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1. Baggrund 

En svingende sundhedstilstand, navn
lig i ældre og mellemaldrende sitka
granbevoksninger (Bejer et al. 1986, 
Y de- Andersen et al. 1987), har styrket 
en diskussion om sitkagranens stabili
tet. Det har igen bragt erindringen om 
micans (jættebarkbille ) epidemien i 
1947-54 frem. 
Efter micans epidemien var opfattel
sen, at det var fysiogene faktorer som 

Aldersklasser 

30-39 år 10 

40-49 år 11 

50-59 år 13 

Ældre end 60 år 14 

jordbund, vandbalance og klima, der 
havde den udløsende rolle for micans
angrebene (Gøhrn et al., 1954). Bag
grunden for disse formodninger var en 
hypotese om, at svækkede sitkagraner 
angribes af micans. Da især Washing
tonprovenienser syntes særligt udsatte 
blev det antydet, at proveniensvalget 
havde en sammenhæng med micans
angrebet. 
En landsdækkende undersøgelse af 

Lokali tetsty per 

Klitplantager 15 

' Hedeplantager 13 

Østlige skovegne 

(Østjydske skove + Øerne) 20 

Tabel l. Fordelingen af de ialt 48 bevoksninger på de to inddelingskriterier for undersø
gelsen - aldersklasse og lokalitetstype. 
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Dendroctonus micans blev iværksat i 
1989 for at undersøge status for an
grebsniveauet. Projektet er udført ved 
Forskningscentret for Skov & Lands
kab og er afsluttet foråret 1992. 
Projektets formål har været at teste 
ovennævnte hypoteser og er gennem
ført ved analyser af proveniens, alder 
og bonitet i sammenhæng med micans
angrebenes omfang. Desuden har der 
været udført en række specialunder
søgeiser til belysning af micans I præfe
rencer i valget af værttræer, herunder 
relationerne til rodfordærversvamp , 
Heterobasidion annosum) og til di
mensionerne af værtstræ. 

2. Metode og materialer 

2.1 Valg af iagttagelsesflader 
Opbygningen af undersøgelsen blev 
foretaget efter inddelingskritederne 
aldersklasse og lokalitetstype. 
Aldersklasserne blev valgt for at se 
udviklingen i micansangreb gennem 
bevoksningernes omdriftsperiode. 
De fire lokalitetstyper blev valgt efter 
en grov antagelse om homogenitet i 
klimatiske forhold og i vækstbetingel
serne i form af jordbundsforhold og 
vandbalance. 
De mest ensartede lokalitetstyper er 
hhv. klit- og hedeplantagerne, hvor 
vækstvilkårene er forholdsvis ens in
denfor lokalitetstyperne . Derimod er 
specielt »øerne« en meget heterogen 
gruppe, hvor f. eks. en del af bevoks
ningerne i Odsherred muligvis burde 
placeres under lokalitetstypen hede
eller kli tplan tager. 
Erfaringen siger, at micansangrebet 
starter ved ca. 30 år (B. Bejer, pers. 
komm.). Bevoksninger blev valgt ved 
lodtrækning ud fra en liste over stats
skovbrugets sitkagranbevoksninger 
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ældre end 30 år og på over 1 ha. Det 
blev fra starten valgt at koncentrere 
undersøgelsen omkring statsskovdi
strikter, idet det blev antaget, at dyrk
ningen af sitka her er nogenlunde ens
artet, og at mulighederne for at få et 
samlet sæt bevoksningsoplysninger 
var størst her. 
Nogle bevoksninger måtte kasseres 
som observationsbevoksninger, især 
på Øerne, idet de enten var afdrevet i 
planperioden eller var i opløsning. 
Disse bevoksningers opløsning skyld
tes ikke angreb af micans. Østjydske 
skove og Øerne blev derfor slået sam
men tillokalitetstypen Østlige skov
egne. Fordelingen af bevoksningerne 
over landet fremgår af figur 1. 
De besøgte distrikter blev anmodet 
om proveniensoplysninger. De blev 
samtidig opfordret til ikke at tage sær
lige hensyn til bevoksningerne i under
søgelsen, hverken med undladelse af 
hugst eller ekstra opmærksomhed 
overfor micanstræer. 

