhold ti I den normale menneskelige 
utålmodighed . 
Er ovenstående rigtigt, så er der heller 
ingen grund til at tillægge frøfald og 
foryngelse et ringere udfald som følge af 
måldiameterhugst. 

4.2 Registrering og planlægning 

I sammenligning med den nuværende 
praksis for skovplanlægning medfører 
måldiameterhugst i det aldersklassevise 
skovbrug ikke store ændringer. Der er 
mere tale om, at nogle data fra bevoks
ningstakseringen nu tillægges større 
betydning end tidligere. Det drejer sig 
primært om stamtallets fordeling på dia
meterklasser og eventuelt også på kval i
tetsklasser. I stedet for som nu at indgå 
som grundlag i en målebog for bereg
ning af bevoksningsmæssige gennem
snit, forfremmes disse oplysninger til at 
udgøre det primære grundlag for plan
lægningen af hugsten af store træer. 
Viden om enkelttræernes diameter
tilvækst får også større interesse. En for
tegnelse over skovdistriktets beholdning 
af store træer kan oprettes, som via edb, 
viden om diametertilvæksten og viden 
om den årlige hugst holdes løbende a 
jour. 
Der er ingen grund til at antage, at skov
planlægningen bliver dyrere end hidtil. 
Der opstår dog et større behov for 
fuldtaksering i ældre løvskov og prøve
fladetaksering eller fuldtaksering i ældre 
nåleskov. Som det omtales i afsnittet om 

Brug og misbrug er der et særligt behov 
for en stram styring af hovedbenyttelsen 
i de første år efter påbegyndelse af mål
diameterhugst. 
Måldiameterhugst i selvforyngende 
træarter medfører en ændring af 
bevoksningstrukturen i en plukhugst
lignende retning. På længere sigt kan 
man forestille sig, at skovplanlæg
ningen må tage hensyn hertil, ligesom 
grundlaget for ejendomsbeskatning og 
oplysninger til Danmarks Statistik for
andres . 

4.3 Dimensionsudviklingens økonomi 

Måldiameterhugst i det aldersklassevise 
skovbrug har primært konsekvenser for 
udvisningen i de ældre bevoksninger. 
Ønsker man at fremme en plukhugst
lignende bevoksningstruktur, så kan 
dimensionsspredningen aktivt fremmes 
ved udrensning og tynding i de yngre, 
ensaldrende bevoksninger. Værdien og 
effekten heraf er et ubesvaret spørgsmål. 
Normal dansk udvisningspraksis, der 
bygger på konsekvent udvisning af 
dårlige træer, forekommer (mig) meget 
rimelig . 
I de senere tyndinger begynder ønsket 
om, at så mange kvalitetstræer som 
muligt skal opnå måldiameteren at 
påvirke udvisningen. Det vil sige, at 
hugsten føres svagere og mere forsigtigt. 
Specielt er der grund til at undlade at 
hugge træer af god kvalitet, selvom de 
står i grupper og måske har karakter af 
"piskere". 
Svagere hugst betyder langsommere 
dimensionsudvikling for det enkelte 
træ. Det vil sige, at fordelen ved at 
skove flere store træer købes på 
bekostning af udskudte , men for
håbentlig større indtægter. Personlig er 
jeg tilhænger af at satse på større, men 
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udskudte indtægter, men hvor grænsen 
går, er et åbent spørgsmål. 

4.4 Kvalitet og omdriftsdimension 

I ældre bøgebevoksninger spiller kævle
kvaliteten en stor rolle for det enkelte 
træes værdi. Fremspiring af selvforyn
gelse ønskes samtidig fremmet. Til for
del for blivende træer og for foryngelsen 
fældes brændetræer og rene C-træer nor
malt uanset deres størrelse, fordi deres 
værdi per kubikmeter ikke stiger med 
stigende dimension. 
At bedømme kævlens kvalitet på et 
stående træ er imidlertid sværere, end 
man skulle tro. Det kan være van
skeligt at afgøre, hvornår et bøgetræs 
kvalitet er så dårlig, at det bør fældes. 
Man kan vælge at lade alle større bøge, 
som skønnes at indeholde en B-andel 
(for eksempel BCC) opnå måldia
meteren. Men det er et vanskeligt 
spørgsmål at afgøre, hvor grænsen går. 

