


CO2-problemet og drivhuseffekten 
- konsekvenser for skovene og deres dyrkning 

Af J. BO LARSEN, Institut fiir Waldbau der Universitat Gbttingen. 

1. Indledning. 

Gennem en nærmest eksponentiel ud
vikling i befolkningstallet, i industria
liseringen og herved i energiforbruget, 
er mennesket i de sidste hundrede år i 
stigende grad ved at forandre det luft
kemiske miljø og hermed vigtige øko
logiske rammer for livet på jorden. 
Den globalt set mest iøjnefaldende for
andring er forøgelsen af atmosfærens 
C02 indhold, der siden industrialise
ringens begyndelse i midten af det 18. 
århundrede er steget med ca. 25 0,10 fra 
280 til 350 ppm CO2. 
Den årlige vækst i C02 koncentratio
nen ligger for tiden på ca. 1,4070 og sti
ger nærmest eksponentielt. Væksten 
skyldes hovedsageligt forbrænding af 
fossile brændstoffer (årlig frigivelse er 
ca. 5700 millioner tons C som C02; 
Wagner og Wahlbeck 1988) samt om
fattende skovødelæggelser især af den 
tropiske regnskov (årlig frigivelse af 
ca. 1000 millioner tons C; Detwiler og 
HaI/1988). 
At denne situation er enestående selv i 
et geohistoriskt perspektiv og derved i 
evolutionsmæssig sammenhæng ses af 
den kendsgerning, at atmosfæren og 
hermed biosfæren inden for de sidste 
flere millioner år ikke har kendt tilsva
rende høje CO2 koncentrationer 
(KLOPRIES og BECKMANN 1989). 

Denne forøgelse af luftens C02 ind
hold har en direkte indflydelse på alle 
grønne planter, idet C02 fra at have 
været en udpræget minimum faktor 
for fotosyntesen i tiltagende grad ikke 
længere er begrænsende for stofpro
duktionen. 
De største virkninger af en forøget 
CO2 koncentration i atmosfæren sy
nes dog at ligge i en forandret global 
energi balance resulterende i den så
kaldte "drivhuseffekt". 
Drivhuseffekten forventes først for al
vor at slå igennem i løbet af 20 til 50 år, 
og den vil medføre væsentlige foran
dringer både temperatur- og nedbørs
mæssigt i det globale og lokale klima. 
På grund af skovbrugets lange produk
tionstider må en vurdering af de mu
lige følger for vore skove være vigtigt 
allerede på nuværende tidspunkt. De 
skovøkosystemer, vi etablerer i dag, må 
være i stand til at tilpasse sig de klima
tiske forandringer vi må forvente i de 
kommende 50 til 100 år! 

2. Drivhuseffekten. 

Livet på jorden i sin nuværende form 
er i det hele tage mulig takket være ef
fekten af de klimarelevante atmosfæri
ske gasser (drivhusgasser), der udover 
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Figur 1. Udvikling af atmosfærens CO2-koncentration (i ppm) i løbet af de sidste 230 år. 
Tre- og firekanterne stammer fra målinger i Antarktis I is ( .... = laser spektrografi, D = gas
kromatografi). Krydserne (+) er direkte målinger på Maukra Loa/Hawaii siden 1958. (fra: 
Schutz der Erdatmosphare; Eine internationale Herausforderung, Zwischenbericht der Enqu
ete-Komm. des 11, Deutschen Bundestages, 1988). 

C02 omfatter en række andre gasarter 
så som metha n (CH4), dinitrogenoxid 
(N20), ozon (03), vanddamp m. fl. 
Uden disse gasarter ville den globale 
gennemsnitstemperatur i de jordnære 
luftlag ligge ca. 30 ac lavere end de ca. 
15 ac den er i dag, jorden ville i vid ud
strækning være nediset. 
Forøgelse i koncentrationen af disse 
gasser samt tilførsel af nye (f.eks. freon 
og andre halogenerede kulbrinter) vil 
derfor bevirke en temperaturstigning i 
de nedre luftlag. Da også atmosfærens 
indhold af de andre drivhusgasser er 
stærkt stigende p.g.a. menneskelige 
aktiviteter (methan igennem forøget 
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husdyrhold og risdyrkning), så for
stærkes den kuldioxidbetingede driv
huseffekt ca. med en faktor 2. 
Modelberegninger har kunnet forklare 
de sidste hundrede års stigning i den 
globale middeltemperatur (0.6 ac) 
med tilvæksten i de førnævnte driv
husgasser (Hansen 1988, Schdnwiese 
og Ma/cher 1987). De fleste klimafors
kere mener dog stadig, at vi endnu ikke 
har statistisk sikre beviser for en sådan 
ekstra drivhuseffekt. Der synes dog 
ikke at være grund til at betvivle, at det 
kun er et spørgsmål om få årtier, før en 
sådan effekt slår igennem. 
I det forløbne tiår er der foretaget utal-



lige beregninger af omfanget af den 
globale temperaturstigning. Disse be
regninger bygger på modeller, der na
turligt nok ikke evner at inddrage alle 
relevante størrelser og deres indbyrdes 
vekselvirkninger. Således er oceaner
nes dybere liggende vandrnassers evne 
til absorption af C02 stadig en temme
lig ukendt, men meget afgørende 
faktor. 
En yderligere usikkerhedsfaktor ligger 
i skønnet over den fremtidige udvi
kling i produktionen af drivhusgas
serne. De fleste modeller går dog ud 
fra, at vi vil opleve en fordobling af den 
effektive C02 koncentration (de andre 
gasser er her omregnet i C02-drivhus
effektækvivalenter) i løbet af de næste 
50 år. 
De mest sandsynlige modeller bereg
ner inden for samme tidsrum en stig
ning i den globale gennemsnitstempe
ratur på mellem 3 og 5°C (Washington 
og Meehl 1984, Wilson og Mitchell 
1987). 
Forskellen i global middeltemperatur 
mellem den sidste istid og den nuvæ
rende varmetid var "kun" på 4 tiI5°C. 
Dette understreger med al tydelighed 
de katastrofale følger en temperatur
stigning af denne størrelsesorden in
denfor et så kort tidsrum vil kunne få 
for vegetationen og hermed for 
skovene. 
Mens der stadig hersker nogen usikker
hed om omfanget af den globale tem
peraturstigning, synes det derimod at 
være sikkert, at temperaturforøgelsen 
stiger med tiltagende geografisk 
bredde, altså mod polerne. 
De regionale klimaforandringer, der 
kan forventes som følge af en global 
temperaturforøgelse, vil i hovedsagen 
bestå af en forskydning af jordens kli
mazoner mod polerne. Regionalt og 

specielt lokalt set er det dog næppe 
muligt at give rimelige prognoser for 
den fremtidige temperaturudvikling. 
I princippet bør det overalt blive var
mere, men hvis havstrømme ændrer 
styrke og retning som følge af de glo
balt forandrede energistrømme kan 
også lokale temperaturfald blive resul
tatet. Sådanne mulige, ikke lineære 
forandringer understreger det umulige 
i at give lokale prognoser. 
Endnu større usikkerhed hersker der 
m.h.t. vurdering af udviklingen i andre 
klimastørrelser, der er relevante for 
vegetationen, såsom nedbør, længden 
af vegetationsperioden, lysstråling 
samt omfang og frekvens af klima
ekstremer (frost, tørke, storm etc.). Det 
må anses for sandsynligt, at store dele 
af de kontinentalt prægede tempere
rede regioner vil opleve mere sommer
tørke, og at klimaekstremer globalt set 
vil blive mere hyppige. 