2.2 Observationsmetode 
I hver af bevoksningerne blev 100 træ
er efterset på en diagonal, startende i 
bevoksningens nordvestlige hjørne. 
Hvert træ blev undersøgt for micans
tragte - de karakteristiske »brændte 
mandler« - på hele stammen og på 
overjordiske rødder. 
Desuden blev hele bevoksningen ef
terset for at sikre, at stikprøven ud
gjorde et repræsentativt billede af be
voksningen. Hvis der var tvivl om stik
prØven , eller hvis bevoksningens stør
relse tillod det, blev hele bevoksnin
gen gået igennem. 
Det er ikke muligt at vurdere micans I 

ynglesucces uden at åbne barken over 
gangsystemet. Da bevoksningerne 
skulle indgå i hele undersøgelses-



• Klitplantager 
Å Hedeplantager 

. • Østlige skovegne 
q 

Figur l. Den geografiske fordelin g af undersøgelsens iagttagelsesflader. 

perioden , blev ingen gangsystemer 
åbnet. En fjernelse af barken over yng
lesystemet ville medføre at larverne 
tørrede ud eller blev udsat for præda
torer (rovdyr). Dermed ville angrebs
situationen være fjernet fra den nor
maltilstand, det var formålet at under
søge. De viste resultater er derfor et 
udtryk for procent angrebne træer og 
ikke en registrering af bevoksningens 
reelle angrebsgrad. 
I undersøgelsen af micanstragtene 
blev der skelnet mellem aktive angreb 
(friske tragte) og ikke aktive angreb 
(gamle, tørre tragte). Det var derfor 
muligt under første besøg at opnå et 
indtryk af tidligere års angreb. 
Bevoksningerne blev besøgt tre gange: 
I det tidlige forår 1990, hvor angrebs-

situationen for 1989 blev registreret, i 
efteråret 1990 samt i sommeren 1991. 

2.3 Statistisk analyse 
Resultaterne angives som den pro
centdel af de undersøgte træer (X), der 
var angrebet af micans på observa
tionstidspunktet. På grund af et stort 
antal bevoksninger uden angreb, var 
det nødvendigt at anvende X+1, hvor
ved det er muligt at inkludere bevoks
ninger uden angreb i analyserne . 

Før variansanalysen blev data analyseret 
for normalfordeling, og via en transforma
tionsanalyse (Box-Cox-analyse, Weis
berg, 1985) blev det besluttet at transfor-
mere frekvenserne til 1 

Y x+l 
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Klitplantager Hedeplantager Østlige Skovegne 

Proveniens Antal Proveniens Antal Proveniens Antal 

bevoksninger bevoksninger bevoksninger 

Nystrup 1 Mejlgård 1 Buderupholm l 

Vrøgum l Rønhede l Meilgård l 

Blandede danske J Queen Charl.Isl. 2 

Rye Nørreskov 2 

Stenderup l 

Ukendt 13 Ukendt 12 Ukendt 14 

Tab el 2. Provenienser fordelt på lokalitetstyper. 

Efter analyser og til figursammenstillinger 
er data tilbagetransformeret. 
Materialet er analyseret som Generelle 
Lineære Modeller, hvor forskelle mellem 
klasser er udtrykt med en multipel LSD 
gruppering. 
Specialundersøgelse omkring relationer
ne mellem micans og rodfordærversvamp 
var tilrettelagt som en multinomialforde
ling. Hypotese for uafhængighed analyse
redes ved x2-test med 1 frihedsgrad . 

3. Resultater 

3.1 Provenienserne 
For at lokalisere en eventuel proveni
ensmæssig sammenhæng med micans
angreb, blev der udbedt proveniens
oplysninger fra de besøgte distrikter. 
De anvendte provenienser og antallet 
af bevoksninger er angivet i tabel 2. 
Variansanalyserne har ikke kunnet 
påvise eventuelle forskelle mellem 
provenienser, da kun en enkelt prove
niens er repræsenteret på mere end en 
lokalitetstype, og da antallet af lokali-
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teter med betegnelsen ukendt prove
niens er så dominerende. 
Supplerende besøg i proveniensforsøg 
har ikke kunnet bidrage med yderli
gere information , idet der ikke fore
kom reelle angreb af micans i forsø
gene , bl. a. fordi forsøgene er for unge. 