4.5 Tidsforbrug 

En anke imod plukhugstsystemer - her
under måldiameterhugst i det alders
klassevise skovbrug - er, at tidsforbruget 
til udvisning, skovning, udbringning og 
administration er for stort i sammenlig
ning med renafdriftssystemerne. 
Retfærdigvis må man indrømme, at 
renafdriftssystemerne er mekaniserings
venlige og kan tilrettelægges med et 
minimum af administration. Dette er 
særligt tydeligt i nåletræskovbruget: 
Renafdrifterne udskrives efter skov
planen. Entreprenører maskinskover. 
Savværket klassificerer, måler op og 
sender en check. Renafdrifterne ryddes 
af en flishugningsentreprenør, og der 
maskinplantes. Tyndingerne udføres 
maskinelt. Maskinføreren viser selv ud, 
og sortimenterne glider med et mini-
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mum af salgsarbejde til industri eller 
kraftvarmeværk. Samtidig medfører 
systemet, at behovet for skovbrugsfaglig 
sagkundskab reduceres meget. 
Denne mekaniserede renafdriftsmodel 
er ikke fuldstændig typisk for dansk 
skovbrug og slet ikke for løvtræskov
bruget. Alligevel er den reel og påvirker 
dansk skovbrug i vid udstrækning. Den 
går sin sejrsgang jorden rundt Il), hvor 
den er med til at forøge udbuddet af 
nåletræ til så beskedne priser, at lønsom
heden i dansk nåletræskovbrug er 
alvorligt truet. 
Dette skisma imellem det tidsekstensive, 
mekaniserede renafdriftssystem, der kan 
tilbyde en billig råvare, og den mere 
sofistikerede skovbehandling, der bygger 
på måldiameterprincipperne, og som til 
gengæld forøger udbytterne af mere 
værdifulde sortimenter, kan af gode 
grunde ikke løses på grundlag af de elfa
ringer som tyve års tilsyn med et lille 
skovdistrikt giver. Men problemerne er 
så indlysende væsentlige, at de i det 
mindste skal omtales og diskuteres. 
Denne diskussion følger Frederiksdals 
erfaringsgrundlag med måldiameter
hugst i bøg og rødgran. 

4.5.1 Bøg 

Tidsforbruget til udvisning er det samme 
i det aldersklassevise bøgeskovbrug og i 
et bøgeskovbrug, der bygger på måldia
meterprincipperne, indtil det tidspunkt, 
hvor måldiameterhugsten indledes. Der
efter kræver den løbende udvisning af 

ll. At de nye skovcertificeringsordninger re

spekterer renafdriftssystemet har typisk nok 

været en forudsætning for det svenske stor

skovbrugs accept heraf. 



store træer et større tidsforbrug end 
renafdriften eller den kortvarige skærm
foryngelse. I bøg, hvor kubikmassen per 
træ, der udvises, er stor, er dette dog 
ikke noget stort problem. 
Tidsforbruget til udrensning er derimod 
typisk mindre i de foryngeiser, der spirer 
frem under den langvarige afvikling af 
moderbevoksningen. På Frederiksdal er 
det praksis at springe udrensningsstadiet 
over og gå direkte til hugst af selvhugger
brænde. Et klart plus i sammenligning 
med en traditionel foryngelse. 
I de gamle bevoksninger udføres skov
ningen nu som før med motorsav, og 
skovning af stort løvtræ er hurtig. 
Renafdrift er hurtigst, og derefter er 
tidsforbruget afhængig af foryngelsens 
størrelse, således at tidsforbruget stiger, 
efterhånden som foryngelsen tiltager i 
størrelse. Forskellene er dog ikke ret 
store og spiller ingen væsentlig rolle i en 
sammenligning af de to systemer. Deri
mod har måldiameterhugst et tydeligt 
plus i det forhold, at tidsforbruget til 
skovning og udslæbning per m3 er fal
dende med tiltagende træstørrelse. 
Udkørsel og udslæbning af effekter fra 
tynding i uensaldrende og uensartede 
bevoksninger er formentlig noget lang
sommere end fra mere regulære bevoks
ninger. Ved slutbenyttelsen af store 
træer er der derimod ingen større forskel 
på tidsforbruget til udbringning af de 
aflagte effekter fra spredte træer og 
udbringning på en renafdrift. 
Skader på blivende træer kan være et 
problem ved måldiameterhugst. Moder
bevoksningens blivende træer kan 
beskadiges i måldiameterhugstens ind
ledende fase, og foryngelsen kan beska
diges i slutfasen. Men problemet adskiller 
sig kun fra den almindelige kortvarige 
skænnforyngelse på den måde, at måldia-