3. Effekter på skove. 

3.1 C02 - gødskning 

Som nævnt i indledningen er C02 det 
vigtigste plantenæringsstof. Det fin
des i så små koncentrationer i luften, at 
det udgør en begrænsende faktor for 
fotosyntesen og derfor under de fleste 
forhold også for væksten (Kramer 
1981). En C02 tilførsel udnyttes såle
des til produktionsstigning i drivhus
gartneriet. 
Det er dog stadig uvist om, og i hvilket 
omfang den allerede registrerede stig
ning i luftens C02 indhold har ført til 
tilvækstforøgelse i skovbruget. Man 
mener at kunne registrere en stigning i 
tilvæksten ikke blot i de danske skove 
men og så andre steder i verden. Denne 
forøgelse er hidtil blevet begrundet 
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Fig. 2. drivhusgartnerier udnyttes 
C02tilførsel til at forøge produktionen. Fi
guren viser den relative vækst som funktion 
af luftens CO 2 indhold for hhv. hvede, 
agurk og tomat. Pilen angiver CO2 kon
centration i atmosfærisk luft. (Fra Greu
lach: Plant Function and Strechere, Mac
millan Co. 1973). 

med bedre valg af plantemateriale 
(provenienser), bedre dyrkningsprak
sis og stigende N-deposition, men 
burde til dels også kunne tilskrives stig
ningen i C02-indholdet i løbet af dette 
århundrede. 
En anden positiv virkning af et øget 
CO2 indhold er at finde i en formodet 
bedre vandudnyttelsesgrad. Ved højere 
CO2 koncentrationer er planterne i 
stand til gennem regulering af spalte
åbningerne at sænke transpirationen 
under bibeholdelse af maksimal foto
syntese. Om denne forventede mertil
vækst og forbedrede vandhusholdning 
på lang sigt kan anses for positiv for 
skovens vækst og stabilitet afhænger 
dog af en række yderligere forhold, der 
her kort skal nævnes: 
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Vil mertilvæksten fordeles ligeligt til 
de forskellige dele af planten; eller sker 
der forandringer i tilvækstfordelingen 
(forskydninger i rod-top-forholdet ved 
forhøjet C02 er bl.a. registreret hos 
kløver, se Overdieck og Reining 1986), 
hvilket eventuelt kan bevirke nedsat 
stormfasthed? 
Når en minimumsfaktor (C02) elimi
neres, vil der afhængigt af lokaliteten 
optræde andre mangelfaktorer 
(makro- og mikronæringsstoffer) hvil
ket kan virke destabiliserende på øko
systemet. 
Undersøgelser med landbrugsafgrøder 
viser, at bestemte arter evner at udnytte 
et forhøjet C02 tilbud bedre end an
dre. Er dette også tilfældet hos vore 
træarter, kan konkurrenceforholdene 
arterne imellem ændres med følger for 
skovdyrkningen. 
Erfaringer med CO2 tilførsel i driv
huse viser, at kulturplanterne vokser 
bedre, men som oftest er mindre mod
standsdygtige overfor biotiske skade
voldere. Gælder dette også for skov
træer, kan dt>r forventes forøgede pro
blemer med patogene svampe og vira 
samt insekter som følge af CO2 for
øgelsen. 
Set i en evolutionsbiologisk sammen
hæng er den allerede skete forøgelse af 
CO2 koncentrationen i atmosfæren 
som tidligere nævnt enestående. Igen
nem årmillioner har alle autotrofe 
land planter søgt at tilpasse deres vand
og energihusholdning til et meget lavt 
C02-partialtryk. Dette tryk har imid
lertid indenfor de sidste 50 til 100 år 
ændret sig radikalt, og i de kommende 
årtier vil det stige endnu stærkere. 
Hvilke selektionsprocesser disse ænd
ringer vil sætte i gang afhænger bl.a. af 
omfanget af den genetiske variation 
indenfor og mellem arter i evnen til at 



udnytte et stigende C02 - parti alt ryk i 
konkurrenceøjemed. Vor viden om 
disse forhold er endnu for begrænset 
til at vurdere omfanget af sådanne se
lektionsprocesser. Hvis de når et væ
sentligt omfang, kan det - gennem ind
snævring af den genetiske diversitet -
få betydning for træarters fremtidige 
tilpasningsevne (se under 3.2). 

3.2 Klimaforandringer 

Træarterne, samt populationer inden for 
den enkelte art, har gennem evolution 
udviklet specielle krav i relation til vokse
stedets økologiske rammebetingelser. 
Tilpasningsevnen overfor variation i 
disse rammebetingelser (klimatiske, 
edafiske, biotiske) er desuden typisk 
for populationen henholdsvis arten og 

afspejler artens specielle tilpasnings
strategi. 
Indenfor og mellem træarterne eksi
sterer således en stor variation i evnen 
til at tilpasse sig forandringer i kli
maet. Det enkelte individ råder des
uden over en vis tilpasningsevne (fysio
logisk tilpasning). 
Dette indebærer, at ikke blot træar
terne, men også den enkelte popula
tion, ja det enkelte individ, vil reagere 
forskelligt på ændringer i klimaet. Jo 
mere sådanne ændringer fjerner arten, 
henholdsvis populationen, fra dens 
økologiske optimum, desto mere udsat 
(disponeret) vil den være overfor andre 
stressfaktorer af abiotisk eller biotisk 
oprindelse. Dette vil efterhånden give 
sig udslag i degenerative fænomener 
(Larsen 1987). 