3.2 Lokalitetstyper og bonitet 
Resultaterne for sammenligningen af 
lokalitetstype er angivet i figur 2 og 
figur 3, hvor lokalitetstypens gennem
snitlige angrebsprocent er angivet for 
hvert af observationstidspunkterne. 
Det ses af figurerne, at klitplantagerne 
generelt har en større angrebsprocent 
end de østlige skovegne og hedeplan
tagerne. 
I opgørelsen for de enkelte år (figur 3), 
er angrebet i klitplantagerne signifi
kant større end hedeplantagerne for 
alle angrebsår. For alle årene, på nær 
1990, kunne der vises signifikante for
skelle i angrebsgraden mellem østlige 
skovegne og klitplantagerne. 
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Figur 2. Angrebsgraden for hvert af inddelingskriterierne aldersklasse og lokalitetstype, 
samlet for hele observationsperioden. 
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Figur 3. Angrebsudviklingen for lokalitetstyperne i undersøgelsesperioden. 
(Aldersklasserne er slået sammen.) 
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Figur 4. Andelen af angrebne træer set i forhold til bonite ten for alle 
undersøgelsens bevoksninger. 

Årsagen til den forholdsvis høje an
grebsprocent for klitplantagerne i 
»Tidligere år« er, at diagnosticeringen 
af angreb i »Tidligere år« foregik på 
grundlag af gamle, tørre harpikstragte 
på træerne. Da træerne generelt vok
ser langsommere på de magre jorder i 
klitplantagerne , sidder tragtene læn
gere på barken end i de øvrige dele af 
landet. Dermed bliver denne gruppe 
formentlig overestimeret. 
Det kraftigere angreb i klitplantager
ne er nærliggende at henføre til en bo
nitetsafhængighed, men det viser sig 
ved nærmere undersøgelse ikke at 
være en tilfredsstillende forklaring. I 
figur 4 er angrebsfrekvensen afbildet 
som funktion af højdeboniteten (Hen-
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riksen, 1958) for samtlige bevoksnin
ger, der har indgået i undersøgelsen. 
Som det fremgår er der ingen sammen
hæng mellem bonitet og micansangreb. 
Der er ingen angreb i de bevoksninger 
der er klassificeret som bonitet 1.5,2 og 
3, kun meget få angreb for bonitet 5, 
medens der for bonitet 1 er gennemsnit
lig 1,6 procent angrebne træer. 

3.3 Aldersklasserne og dimension 
Analyserne af aldersklasser er foreta
get for at undersøge forløbet af mi
eansangrebene gennem bevoksninger
nes levetid (figur 5). 
Inddelingerne i aldersklasser er fore
taget pr. 1.1.1990, og bevoksningerne 
er i observationsperiode n forblevet i 



den oprindelige klasse , selvom be
voksningen har opnået en a lder der 
ville give en anden klassificering. 
Variationen indenfor klasserne er be
tragtelig, og der kan kun lokaliseres få 
signifikante forskelle mellem angrebs
år. Som det ses for 30-39 år i angrebs
året 1989 er angrebsgraden meget lav 
(0,14 % ), og den er da også signifikant 
lavere end de øvrige angrebså r for 
klassen. 
I figur 2 er procent angrebne træer 
angivet for aldersklassen og for loka
litetstype. Der ses en tendens t il, at 
micansangrebene aftager med bevoks
ningernes alder. Tendensen e r også 
synlig i figur 6, hvor diametre for an
grebne træer er angivet. 
Forløbet af angrebene gennem be
voksningernes levetid synes at være, at 
billerne indvandrer til bevoksningerne 
når et minimum for diameter på 12-14 
cm er overskredet. Antallet af an-

3 
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grebne træer tiltager, indtil bevoksnin
gen har været igennem sidste tynding. 
Herefter stabiliserer angrebet sig på et 
lavt niveau. 
For at kunne angribe et træ kræ
ver micans , at barken har en vis tyk
kelse. Analyserer man diameteren 
af angrebne træer ses det, at angre
bene starter ved en diameter på 12-14 
cm, hvilket svarer til en barktyk
kelse på 3-4 mm (Holmsgaard og Ja
kobsen, 1970), se figur 6. På en bonitet 
3-lokalitet når sitkagranen denne di
mension ved ca. 30 år (Henriksen, 
1958). 