meterhugsten trækker længere ud . Men 
da skaderne på foryngelsen tiltager, jo 
større denne bliver, så foreligger der et 
problem, som kun kan imødegås ved 
øget omhu med udvisning, fældning og 
udslæbning. 
Jordbearbejdning og/eller tilplantning er 
ikke nødvendig ved en succesfuld mål
diameterhugst, så her optræder en stor 
fordel i sammenligning med en renaf
drift eller en kortvarig skærmforyngelse, 
der normalt kræver jordbearbejdning. 
Til gengæld er der ingen tvivl om, at 
mislykkes foryngelsen helt eller delvist, 
så kan man havne i en bekostelig situa
tion. 
Det mulige ekstra administrative arbejde 
- udvisningen forudsættes altid udført af 
en fagmand - knytter sig til registrering 
og kontrol med antallet af store træer. 
Det vil sige til en sikring af, at slut
benyttelsen ikke føres for stærkt. Alt i 
alt er det sandsynligt, at et løvskov brug, 
der bygger på måldiameterhugst ikke 
kræver mere administrativt arbejde end 
et løvtræskovbrug, der bygger på renaf
drifter eller kortvarige skærmforyngeiser 
med undtagelse af det ekstra, men 
beskedne tidsforbrug til udvisningen. 

4.5.2 Rødgran 

Tidsforbruget til udvisning er en faktor, 
man må regne med, hvis man ønsker at 
praktisere måldiameterhugst i rødgran. 
Udvisningen tager forholdsvis lang tid. 
Et klart mertidsforbrug i sammenligning 
med renafdriften. Samtidig er udvisning 
i disse bevoksninger lidt af en kunst, 
som man ikke kan overlade til en person, 
der ikke er trænet heri. 
Skovningen tager længere tid per træ 
ved måldiameterhugst end på renafdrift. 
Ligesom ved bøgeskovningen er der 
dog i rødgran også den fordel ved mål-
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diameterhugsten, at tidsforbruget per m3 

falder med tiltagende træstørrelse ved 
skovning og udslæbning. 
Om skovning af så store enkelttræer, der 
skal fældes og udslæbes retningsbe
stemt, med fordel kan mekaniseres, er et 
åbent spørgsmål. Det er et problem at 
fastholde og løfte disse store træer, der 
ofte vejer to til fire tons, ud af bevoks
ningen og derpå afkviste og placere dem 
på et stikspor eller retningsbestemt til 
muliggørelse af skadefri udslæbning. 
Men der er dog nye maskiner under 
udvikling, som formentlig kan gøre 
arbejdet. Den lille kubikmasse per ha, 
der skoves per gang, vil dog altid udgøre 
et problem. 
Udslæbningen af enkelte store stammer 
er mere tidskrævende per m3 end på en 
renafdrift. 
Skaderne på blivende bestand ved mål
diameterhugst af rødgran er et kapitel 
for sig selv. Det er en klar nødvendig
hed, at sådanne kun forekommer i be
grænset omfang. I den indledende fase 
indebærer skovning af store træer i de 
relativt stamtalsrige bevoksninger mange 
muligheder for at beskadige blivende 
træer ved såvel fældning som ud
slæbning. En risiko som selvfølgelig 
ikke er aktuel på en renafdrift. 
Hvis man ikke er så heldig, at selvfor
yngelse indfinder sig - og det er sjæl
dent, når moderbevoksningen består af 
en træart, der normalt ikke er selv
foryngende i Danmark - så er der gode 
udsigter ti! en mere besværlig kuItur
start end efter en renafdrift. 
Ligeledes medfører den forlængede 
omdrift forøgede muligheder for råd
angreb. Disse kan til en vis grad imøde
gås ved stødsmøring, men det koster 
også penge. 
Endelig medfører den forlængede om-
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drift en forøget risiko for at løbe ind i en 
orkan med stormfald til følge. 