Fig. 3. En temperaturstigning med mildere vintre (og uændret nedbør) vil især svække rød
granen, mens egen burde kunne drage fordel af et moderat klimaskift. 
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En temperaturstigning i forbindelse 
med uændrede eller svagt stigende 
nedbørsforhold vil således svække spe
cielt rødgranen, der på de fleste lokali
teter i Danmark allerede dyrkes på 
grænsen af det økologisk forsvarlige. 
Specielt vil højere vintertemperaturer 
svække granen, der er tilpasset et 
klima med udpræget vinter. 
Egen burde derimod kunne drage for
del af et sådant moderat klimaskift. 
Træarter som douglasgran (kystprove
nienser), grandis og sitkagran burde 
være relativt tolerante overfor mindre 
temperaturstigninger hvis nedbøren 
ikke kommer i minimum. Dette gælder 
formodentlig også for bøg og ahorn. 
Hvis en temperaturstigning følges af 
fald i nedbøren og dermed af udpræget 
sommertørke vil de fleste af vore skov
træarter svækkes med deraf følgende 
skovdødsfænomener. Under sådanne 
fremtidige klimaforhold vil udpræ
gede skift i træartsvalget komme på 
tale. 
Sådanne artstypiske forandringer i vi
taliteten vil desuden påvirke konkur
renceforholdene arterne imellem og 
derfor have indflydelse på fremtidig 
opbygning og behandling af blan
dingsbevoksninger. 
Betragter vi økosystemet i sin helhed, 
vil klimaændringer i det formodede 
omfang have effekter i alle trofiske ni
veauer. Øgede temperaturer (og C02 ) 
fører til øget primærproduktion (brut
tofotosyntese), hvis ikke andre fakto
rer kommer i minimum (f.eks. vand). 
I hvilket omfang den forøgede fotosyn
tese kompenseres gennem øget ånding 
(respiration) er uvist, men givetvis træ
artsafhængigt. Aktiviteten i de hete
rotrofe niveauer vil tilsvarende stige 
med stigende temperatur, således at 
den samlede energiomsætning i sys te-
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met vil øges, herunder også nedbryd
ning af førn og humus. 
Med stigende jordtemperatur vil for
vitringshastigheden af jordens minera
ler givetvis stige, hvilket burde bidrage 
til en bedre baseforsyning, forudsat at 
ikke udvaskningen øges tilsvarende 
p.g.a. forandrede nedbørs- og/eller 
vegetations forhold. 
Hvordan sådanne forandringer i sili
katforvitring og humusomsætning vil 
påvirke økosystemets stofhusholdning 
og dermed dets stabilitet er dog næppe 
til at forudsige med vor nuværende vi
den; det vi kræve en målrettet forsk
ningsindsats mellem flere videnska
belige discipliner at få indblik i disse 
komplicerede forhold (se Raulund
Rasmussen og Larsen 1990). 
Forandrede klimatiske forhold vil 
kunne påvirke ligevægten mellem pa
togener og deres værter (træer); herved 
må en øget patogenitet af allerede 
kendte skadevoldere anses for værende 
sandsynlig. Dette kan forventes for
stærket ved, at patogene r (svampe, 
bakterier, vira) grundet deres hurtige 
generationsskifte er i stand til at til
passe sig et klimaskifte hurtigere end 
skovtræerne. 
Desuden kan det forventes at ligevæg
ten mellem skovtræerne og deres sym
bionter (f.eks. mykorrhiza) forstyrres. 
Ved stigende temperaturer kan desu
den bestemte patogener eller insekter, 
der hidtil af klimatiske årsager ikke har 
kunnet eksistere i et vist område, vinde 
indpas. Herved stilles skovbruget over
for hidtil ukendte problemer. 
Således er det f.eks. sandsynligt, at den 
vigtigste nålesvamp på subtropiske 
fyrrearter (Dothistroma septospora) 
vil kunne blive et problem for skovfyr
ren i Mellemeuropa blot ved en svag 
stigning i middeltemperaturen; arten 



Fig. 4. En stigende tempera tur vil kunne øge formeringshastigheden hos visse insekter (fx. ty
pograf, tv.). Måske vil man også se fyrrens marvborer (th.) blive udbredt til det nordlige Sve
rige, hvor den kan betyde store problemer for contortadyrkningen . 

blev således observeret for første gang 
i Mellemeuropa (Sydtyskland) i den 
varme sommer 1982. 
Fyrrens marvborer (Evetria bouliana), 
der udgør et hovedproblem for contor
tadyrkningen i Danmark og Sydskan
dinavien, synes hidtil ikke at være et 
problem i Mellem- og Nordsverige, 
hvor op til 20 0,10 af skovarealet tilplan
tes med denne art. En temperaturstig
ning på blot nogle få grader kunne 
ændre dette forhold radikalt og derved 
sætte spørgsmålstegn ved contorta
dyrkningen også under disse nordli
gere breddegrader. 
Stigende temperaturer vil desuden 
kunne bidrage til at øge formeringsha
stigheden hos visse insekter (f.eks. 
barkbiller) ved at muliggøre flere gene
rationer pr. år og hermed forstærke al
lerede eksisterende problemer. 
De tilpasningsprocesser, der sættes i 
gang som følge af et ventet klimaskift, 

vil resultere i selektion på populations
niveau. Sker en sådan tilpasning meget 
hurtigt grundet et stærkt selektions
tryk, kan det føre til tab af genetisk 
diversitet. Dette kan på længere sigt 
føre til nedsat tilpasningsevne overfor 
fremtidige ændringer i biotiske og abi
otiske rammebetingelser. 
De forventede stærke tilpasningspro
cesser vil således virke begrænsende på 
skovtræernes fremtidige tilpasning
sevne, hvorved problemet vedrørende 
genkonservering aktualiseres yderligt. 

4. Mulige skovdyrkningstiltag. 

Følgende forslag gør ingenlunde krav 
på fuldstændighed, men skal mere be
tragtes som et diskussionsoplæg inde
holdende en række potentielle og til
dels kontroversielle forslag til fremti
dig skovdyrkning. 
Tages usikkerheden m.h.t. hastighed 
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og omfang af de forventede globale 
klimaændringer i betragtning, og ses 
problemet i relation til behovet for re
gionale prognoser, synes der umiddel
bart at være begrænsede muligheder 
for at kunne give konkrete forslag til 
fremtidig skovdyrkning udfra be
stemte forestillinger vedrørende regio
nal klimaudvikling. 
Vi kan i det mindste gå ud fra, at frem
tidens klima bliver mindre forudsige
ligt end hidtil, og at det med stor sand
synlighed vil blive varmere (især vin
trene) og karakteriseret ved større hyp
pighed af ekstremer (temperatur, ned
bør, vind). D.v.s., klimaet vil blive ka
rakteriseret ved tiltagende heterogeni
tet i tid og rum. 

4.1 Valg af træart og proveniens samt 
forædling. 

Udfra disse overvejelser må det pri
mære mål være at etablere og bevare 
skovøkosystemer, der er karakteriseret 
ved en potentiel høj tilpasningsevne, 
d.v.s. maksimal stabilitet under vari
able rammebetingelser (biotiske såvel 
som abiotiske). 
Dette indebærer, at trævegetationen 
(det dominerende vegetationselement) 
må besidde en størst mulig almindelig 
tilpasningsevne. Dette kan realiseres 
ved at sikre en høj genetisk diversitet. 
Skovdyrkningsmæssigt vil dette inde
bære: 

l. Anvendelse af blandingsbevoksnin
ger frem for ren bestande. 
En bevoksning bestående af to eller 
flere træarter kendetegnet ved forskelle 
i økologiske krav og optima vil inde
bære mulighed for løbende korrektion 
af driftsmålet i overensstemmelse med 
klima ud viklingen. En blanding af bøg 
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og rødgran vil f. eks. kunne ende op i 
en mere eller mindre ren bøgebevoks
ning, hvis klimaet skulle udvikle sig i 
en for granen uacceptabel retning; en 
ren granbevoksning vil under tilsva
rende forhold være tabt. 