3.4 Udvikling gennem perioden 
Af både figur 4 og figur 6 fremgår det , 
at angrebet tilsyneladende er afta
gende i 1991 efter en stigning fra 1989 
til 1990. Der er ikke tale om en reel 
udvikling, men et udtryk for variation 
indenfor de observerede bevoksninger. 

1991 

Figur 5. Angrebsudviklingen for aldersklasserne undersøgelsesperioden . (Lokalitets
typerne er slået samme n.) 
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Træer Barktykkelse -Figur 6. Diameterfordelingen af micansangrebne sitkagraner, observeret på Forsknings
centrets faste forsøgsflader fra 1949 til 1991 og på iagttage lsesflader i løbet af under
søgelsesperioden fra 1989 til 1991. 
Barktykkelse er angivet efte r Holmsgaard og Jakobse n (1970). 

Som tidligere nævnt er angrebene for 
de tidligere år diagnosticeret på grund
lag af gamle harpikstragte. Alene 
perioden hvor tragtene sidder tilbage 
på barken giver anledning til en be
tragtelig variation, idet f.eks. fourage
ring af spætter på et micansangrebet 
træ vil medføre at tragtene hurtigt for
svinder. 

4. Specialundersøgelser 

4.1 Rodfordærversvamp 
Årsagen til at en bevoksning angribes 
af micans har været sat i forbindelse 
med generelle svækkelser af sitkagra
nen som følge af tørke eller angreb af 
rodfordærversvamp. 
For at undersØge om rodfordærver 
forårsager micansangreb blev der fo
retaget en undersøgelse i en kraftigt 
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micansangrebet bevoksning, der stod 
til afdrift. Træer med micansangreb 
blev afmærket, og efter afdriften blev 
519 træer i bevoksningens sydlige del 
undersøgt for rodfordærver, både ef
ter vurdering af stødflademisfarvnin
ger og ved analyser af skiver, der blev 
inkuberet i laboratoriet. 
Det viste sig at 19,2 % af træerne i 
undersøgelsen var angrebet af micans , 
medens der i bevoksningen som hel
hed var 13,5% angrebne træer. Resul
taterne er vist i figur 7 sammen med 
ældre resultater (Henriksen , 1958). 
x2-test for uafhængighed viser 
(X2= 1,966 p=0,161) , at der ikke er af
hængighed mellem micans og rodfor
dærversvamp i den undersøgte be
voksning. 
Dette er i overensstemmelse med 
Henriksens (1958) konklusioner, at 



der ikke findes en entydig sammen
hæng mellem micans og rodfordærver. 
Henriksens undersøgelser viser dog 
forskellige tendenser. Resultater fra 
Nystrup Klitplantage viser uafhængig
hed, medens resultaterne fra Gludsted 
og Tved viser flere træer angrebet af 
både micans og rodfordærver, end det 
er forventet under forudsætning af 
uafhængighed. 
Konklusionen for forholdet mellem 
micans og rodfordærver er, at rodfor
dærversvamp ikke er en forudsætning 
for micansangreb. Men sandsynligvis 
vil et svækket, rodfordærverinficeret 
træ bukke hurtigere under for et mi
eansangreb end et sundt træ, der kan 
leve med et micansangreb i årevis. 

•• W3

,7% 77,1% ~ 

LæsØ 

12,0%II,i 

44,0% 
Nystrup 

4.2 Diameterfordelingen af angrebne 
træer 

Analyseres diameterfordelingen af 
angrebne træer i forhold til diameter
fordelingen i bevoksningen, synes det 
generelt at være de største træer i be
voksningen, der er angrebet. 
I en speciel undersøgelse i 24 sitka
granbevoksninger blev diameteren re
gistreret for 50 tilfældige træer i be
voksningerne og for de træer, der var 
angrebne af micans (figur 8). 
Ved analyse af resultaterne med en 
tosidet T-test, kunne der ikke med sik
kerhed siges at være forskel på dia
metrene, men i 23 af de 24 bevoksnin
ger var middeldiameter for de angreb
ne træer størst. 

53,3% 

Glusted 

52,0% 

19,0% 
Tved 

26,3% 

• Både micans og 
rodfordærver 

Kun micans B8I Kun rodfordærver D Sunde træer 

Figur 7. Sammenhæng mellem rodfordærver og micansangreb. Undersøgelserne på Læsø 
er foretaget i 1990, øvrige undersøgelser er foretaget 1955-1956 (Henriksen 1958). 