4.6 Brug og misbrug 

Ønsker man at praktisere måldiameter
hugst i det aldersklassevise skovbrug, 
står man overfor en vifte af bevoksninger 
med hver sine karakteristika. Der er alle 
de bevoksninger, der er så unge, at ingen 
træer endnu har nået måldiameteren. De 
kan behandles som hidtil, men er træerne 
af god kvalitet, vil man opdage, at 
hugststyrken falder. 
Så er der de bevoksninger, hvori enkelte 
træer netop har opnået omdriftsdimensi
on. Ved hugst af disse træer indledes 
måldiameterhugsten . 
Endelig er der bevoksninger, som ud fra 
en traditionel betragtning nærmer sig 
omdrift eller tidspunktet for etablering 
af en kortvarig skærmforyngelse. Antallet 
af træer, der honorerer måldiameteren er 
som regel stort i disse bevoksninger. 
Følger man nu de foreløbige anbefalinger 
for måldiameterhugst og udviser en 
betydelig andel af disse træer på en 
gang, bliver hugsten næsten ubetinget 
for stærk, og det fører til tilvækststagna
tion, kvalitetstab og foryngelsesproble
mer 12). 
Man kan risikere, at måldiameterhugsten 
ender med, at mens man selv høster 
frugterne af tidligere tiders omhyggelige 
kulturanlæg, så efterlades der en ringere 
skovtilstand. Det var sådanne iagttagelser 
- overdrevne eller ej - som motiverede 
svenskerne og finnerne til at forbyde 
sortimentsplukhugst i begge lande 
omkring 1950. Et forbud som nu er 
ophævet. Omvendt var renafdrifter for
budt før 1950 i det finske og svenske 
statsskovbrug. 
Ønsker man at tømme en skov for vær
dier, tilbyder måldiameterhugsten et 



mere bekvemt påskud end den traditio
nelle skovdrift: Alle værdifulde træer 
hugges, resten efterlades, og ku ltur
arbejdet negligeres. Malende betegnes 
denne skovtilstand "den grønne løgn" i 
Finland, Norge og Sverige. I disse lande 
er sortimentsplukhugst i frisk erindring, 
mens der i Danmark egentlig ikke har 
været væsentlige afvigelser fra renaf
driftsskovbruget, siden J.G. von Langens 
introduktion heraf i syttenhundredetallets 
sidste halvdel 13). 

5. Måldiameterhugst i det 
aldersklassevise skovbrug 

I bøg viser erfaringerne fra Frederiksdal, 
at måldiameterhugst er fordelagtig 
under forudsætning af, at der i løbet af 
moderbevoksningens lange afviklings
periodes første halvdel fremspirer en til
fredsstillende vital og arealdækkende 
foryngelse . Er dette ikke tilfældet , 
mister hugstmåden i fordel, men for
mentlig ikke mere end at de ekstra 
udgifter til sikring af foryngelsen tjenes 
ind ved den fordelagtige afviklingsform. 
I rødgran og i alle ikke-selvforyngende 
træarter er sagen mere problematisk. På 
ni år er der på Frederikdal hævet 139 m3 

rødgrantømmer per ha, hvoraf 85 % er 
over 26 cm på midten. Samtidig er 
bevoksningen intakt i den forstand, at 
kubikmassen per ha ikke er faldet, og at 

12. I 1984 begik vi denne fejl i en gammel bøge

bevoksning på Frederiksdal. Bevoksningen 

har idag 15 år efter kun delvis forvundet ska

den. 

13. Pudsigt nok skete denne introduktion i Fre

deriksdals naboskov , Nørreskoven ved 

Furesøen. 

den gennemsnitlige diameter i bryst
højde er steget på trods af tophugsten. 
Disse fordele vindes på bekostning af 
de omtalte ulemper. Her er den tids
krævende udvisning sammen med 
behovet for motormanuel skovning 
formentlig de største umiddelbare 
anstødssten, mens de biologiske 
betænkeligheder - råd, stormfald 14), 
manglende foryngelse - udgør uafklarede 
risikoelementer. 
Det er afslutningsvis mit håb, at flere må 
fremlægge deres erfaringer fra praksis 
og forskning med henblik på bedre at 
kunne konkretisere den økonomisk 
optimale behandling i forhold til de 
meget forskellige vækst- og kvalitets
situationer, som hver enkelt bevoksning 
i de danske skove repræsenterer. 

14. På Frederiksdal medførte orkanen den 3. 

december 1999 et stormfald på cirka 200 m3 

rødgran, heraf 180 m3 i de her omhandlede 

bevoksninger. Dette stormfald skyldes 

hovedsageligt, at nabodisktriktet i vinteren 

1998 gennemførte en særdeles stærk 

skærmstilling af gammel bøg og gran i en 

nabobevoksning, der desværre ligger umid

delbart vest for Frederiksdals gamle 

rødgran . Udover 200 m3 rødgran faldt der 

200 m3 gammel bøg. 
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