2. Anvendelse af træarter kendetegnet 
ved en høj tilpasningsevne. 
Som nævnt under 3.2 har vore træarter 
forskellige økologiske krav og besidder 
ulige evner til at tilpasse sig forandrin
ger i disse. 
Den bedste vurdering af en træarts til
pasningsevne opnås ved en bedøm
melse af dens evne til at danne lokalra
cer (landracer) når den forflyttes (de 
Vecchi 1969). 
Landracedannelse antages at have fun
det sted når en træarts afkom efter en 
eller flere generationers dyrkning uden 
for det naturlige udbredelsesområde 
udvikler sig bedre (vækst, sundhed) 
end provenienser importeret direkte. 
Dette fænomen er kendt hos en række 
nordvestamerikanske træarter såsom 
douglas, sitka, nobilis, contorta m.fl. 
De fleste mellemeuropæiske nåletræ
arter såsom rødgran, euro lærk og 
ædelgran (undtagen calabrisk ædel
gran) synes derimod i vid udstrækning 
at mangle denne evne (Larsen 1988). 
Årsagen til ringere evne til racedan
nelse skal sandsynligvis søges i tab af 
genetisk diversitet p.g.a. stærke selek
tionsprocesser under de sidste istider. 
En stigende anvendelse af de nævnte 
"plastiske" arter (douglas, sitka, nobi
lis, grandis m.v.) og en tilsvarende re
duktion i arealet af specielt rødgran og 
mellemeuropæisk ædelgran burde så
ledes bidrage til en forøgelse af skove
nes bufferkapacitet. 
Træartsvalget indebærer også mulig
heden for at vælge arter med en relativ 



Fig. 5. Nogle provenienser har en stor økologisk tilpasningsevne og er dermed alt andet lige 
mere velegnede under varierende klimaforhold. Calabrisk ædelgran (midten) er betydeligt 
mere tilpasningsdygtig end mellemeuropæisk (tv. ædelgran fra Vestkarpaterne, th. fra Boh
men-Mahren). Foto fra Børsted skov, Bregentved. 

kort omdriftsalder. Udfra den anta
gelse at et forventet klimaskift vil 
komme gradvist, og at klimaet først i 
løbet af 20 til 30 år vil udvise en for 
skovene væsentlig ændring, kunne det 
komme på tale med en øget anvendelse 
af arter med kort omdrift som f.eks. 
poppel (specielt ved tilplantning af 
landbrugsjord). 

3. Anvendelse af provenienser med høj 
tilpasningsevne. 
Hos bestemte arter har det vist sig, at 
der foreligger proveniens betingede 
forskelle i tilpasningsevnen. 
Paradeeksemplet er her ædelgranen, 
hvor det har vist sig, at de calabriske 

provenienser besidder en enestående 
økologisk tilpasningsevne, mens cen
traleuropæiske provenienser helt synes 
at mangle denne (Larsen 1989). 
Under hensyntagen til de forventede 
klimaændringer bør anvendelsen af 
calabriske provenienser forstærkes. 
Hos douglasgranen har det tilsvarende 
vist sig, at provenienser fra sydvestsi
den af Olympic Mountains (Humptu
tips, Matlock, Shelton) synes at be
sidde særlige tilpasningsevner, idet 
disse i proveniensforsøg udvikler sig 
fremragende under vidt forskellige 
dyrkningsbetingelser og derfor anbe
fales i hele Nordvesteuropa. 
Endnu en, givetvis kontroversiel, mu-
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lighed for at forøge et plantemateriales 
potentielle tilpasningsevne ligger i at 
blande provenienser, der gennem na
turlig selektion er tilpasset forskellige 
klimaforhold. En blanding af doug
lasgran fra områder med forskelligt 
klima burde således give en større sik
kerhed for, at noget af materialet vil 
vise sig at være rimeligt tilpasset. Der 
knytter sig dog en række problemer af 
bl.a. lovgivningsmæssig art til sådanne 
proveniensblandinger; en yderligere 
forudsætning vil desuden være anven
delsen af et større plantetal. 

4. Anvendelse af genotyper (individer) 
med høj tilpasningsevne - forædling. 
Som tidligere omtalt besidder den en
kelte genmype en given tilpasning
sevne (fysiologisk tilpasning), der er 
genetisk betinget og derfor varierer fra 
individ til individ. Det er således kendt, 
at bestemte kloner (rødgran, poppel) 
udviser en stabil udvikling selv under 
meget forskellige dyrkningsforhold, 
mens andre kun er gode indenfor et 
mere snævert spektrum af dyrknings
betingeiser. 
Selektion for sådanne fysiologisk "sta
bile" genotyper kunne være skovtræ
forædlingens svar på en voksende mil
jøvariabilitet forårsaget af drivhusef
fekten (Larsen 1990). Den traditionelle 
skovtræ forædling forekommer under 
hensyntagen til denne uvisse klimati
ske fremtid i tiltagende grad moden til 
revision. 

4.2 Bevoksningsbehandling. 

Går vi ud fra, at vore skove fremover vil 
blive udsat for en tiltagende stress af 
klimatisk art, må det i den fremtidige 
skovpleje være vigtigt at søge at mini
mere andre (interne) stressfaktorer. 
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Dette kan bl.a. indebære nødvendighe
den af en stærkere hugststyrke gennem 
hyppige, svage indgreb. Herved mind
skes konkurrence indenfor den enkelte 
art, og enkelttræets vitalitet styrkes 
gennem en bedre udvikling af kronen. 
Der må tilstræbes en almen forbedring 
af skovklimaet via en bedre bevoks
ningsopbygning (randproblemer). 
Herunder bør (store) renafdrifter und
gås, dels for at mindskerandeffekter 
på nabobevoksninger, men også for at 
sikre en bedre kulturstart ved udnyt
telse af de ældre bevoksningers udjæv
nende effekt på mikroklimaet. 
Bevoksningsbehandlingen bør sigte 
mod at minimere de interne forsu
ringsprocesser, der bl.a. kan opstå ved 
råhumusophobning (produktion af or
ganiske syrer) og ved derefter følgende 
nitrifikation og baseudvaskning efter 
renafdrift (Raulund-Rasmussen og 
Larsen 1990). 
En sådan skovdrift, der tager hensyn til 
jordens humus, kan opnås ved en 
hugststyrke, der gennem hele bevoks
ningens liv muliggør en (bredbladet) 
bundvegetation kombineret med for
yngelsesformer, der undgår renafdrif
ter (skærm- eller gruppevis foryn
gelse). 
Der bør i højere grad sigtes mod at 
kompensere for manglende nærings
stoffer via gødskning. 
Der bør udarbejdes systemer og meto
der til bedre overvågning og kontrol af 
biogene skadevoldere (patogener, in
sekter, vildt m.v). 
Ud fra almene økologiske stabilitets
overvejelser (stabilitet - diversitet) 
burde bevoksningsbehandlingen sigte 
mod en forøgelse af den strukturelle 
diversitet (forøget alders-, størrelses
og artsvariation indenfor den enkelte 
bevoksning). 