63 



40r-----------------------------------------------~ 

30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

.... 
Q) 
+-' 
Q) 

E 20 
CO 

O 

10 

'- - -

F 
F 

Afdelingsnr. 

Bevoksnin~s • Gennemsnit for 
gennemsnit angrebne træer 

Figur 8. Sammenligning af diameterfordelingen for bevoksningsgennemsnit og gennemsnit
tet for micansangrebne træer i bevoksningerne. Observeret på Læsø 1991. 

5. Konklusion 

Mieanssituationen i Danmark kan be
tegnes som tilfredsstillende ud fra et 
vedproduktionshensyn, med en meget 
lav bestand af mieans over det meste af 
landet. 
I de bevoksninger, der har været un
dersøgt i løbet af undersøgelsesperio
den, er der kun en enkelt, der skiller 
sig ud med en angrebsprocent over 
10%. Ellers er angrebsprocenten på ca 
1-3 %, og for en stor del af bevoks
ningerne 0%. 
Den meget lave angrebsprocent i he
deplantagerne synes umiddelbart be
roligende, men stabiliteten af sitka
granbevoksninger i disse områder kan 
trues af en eventuel indvandring af mi-
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cans med efterfølgende epidemisk ud
vikling. Faren for denne destabilise
ring ligger i, at micans findes i så lave 
populationer, at den ikke understøtter 
en bestand af insekter der lever af mi
eans (Kirkeby-Thomsen , 1992). Der
for bør man være specielt opmærksom 
på en opblomstring af micans i områ
der, hvor micans normalt ikke regnes 
for et problem. 
Årsagen til, at der er højere angreb af 
mieans i visse områder end i andre, har 
været søgt i forklaringer omkring sit
kagranens vækst og generelle sund
hedstilstand. Det har derfor været op
lagt at se de dårlige boniteter i klit
plantagerne som ~lrsag til de høje an
greb. Denne hypotese har ikke kunnet 



eftervises, tværtimod er angrebenes 
størrelse uafhængige af højdebonitet. 
Proveniensafhængigheden har ikke 
kunnet afklares, og det er derfor uvist 
om den højere angrebsfrekvens i klit
plantagerne evt. skyldes proveniens
valget. Det er dog ikke umiddelbart 
sandsynligt, da der ikke er observatio
ner fra de besøgte proveniensforsøg, 
der antyder en sammenhæng. 
Konklusionen på årsagsanalyserne er, 
at der tilsyneladende ikke er sammen
hæng mellem hverken bonitet eller 
proveniens og micansangreb. Micans 
er en primær skadevolder og forudsæt
ter ikke at træet er svækket af rod
fordærversvamp eller at væksten er 
svag på en ringe bonitet. Desuden an
griber den typisk de største individer i 
bevoksningerne. 
Sammenholder man mieans' biologi 
med præferencen for ikke-svækkede 
træe r, viser der sig en specialiseret 
overlevelsesstrategi. 
Mieans er i stand til at overvinde et 
sundt og vitalt træ og fuldføre sin ud
vikling uden at skulle konkurrere om 
føde med andre barkbiller, der er af
hængige af svækkede værtstræer. Mi
eans er afhængig af, at træet forbliver 
i live indtillivscyklus er løbet til ende, 
hvilket kan vare op til 2 år. Derfor er 
et sundt træ en fordel for billens udvik
ling. 

Efterskrift 

Tak til de deltagende distrikter og 
skovparter for velvilje og interesse, 
samt tak til Søren Rasmussen, Skov
og NaturstyreIsen for oplysninger om
kring sitkabevoksningerne. 
Projektet er finansieret af Statens 
Jordbrugs- og Veterinærvidenskabeli
ge Forskningsråd. 
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RESUME 

Erfaringerne er gjort gennem arbejde med 
distriktets heder i årene 1980-1990. 