5. Konklusion. 

Der er en voksende forståelse for og 
politisk opmærksomhed omkring de 
problemer en forøgelse af koncentrati
onen af drivhusgasser i troposfæren 
medfører. Alligevel anses det for lidet 
sandsynligt, at en global begrænsning i 
produktionen af C02 og andre rele
vante drivhusgasser indenfor de kom
mende årtier teknisk og dermed poli
tisk kan gennemføres. 
En fordobling af CO2-koncentratio
nen i troposfæren i løbet af de næste 50 
år samt klimaforandringer som følge 
af drivhuseffekten synes derfor sand
synlig. 
I landbruget er det i princippet muligt 
hvert år at ændre produktionsmålet 
(valg af afgrøde inc1. forædling samt 
manipulation af dyrkningsgrundla
get). Herved synes der umiddelbart 
sikkerhed for en hurtig tilpasning af 
produktionen til et hurtigt ændrende 
klima. 
Dette er ikke muligt i skovbruget p.g.a. 
skovtræernes lange produktionstider 
(fra 60 til 180 år). I skovbruget må vi 
g:1ed andre ord være sikre på, at de 
t}ræer vi i dag planter - og som er tilpas
set de øjeblikkeligt herskende økologi
ske rammebetingelser - også vil være 
stabile og produktive om 50 til 150 år. 
De klimatiske forandringer, der blot 
inden for de kommende 50 år synes 
sandsynlige, udgør herved en trussel 
for den langsigtede stabilitet og her
med produktionen i skovbruget. 
Det gælder derfor om at tage proble
met op med henblik på allerede nu at 
overveje skovdyrkningsmæssige for
holdsregler. En række muligheder er 
nævnt i kapitel 4. 
Problemets aktualitet i Danmark for
stærkes af de kommende årtiers omfat-

tende skovrejsningsplaner. Specielt 
her, hvor det så at sige fra grunden er 
muligt at træffe beslutninger vedrø
rende bevoksningernes langsigtede sta
bilitet, må overvejelser m.h.t. sandsyn
lige ændringer i klimaet indgå i beslut
ninger vedrørende lokalitets- og træ
artsvalg, driftsform samt bevoksnings
opbygning og -pleje. 
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Ordliste: 

abiotisk: ikke af levende oprindelse. 
absorption: optagelse. 
autotrof plante: selvnærende plante 

(grønne planter og nogle bakterier) 
modsætning til fx. svampe. 

biotisk: af levende oprindelse. 
biosfæren: del af jorden hvor liv forekom

mer, dvs. have, jorden og del af atmo
sfæren. 

bufferkapacitet: evne til at fungere som 
stødpude. Jorden og de stoffer der fin
des i jorden er ofte i stand til - inden for 
visse rammer - at neutralisere udefra 
kommende påvirkninger. 

deposition: afsætning, fx. af forurenende 
stoffer, på en overflade. 

dinitrogenoxid: luftart der dannes ved for-
brænding og kan skade planter. 

edafisk: betinget af jordbunden. 
fytopatogen; skadevoldende svamp. 
genkonservering: bevarelse af arvelige 

anlæg. 
halogeneret kulbrinte: forbindelse af kul

stof, brint og fluor/chlor - fx. freon. 
heterotrof: organisme som lever af andet 

organisk stof, fx. svampe. 
methan: sumpgas, forbindelse afkulstof og 

brint. Dannes ved forbrænding eller ved 
nedbrydning af organisk stof uden til
sted værelse af ilt. Medvirkende til driv
huseffekten. 

mikroklima: klimaet i umiddelbar nærhed 
af planter. 

nitrifikation: biologiske omsætninger i jor
den hvorved nitrat dannes ud fra andre 
kvælstofforbindelser. 



ozon: iltmo1ekyle med tre iltatomer (mod 
normalt to). 03 dannes ved elektriske 
udladninger og ved sollysets påvirkning 
af forbrændingsprodukter. Er stærkt 
skadeligt for plantevæv. 03 findes også i 
et lag højt oppe i atmosfæren og er her 
meget værdifuldt, fordi det begrænser 
solens ultraviolette lys, som ellers kunne 
medføre ændringer i de arvelige anlæg. 

partialtryk: atmosfæren består af flere luft
arter, som hver udgør en del af det sam
lede atmosfæriske tryk. 

patogenitet: evne til at være skadevoldende. 
ppm: milliontedele, fx. mg pr. kg lufL 
symOionter: organismer som lever i et gen-

sidigt afhængigsforhold, fx. mykorr
hiza - svampe der vokser sammen med 
planterødder. 

trofisk niveau: i relation til systemets ener
giomsætning (de grønne planter/produ
centerne = l. Ln., planteæderne/pri
mær konsumenterne = 2. Ln., o.s.v.). 

troposfære: den nederste del af atmosfæren 
(op til 7-18 km højde). 
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Resume 

På baggrund af ældre rødgranbevoksnin
gers ringe stormfasthed på sand- og lerjor
der i Danmark diskuteres grundlaget og 
virkemåden for fire skovdyrkningsmæssige 
stabiliseringsparametre: 1. træartsblanding, 
2. blandingsforhold, 3. blandingsform og 
4. aldersfordeling. Det vurderes, at dyr k
ningen af træarterne rødgran og sitkagran 
kan stabiliseres ved at anvende en lokalt til
passet kombination af de fire nævnte stab i
liseringsparametre. Herved vil på længere 
sigt både det økonomiske udbytte og den 
skovdyrkningsmæssige frihed forøges. 

*) Landbohøjskolens Arboret, gæstefor
sker ved Institut fur Waldbau, Universitet 
G6ttingen. 
Bemærk iøvrigt ordlisten sidst i artiklen. 
Red. 
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1. Indledning 

Nåletræarterne dyrkes i Danmark tra
ditionelt i rene, ensaldrende bevoks
ninger. Denne driftsform har på stive 
ler- og sandjordslokaliteter vist sig at 
udløse stabilitetsproblemer i mellem
aldrende og ældre bevoksninger. 
Dette medfører en lang række proble
mer af økonomisk og økologisk art 1), 

l) Dårlig dimension ved afdriften, storm
faldshuller, tab af splintret ved, forhøjede 
skovnings- og transportomkostninger, 
stormfaldskatastrofer af særlig stort om
fang, prisfald efter katastrofer, udtørring 
af rande, insekt- og svampeskader, græs
pels, næringsstof tab, jordbundsforsuring 
o.s.v. 
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Figur 1: Principskitse af enkelttræers 
stormfasthed som funktion af alderen for 
fire træarter. 

men den væsentligste ulempe ved de 
ældre bevoksningers dårlige storm
fasthed er måske den deraf følgende 
ringe skovdyrkningsmæssige frihed og 
flexibilitet i forbindelse med foryngel
sen. Hyppigt fremtvinges afdriften af 
vind klimaet, og uden betydelige om
kostninger har skovdyrkeren sjældent 
andet valg end en gentilplantning med 
rødgran. 
Nærværende artikel skitserer nogle 
grundlæggende stabiliseringsprincip
per, som kan kombineres og realiseres 
frit i forskellige skovdyrkningssyste
mer. I plejen af eksisterende skovarea
ler samt ved ny tilplantning på labile lo
kaliteter (f. eks. marginaljorder) bør 
de diskuterede muligheder for stabili
sering af skovbevoksninger udnyttes. 
IPldledningsvis præsenteres to begre
ber af central betydning for bevoks
ningsstabili teten. 

2. To grundbegreber af betydning 
for forståelsen af blandingsbe
voksningers stabilitet 

2.1. Stabilitets/alders - kurven 

Det er bekendt, at bevoksningstræers 
storm fasthed aftager med alderen (el-

____________ Alder 

Figur 2: Principskitse af enkelttræers 
stormfastheds/alders - kurver som funk
tion af jordbundstype og hugstmodel. Det 
ses at stormfastheden er ringere på lerjord 
og ved en lille planteafstand. 

ler højden). Denne sammenhæng mel
lem stormfasthed og alder varierer 
med træart, jordbund, klima og be
voksningspleje. Selvom sådanne stabi
litets/alders - kurver kunne bestemmes 
eksperimentelt (Nielsen 1988b), er det 
til nærværende formål tilstrækkeligt at 
betragte de i figur l og 2 skitserede kur
ver, som groft afspejler de forhånden
værende erfaringer. 
I figur 1 skitseres den bekendte rang
følge i nogle træarters stormstabilitet. 
Ikke alene er eg og bøg almindeligvis 
mere stabile end rødgran; denne stabi
litet strækker sig også over en betydelig 
længere periode. 
At disse stabilitets/alders - kurver selv
følgelig er grove skitser, fremgår af fi
gur 2, som eksempelvis illustrerer kur
vernes afhængighed af jordbund og 
bevoksnings behandling. 

2.2. Enkelttræets tilpasningsmeka
nismer til vindklimaet. 

De i sammenhæng med stormstabilitet 
interessante fysiologiske tilpasnings
mekanismer hos træer er undersøgt 
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nærmere hos Jacobs (1954) og Nielsen 
(1988a og 1988c). 

Tilpasningsmekanismernes enorme 
betydning for stabiliteten hos solitær
træer, randtræer og ældre skærmtræer 
er velkendt. 

Med tiltagende vindeksponering stiger 
styrken og hyppigheden af bøjebelast
ninger i stamme og grovrødder. Disse 
mekaniske belastninger har vist sig i 
forbavsende grad at øve indflydelse på 
træets fordeling af vedmassetilvæk
sten. 

Sådanne ekstreme tilpasninger finder 
ikke sted i traditionelle ensaldrende2) 

bevoksninger, men foregår utvivlsomt 
i uensaldrende og etagerede bevoks
ningsstrukturer. I de sidstnævnte ud-

I nedenstående ramme skitseres fem 
velkendte tilpasningsmekanismer for 
rødgraner, som udsættes for stigende 
vindbelastning. 

2) Gludsted hugstforsøgets læbæltehugst 
synes dog at have bevirket en sådan stabili
sering. 
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Tilpasningsmekanismer hos rødgran ved tiltagende vindeksponering 
(Nielsen 1988b og c): 

l) Forbedret rod/top-forhold. Vedmassetilvæksten forskydes nedad i 
træet og ud i de vindbelastede rødder. Således førte stigningen i enkelt
træets vindbelastning fra A- til D-hugstgraden i Gludsted-hugstfor
søget til en fordobling af grovrods/stammemasse-forholdet. 

2) Formindsket afsmalning af "støtterødder". Trykvedsdannelsen på 
oversiden af støtterødderne fortsætter længere ud ad disse ved tilta
gende vindeksponering. 

3) Forbedret symmetri af rodsystemet. Den belastningsstyrede til
vækstfordeling fører med tiden til en rumlig udjævning af asymmetri
ske rodsystemer. De sider af rodsystemet som har få rødder opnår gen
nem vindbelastning en relativ større tilvækst end dele af rodsystemet 
med mange rødder. 

4) Morfologisk tilpasning af horisontalrødder gennem subletale for
ankringsløsninger. Særlig stærkt vindeksponerede rødgraner (solitær
træer) tilpasses formentlig gennem en afrivning af basale siderødder til 
støtterødderne. Herved koncentreres rodtilvæksten på ca. 6-10 meget 
lange, uforgrenede og kabelagtige horisontalrødder. Sådanne forank
ringssystemer unddrager sig rødgranens traditionelle, sekventielle rod
sprængning og forankringsløsning. 

5) Formindsket højdevækst. Med aftagende H/D-forhold og træhøjde 
formindskes "storm-momentets" arm, hvormed vindkraften virker på 
forankringssystemet. 
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Figur 3: Enkelttræernes og bevoksningens 
stabilitets/ alders-kurver ved renafdrifts
princippet. 

sættes en række enkelttræer som følge 
af bevoksningens rumligt heterogene 
struktur ("indre rande") for en vind
eksponering på linie med randtræer. 
De særlig stærkt eksponerede og 
stormtilpassede individer i heterogene 
bevoksninger vil virke som bevoksnin
gens "ankertræer", idet de danner et 
indre, stabiliserende skelet. 

3. Fire skovdyrkningsmæssige be
slutningsparametre vedrørende be
voksningers struktur og stabilitet. 

3.1. Træartsvalg og blandingsforhold 

I ensaldrende rene rødgranbevoksnin
ger falder enkelttræernes vitalitetsud-

4b 

Figur 4: Enkelttræernes og bevoksningens 
stabilitets/alderskurver i blandingsbevoks
ninger af rødgran (kraftige streger) og bøg 
(svagere streger). Figur 4a viser to generati
oner af rødgran og godt en generation af bøg. 

vikling og degration tidsmæssigt sam
men (figur 3a). 
Ved en opsummering af de enkelte in
dividers stabilitets / alderskurver bereg
nes bevoksningens stabilitets/alders
kurve3) (se figur 3b). 
Af figur 3b fremgår, at rene rødgranbe
voksninger bliver særdeles stormføl
somme i en høj alder, hvilket iøvrigt 
ikke kræver nærmere bevisførelse. 

3) En sådan opsummering er et tankeekspe
riment, da enkelttræernes stormfasthed 
også afhænger af bevoksningsstrukturen. 
Ræsonnementet kan dog forfines til også at 
indbefatte dette forhold. 
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I modsætning hertil har bevoksnings
elementerne iblandingsbevoksninger 
tidsmæssigt forskudte stabilitets/al
ders-kurver (figur 4a). 
Træartsblandingen medfører principi
elt, at bevoksningens samlede storm
fasthed på intet tidspunkt når et lavt 
niveau (figur 4b). 
I praksis vil blandingsbevoksningens 
stabilitets/alders-kurve afhænge af 
træartsblandingen, arternes relative 
andele samt deres rumlige og alders
mæssige fordeling. Men når blot en 
mindre del af bevoksningselementerne 
har en høj stabilitet, vil fladefald og 
"oprulning" af bevoksningen forebyg
ges stærkt. 
Mindre stabile individer eller grupper i 
blandingsbevoksningen vil eventuelt 
stormfældes, men de tilbageblivende 
stabile grupper sikrer bevoksningskli
maet. Derfor bevarer skovdyrkeren en 
stor flexibilitet i regenereringen af 
stormskadede arealer (træartsvalg, un
derplantning contra renafdrift, selv
foryngelse contra plantning o.s.v.). 