Om bævreasp 
Bævreaspen er et stort problem i hede
plejen . Aspen indfinder sig som pioner
træart på heden og spredes ved rodskud. 
Udbredelseshastigheden ved den vegeta-
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tive formering er ca. 1 meter pr. år. (Else 
Øgendal Schmidt 1983). 
Det kan undre at aspen udgør et større 
problem nu end tidligere. Årsagen er 
sandsynligvis en kombination af flere fak
torer, hvor ophør med hård erhvervsmæs
sig benyttelse af lyngheden er den tun
gestvejende. Tidligere tiders mangel på 
træ og hedebøndernes afskrælning af lyng
tørv holdt aspen nede. 
Bekæmpelse kan ske ved fjernelse af 
gavnlige påvirkninger eller fremme af ska
delige påvirkninger. Aspebukken og At
laskspinderen kan ødelægge de store træ
er, men er ikke i stand til at forhindre 
rodskydning. På trods af spinderens flyve
egenskaber har spredning og opformering 
ikke fundet sted j større omfang. 

Praktiske erfaringer med 
bekæmpelse af asp 
Slåning: Slåning med slagleklipper to gan
ge årligt resulterede i løbet af et par år i et 
tæppe af bævreasp, hvorfor forsøget blev 
afbrudt. "Tæppeindtrykket " har siden (ef
ter 1 O år) fortaget sig. Det er uvist, om det 
er som følge af slåningen , at aspen nu ser 
ringere ud end før slåningen. 
Geder: Geden elsker bark og kviste. Ved 
at indsætte geder på et areal ad to om
gange , lykkedes det totalt at udrydde bæv
reaspen. Geder kræver imidlertid mere 
pasning og dyrere hegning, og produkti
onen kan ikke afsættes til menneskeføde, 
så økonomien er dårlig. 
Får: Fjernelse af aspen v.h.a. får kræver 
stort græsningstryk og fravær af bedre fø
deemner. Der er stor forskel på de enkelte 



fåreracers lyst til at æde aspen. De oprin
delige bjerg-/hederacer er naturligt nok de 
bedste. Man forsøger at fremavle disse 
racers særlige" gedeegenskaber" , så man 
kan få en kombination af fårenes økonomi 
og gedernes evner. 
Kreaturgræsning: Forsøg med ekstensiv 
kreaturafgræsning gav kun lettere beska
digelse af aspene. Dyrene skal sultes kraf
tigt før de æder træerne. Intensiv stude-, 
kvie- el. hesteafgræsning kunne være in
teressant at afprøve. 

Afskæring af lyngtørv 
Metoden er ikke forsøgt p.g.a. de høje 
omkostninger forbundet med den. Ved 
store arealer er prisen med hollandske 
maskiner ca. 10.000 kr. pr. ha. Tørveskæ
ring medfører endvidere stor risiko for 
sandflugt og ser ikke særlig pænt ud. 

Forsøg med herbicider 
Herbicider er normalt ikke ønskværdige 
på miljøministeriets arealer. De kan dog 
være" sidste udvej", hvor andre mulighe
der har spillet fallit eller er for dyre. For
søg med sprøjtning på stående træer har 
vist at kun Roundup har tydelig effekt. 
Roundup kender desværre ikke forskel på 
ønskede og uønskede vækster, hvorfor en 
del af den ønskede vegetation går til grun
de efter sprøjtning. For at undgå dette har 
man forsøgt sig med afbrænding og efter
følgende sprøjtning. Meningen med dette 
er at ramme bævreaspen inden de øvrige 
vækster spirer frem. Erfaringen med pro
jektet var at ukontrollable faktorer som 
vind og vejr er temmelig afgørende både 
for udfaldet af afbrændingen og sprøjtnin
gen. Forsøget blev dyrere, dårligere og 
mere langsommeligt end forudset. 

Praktiske erfaringer med pleje af 
hedevegetationen 
Afbrænding. Der er tendens til at revling
andelen på heden vokser med tiden, på 
bekostning af andre arter. For at bevare 
artsdiversiteten må revlingtæppet fjernes 
med mellemrum. Efter afbrænding ligner 

arealet en græsmark med bølget bunke, 
men ser man nøjere efter pibler ny lyng 
frem. Der går lidt tid før lyngen er etable
ret, da en del af de nye planter svides af 
solen. Også andre vækster af botanisk in
teresse favoriseres af branden. Græstæp
pet forsvinder efterhånden. 
Afbrændingen kan kun foregå under gan
ske bestemte vejr- og vindforhold. Des
uden skal afbrændingen kunne kontrolle
res. Dette har man traditionelt gjort ved at 
pløje et brandbælte omkring arealet. PlØj
ning påfører imidlertid arealet et blivende 
"ar". Man har også forsøgt med skum
pålægning. Skummet lægges over et areal 
i en vis tykkelse og i en bredde så ilden 
ikke kan krybe under bæltet. Skumpålæg
ningen viste sig at være temmelig bekoste
lig. Skumlaget skal være tykt for at kunne 
holde på ilden, og udbringningen er svær 
i det ujævne terræn. 
Afbrænding er et kraftigt indgreb. l.gangs 
afbrænding skader tilsyneladende ikke 
stedets artsrigdom, hvorimod en 2.gangs 
afbrænding efter 10 år ser ud til at være 
katastrofal for alt andet end lyng og bæv
reasp. 