3.2. Aldersforskellen i bevoksningen 

Traditionelt anlagte nåletræsbevoks
ninger er ensaldrende. Heraf følger, at 
enkelttræernes stormfastheds/alders
kurver i vid udstrækning forløber pa
rallelt (figur 3a), hvorved bevoksnings
stabiliteten i alderdommen på kort tid 
aftager meget drastisk (figur 3b). 
Iuensaldrende bevoksningstyper (eta
gerede bevoksninger, nordrandsforyn
gelser, plenterwald o.s.v.) vil bevoks
ningselementernes degrationskurver 
forløbe uensartet (figur Sa). 
Beregningen af bevoksningens stabil i
tets/alders-kurve ved en summering af 
enkelttræernes kurver viser, at risikoen 
for bevoksningens totale ødelæggelse i 
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Figur 5: Enkelttræernes og bevoksningens 
stabilitets/alders-kurver ved kulisse- eller 
nordrands foryngelse. 

uensaldrende bestande til ethvert tids
punkt er ringere end i ældre ensald
rende bevoksninger (figur Sb). 
Gennem en bevidst regulering af al
dersfordelingen opnås samme effekt 
som ved en træartsblanding: ens
aldrende bevoksninger har i perioder 
en stor risiko for total ødelæggelse. 
Derimod findes der i uensaldrende be
voksninger altid en mængde stabile be
voksningselementer, som overlever 
stormkatastrofer og som sikrer be
voksningsklimaet og den skovdyrk
ningsmæssige flexi bili tet. 
En uensaldrende bevoksningsstruktur 
medfører endvidere, at kronetaget 
bliver mere heterogent end i ensald
rende bevoksninger. Dette medfører, at 

Ald€ 



en lang række enkelttræer bliver særlig 
stærkt vindeksponeret, hvilket yderli
gere bidrager til en spredning af be
voksningselementernes stabilitets/al
ders-kurver. 

3.3. Den rumlige fordeling af træarter 
og aldersklasser i bevoksningen 

De foregående afsnit behandlede 3 sty
rings parametre i relation til bevoks
ningsstabilitet (blandingsarter, blan
dingsforhold og aldersfordeling). I 
princippet er den rumlige fordeling af 
træarter og aldersklasser på arealet 
den fjerde styringsparameter; i praksis 
vil denne beslutningsparameter dog 
blive udtrykt i valget af skovdyrknings
system. 
Det kan måske derfor virke kunstigt at 
definere den "rumlige fordeling af ar
ter og aldersklasser" som en selvstæn
dig beslutningsparameter på linie med 
artsvalg, blandingsforhold og alders
fordeling. Det følgende eksempel skal 

Figur 6. 

homogen 

homogen Renafdriftprincip 
(mono kultur) 

ALDERSFOR-

dog tydeliggøre betydningen af og for
stærke bevidstheden om "bevoksnin
gens rumlige udformning" som en 
selvstændig beslutningsparameter. 
Eksempel: en "mislykket", heterogen 
eller hullet bevoksning vil efter dansk 
tradition søges egaliseret indtil afdrift. 
En sådan bevoksning kan måske netop 
være en ideel udgangssituation for en 
konvertering til en uensaldrende blan
dingsbevoksning. I så fald skal uregel
mæssighederne i bevoksningen snarere 
forstærkes. 
Figur 6 skitserer, hvordan parametrene 
"træartsblanding" (artsvalg og blan
dingsforhold) og "aldersfordeling" 
indgår i forskellige klassiske skovdyrk
ningssystemer. 
I figuren erkendes, at bevoksningshe
terogeniteten tiltager, når man bevæ
ger sig fra renafdriftsprincippets ens
aldrende, træartsrene bevoksninger 
(modellens øvre venstre hjørne) over 
forskellige former for uensaldrende 
blandingsbevoksninger til "plenter-

TRÆARTSBLANDING 

heterogen 

Frimærke- og kvadrat-
kulturer. Stribe- og 

rækkevise blandinger 

Skærm foryngelse 

Gruppevis foryngelse 
DELING (Femelschlag, Schirmkeilschlag o.s .v. , 

" Nordrands-
heterogen foryngelse Plenterwald 
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wald" -princippet (modellens nedre 
højre hjørne). 
Hermed er ikke automatisk sagt, at be
voksningsstabiliteten altid stiger ad 
denne diagonal i modellen, blot at be
voksningens heterogenitet stiger. 
Betydningen af bevoksningsstruktu
rens grad af heterogenitet for bevoks
ningsstabiliteten bør i høj grad ses i re
lation til træernes langfristede tilpas
ningsmekanismer, som blev omtalt i 
afsnit 2.2. 
Vokser to træarter side om side, opstår 
et mere heterogent vindklima (for
skelle i højde, løvfald o.s.v.) end i træ
artsrene bestande. Stærkt vindekspo
nerede individer tilpasses vindforhol
dene og bliver særlig stormfaste. 
En sådan stærk tilpasning finder i ens
aldrende bevoksninger kun sted for 
randtræernes vedkommende. På 
samme vis medfører en stigning i be
voksningens aldersvariation en forøg
else af de "indre randes" storm
fasthed. 
Med stigende bevoksningsheterogeni
tet tiltager altså antallet af stormtilpas
sede "ankertræer" og styrken, hvor
med disse træer er rustet mod storm
fald. 

4. Sammenfattende betragtninger 

I de foregående tre afsnit diskuteres 
fire skovdyrkningsmæssige handlings
parametre i forbindelse med intern sta
bilisering af skovbevoksninger: 

1. Blandingsarter 
2. Blandingsforhold 
3. Aldersfordeling 
4. Blandingsform (blanding af arter 

og aldersklasser). 

Af diskussionen fremgik, 
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1. at sandsynligheden for og tilliden til 
ældre bevoksningers langfristede 
eksistens stiger, hvis bevoksningen 
indeholder flere træarter, som har 
forskellige stabilitets/alders - kur
ver. 

2. at sandsynligheden for opretholdel
sen af en intakt bestandsstruktur 
stiger med de stabile træarters blan
dingsandel. 

3. at med tiltagende alders variation 
mindskes risikoen for bevoksnin
gens totale ødelæggelse. 

4. at med tiltagende rumlig heteroge
nitet skabes "indre rande" i bevoks
ningen, hvormed antallet af stærkt 
vindeksponerede og stormtilpas
sede "ankertræer" stiger. Jo mere 
heterogen bevoksningens rumlige 
opbygning er, jo stærkere bliver be
voksningens interne stabiliserings
skelet. 