Slåning: Er heden ikke allerede domineret 
af revling er slåning med slagleklipper en 
udmærket foryngelsesmetode. Ved min
dre arealer er metoden mere økonomisk 
end afbrænding. Bliver det afslåede mate
riale liggende på arealet øges risikoen for 
græstilgroning som følge afbedre nærings
tilstand. I forvejen er det øgede kvælstof
indhold i nedbøren en trussel mod lyng
heden. 
Den afslåede lyng og revling kan sælges til 
tækning. Revling dog til en lidt lavere pris. 
For at bidrage til hedepleje generelt und
lader distriktet at sælge til dumpingpriser. 
Fåregræsning: Græsning af ældre lynghe
de har ikke givet gode resultater. Indsæt
ning af får på nylig forynget hede giver 
derimod gode resultater, og fårene er i 
stand til at æde hele tilvæksten. Resultatet 
er afhængigt af mængden af tilskudsfoder, 
græsningstryk, græsningsårstid, fårerace 
samt lyngens alder. Gødning fra fårene 
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kan ved et stort antal dyr, bevirke at area
let springer i græs. Problemet kunne må
ske løses ved at tage dyrene af arealet om 
natten, som det praktiseres på Li.inebur
ger Heide. 
Uldproduktion er ikke rentabelt, og man 
skal være opmærksom på at får skal passes 
uanset om det er inden eller uden for over
enskomstmæssig arbejdstid. 
Spørgsmålet om fåregræsningens rentabili
tet er afhængigt af hvilke hegningsudgifter 
man indregner under fåreholdet. Nogle 
hegn anlægges udelukkende a.h.t. hedeple
jen og ikke fordi det er nødvendigt for 
fårene. Antallet af får på Ul borg er tilpas
set, hvad der kan passes af en fårehyrde. 
Der skal dog helst være så mange får i 
forhold til arealerne, at man kan foretage 
en kort hårdhændet afgræsning i stedet for 
en langvarig sporadisk afgræsning. 
Får har også været brugt på gamle agre og 
overdrev i forsøg på at frembringe hede. 
Forsøg med frembringelse af hede på 
gammel agerjord har indtil nu vist sig som 
en svær opgave. Landbrugsjorden er 
åbenbart svær at ødelægge. Hvis der Øn
skes kunstig hedefrembringelse i større 
omfang, er flere forsøg påkrævede. 
Hvis man ser bort fra radikalindgreb og 
dyrehold kan en tilstrækkelig hedepleje 
udføres for kr. 150-200 pr. ha pr. år i gen
nemsnit for Ulborg Statsskovdistrikt. 

Re!: Peter Egestad 

SUMMARY 

The following experiences have been 
made from working with the districts 
heathland from 1980 to 1990. 

Popolus tremoloides 
The aspen is the major problem in heath
Iand care, due to its high ability to propa
gate vegetatively. The speed of this 
dissimination by suckers is ab out 1 meter 
pr. year. 
Surprisingly the aspen seems to be a big
ger problem nowadays than it was earlier. 
The explanation to this is probably a com-
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bination of several factors, but the facts 
that the heath is no longer exploited "in
dustrially" is of decisive importance. 
The peat cutting of our grandfathers, and 
the generallack of wood at that time pre
sumeably kept the aspen down. 
There are two "natural " ways of fighting 
the aspen. Either the beneficial influences 
can be removed, or the harmfull influ
ences can be promoted. Saperda populnea 
as well as Leucoma salicis, are naturaJ 
enemies, and are capable of destroying 
elder trees, but they cannot prevent the 
aspen from sending out suckers. Despite 
its ability to fly the Leucoma salicis has not 
multiplied and spread all over heat harea. 