Det i Nordeuropa dominerende ren
afdriftsprincip stilles i denne sammen
hæng i et særdeles dårligt lys, da stabi
liseringsparametrene "blandingsar
ter", "blandingsforhold ", "alders
variation" og "blandingsform" stort 
set elimineres gennem renafdriftsprin
cippet. 
På den anden side må disse stabilise
ringsparametre og de i artiklen frem
førte tendenser ikke anvendes blindt. 
Eksempelvis vil en træartsblanding 
kun medføre en stabilitetsforbedring, 
hvis de anvendte træarters stormfast
heds/alders - kurver har forskellige 
forløb. 
De skitserede principper bør ej heller 
forlede til en blind anbefaling af skov
dyr kningsprinci pperne "Plenterwald" 
og "gruppevis foryngelse". Ganske vist 
afføder disse to systemer generelt en 
højere bevoksningsstabilitet end ren-



afdrifts princippet, men begge syste
mer vil i praksis være økologisk, tek
nisk og organisatorisk urealisable i en 
række situationer. 
Artiklen sigter ikke på at anbefale et 
ganske specielt skovdyrkningssystem, 
men derimod på generelt at bevidst
gøre om og tydeliggøre de stabilise
rende principper af beslutningspara
metrene "træartsblanding", "blan
dingsforhold ", "aldersfordeling" og 
"blandingsform". 
I en almen præsentation af skovdyrk
ningsprincipper bør forfatteren desu
den afholde sig fra at producere opera
tionelle skovdyrkningsmodeller, da 
kombinationen af de 4 diskuterede sta
biliseringsparametre altid bør tilpasses 
den enkelte lokalitet og organisatori
ske situation. Valg og mængdemæssig 
prioritering af træarter afhænger af 
lok::l.liteten og blandingsformen, og al
dersfordelingen vil blive betinget af 
udgangssituationen. 
Forslag til konkrete anvendelser af de 
skitserede stabiliseringsprincipper vil 
forfatteren give i en anden sammen
hæng. For dog at modvirke, at de frem
lagte stabiliseringsprincipper opfattes 
som praksisfjerne teorisystemer, øn
sker forfatteren afslutningsvis at hen
vise til princippernes betydelige anven
delse i midteuropæisk skovdyrkning. 
Af særlig interesse for dansk skovbrug 
er de forskellige konverteringsmetoder, 
som sigter på en stabilisering af rød
granproduktionen gennem indblan
ding af stabiliserende træarter (Galoux 
1979, Henriksen 1984, Horndasch 
1988). 
Hyppigt tilstræber konverteringspro
grammerne en indbringelse af stabili
serende træarter i god tid før rødgra
nen helt afdrives, idet skabte eller na
turligt opståede huller og rande til-

plantes. Herved opnås den ønskede al
dersmæssige differentiering, samt i 
visse tilfælde en stabilisering af den 
aldrende rødgranbestand. Arealets vi
dere foryngelse udgår fra de omtalte 
grupper og rande ved selvsåning eller 
plantning i takt med den ældre bevoks
nings opløsning (fældning eller storm
fald). 
En anvendelse af sådanne konverte
ringsprincipper i Danmark forudsæt
ter enten en nogenlunde stabil bevoks
ning (f. eks. en vis indblanding af sitka 
eller ædelgran) eller en tidlig forbere
delse gennem skærm stillings- eller læ
bæltehugst Uvf. afsnit 2.2.). 
Det vil efter forfatterens mening være 
forkert, på baggrund af ønsket om et 
mere økologisk og stabilt skovbrug, at 
bandlyse rødgran og sitkagran på la
bile lokaliteter. Tanker om et natur
nært marginaljordsskovbrug gennem 
rene bevoksninger af "stabile" arter 
som eg, bøg, ahorn og skovfyr bør be
grænses til mindre specielt egnede are
aler, idet fremtidige driftsformer i det 
mindste på langt sigt bør kunne opvise 
et bedre økonomisk afkast end tidli
gere generationers hedeskovbrug. 
Erfaringer fra vesttyske og belgiske 
stabliseringsprogrammer tyder på, at 
mere eller mindre uensaldrende blan
dingsbevoksninger med nåletræsan
dele på 50 - 85070 og stabiliserende (og 
producerende) andele på 15 - 50% vil 
kunne sikre en høj volumen- og værdi
produktion og samtidig forhøje stabi
liteten og tjene rekreative formål. 

5. Litteratur 

Galoux, A. (1979): La transformation 
d'une pure equienne en peuplement 
melange d 'ages multipies. L'experi
ence "LE RONCHIS" 1948-1978., 

79 



Ministere de l 'Agriculture, Station 
de Recherches des Eaux et Forets, 
Groenendaal-Hoeilaart, Belgien, 
Travaux Serie B, no. 43, 

Jacobs, M.R. (1954): The Effect of 
wind sway on the form and develop
ment of Pinus radiata D.Don", in: 
Austr. journ. Bot., 2, s. 33. 

Henriksen, H.A. (1984): Blandings
skovproblematikken belyst ved 
nogle ekskursionsindtryk fra Bel
gien og Tyskland., Skoven 1984. 

Horndasch, M. (1987): Stabilisierung 
der Fichtenbestande auf windwurf
gefahrdeten Standorten. Darge
stellt am Beispiel des Roggenburger 
Forstes. 1m Sebstverlag des Verfas
sers. (Evt. Bayerischer Staatsmini
sterium fiir Ernahrung, Landwirt
schaft und Forsten) 

Nielsen, CCN. (1988): Eine theoreti
sche Grundlage zur Sturmfestig
keitsforschung auf Einzelbaum
ebene., Projekt: "Einfliisse von 
Pflanzenabstand und Stammzahl
haltung auf Wurzelform, Wurzelbi
omasse, Verankerung sowie auf de 
Biomasseverteilung im Hinblick 
auf die Sturmfestigkeit bei Fichte." 
Abhandlung; im Druck. 

Nielsen, CCN. (1988): Methodische 
und okologische Untersuchungen 
zur Sturmfestigkeit der Fichte., 
Projekt: "Einfliisse von Pflanzen
abstand und Stammzahlhaltung 
auf Wurzelform, Wurzelbiomasse, 
Verankerung sowie auf die Biomas
severteilung im Hinblick auf die 
Sturmfestigkeit bei Fichte." Ab
handlung; im Druck. 

80 

Nielsen, CCN. (1988): Methodi
sche, okologische und waldbauliche 
Beitrage zur Sturmfestigkeit der 
Fichte., Projekt: "Einfliisse von 
Pflanzenabstand und Stammzahl
haltung auf Wurzelform, Wurzel
biomasse, Veranckerung sowie auf 
de Biomasseverteilung im Hinblick 
auf die Sturmfestigkeit bei Fichte." 
Abhandlung; im Druck. 

Ordliste: 

A-grad: ingen hugst. 
D-grad: stærk hugst, grundfladen er ca. Y2 

af A-grad. 
degration: nedgang i livskraft. 
differentiering: udskilning. 
egalisere: udjævne. 
labil: ustabil. 
moment: i fysik virkningen af en kraft. M. 

er kraften gange "armen". Armen er den 
afstand til drejningsaksen som står vin
kelret på kraftvektoren. 

morfologi: læren om planternes udseende. 
nordrandsforyngelse: den gamle bevoks

ning fældes med års mellemrum i striber 
fra nord, således at den ny kultur i de 
første år kan stå i halvskygge, beskyttet 
mod frost og sol. 

plenterwald: skovdyrkningssystem, hvor 
der på mindst mulige areal er repræsen
teret træer i alle aldre og ofte flere for
skellig træarter. 

regenerere: genskabe. 
sekventiel: flere på hinanden følgende be

givenheder. 
solitærtræer: enkeltstående træer. 
subletal: stærkt beskadigende. 
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