Practical experiences with fighting 
the aspen 
Mowing: Using a mower twice a year re
sulted in few years in a carpet of aspen, 
and the experiment was stopped. Now, 10 
years af ter, the "carpet" has weared down. 
The aspens are Jooking worse, but it is 
unknown if it is a consequence of the 
mowing. 
Goats: Goats love bark and twigs. By let
ting goats grass down an area twice the 
aspen was totally eradicated. The econo
my, however, is bad. Goats dem and inten
sive caring and more expensive fencing 
and the production is not sella ble for hu
man food. 
Sheep: Removal of the aspen by sheep is 
only succesfull with heavy grazing pres
sure and in absence of better tasting food. 
The inclination to eat the aspen depends 
on the racial biologi. The original moun
tain and heath races are obviously the 
best, and it is tried, by breeding, to 
strengthen these races' "goat characters". 
Hopefully thi s will result in sheep that are 
as effective as goats but much cheaper to 
hold. 
Caule: Cattie grazing only caused lightly 
damage to the aspens. The creatures must 
be starved before they eat the trees. It 
could be quite interesting to experiment 
with intensive steer, heifer or horsegrazing. 



Peatcutting 
Due to the high costs, this method has not 
been tried. The price is approximately kr. 
10.000 pr. ha when working with dutch 
machines on large areas. Peatcutting in
creases the risk of sand drift , and further
more it is defacing the landscape. 

Experiments with herbicid es 
Herbicides are usually avoided on land
are as sorting under the Ministery of Envi
ronment. In some cases, where other pos
sibilities have failed or are to expensive, 
herbicides can be used as a last resort. 
Experiments with spraying on standing 
trees has shown that only Round Up has a 
significant effect. Unfortunately Round 
Up does not know the difference between 
wanted and unwanted weeds, so spraying 
with Round Up means that part of the 
wanted vegetation has perished . 
To avoid this it has been tried to burn the 
are a first and spray it afterwards. The idea 
of this is to wipe out the aspen before the 
rest of the weeds come up. The experience 
from this experiment was that factors that 
are uncontrolable, such as wind and 
weather, are rather crucial to both the 
burning and the spray ing. The experiment 
was more expensive, more longwinded 
and more poorly than expected. 

Practical experiences with maintaining 
the heath vegetation 
Burning.· There is a tendency that the 
crowberry share on the heath is growing in 
the course of time, at the expense of other 
species. To preserve a diversity of species 
it is necessary to remove the crowberry
carpet from time to time. Af ter having 
burned the area it looks like a grassfield of 
Deschampsia flexuosa, but a closer in
quiry shows that the heather trick les out. 
Establishment of the heather takes a while 
because the new seedlings are scorched by 
the sun. Other weeds of botanical interest 
are favoured by the fire. The grassy look 
disappears gradually. 
The burning is very dependant upon 

weather, and must be controlled. A way of 
controlling the fire is to plough a firebreak 
around the area. The ploughing, however, 
ad ds a scar to the landscape, so it has been 
tried to put a cover of foam around the 
area. The foam had to have a certain thick
ness and width so the fire couldn't creep 
under the belt. The methods is quite ex
pensive . It takes a lot of foam to hold the 
fire, and the laying out is difficult in the 
irregular terrain. 
Burning is a rad icai interference in the 
heath system. The first burning of an area 
doesn't decline the richness of species 
whereas a second burning af ter 10 years 
seems to be disastrous to everything but 
the aspen and the callum. 
Mowing: If the area is not aiready domi
nated by crowberry, mowing is a very 
good way of rejuvenating the heather. 
When working with smalle r areas, this 
method is more economical than burning. 
If the cutoff material is left on the area , 
there is arisk of improving the nutrient 
conditions so that the area will be covered 
by grass. The increasing nitrogen content 
in the precipation is threatening the heath 
allready. 
The cutoff heather and crowberry can be 
sold for roofing. Crowberry has a lower 
price than heather. As a state forest district , 
it is possibIe to benefit heathcare in gen
eral, by avoiding to sell at dumpingprices. 

Sheepgra zing: Sheepgrazing on old 
heather has not been succesful. Inserting 
sheep on young heather, on the other 
hand, is very succesful. Here, the sheep 
are able to eat the entire growth on the 
area. The grazing result depends on the 
amount of supplemental feed, grazing 
pressure, time of year , sheep race and 
heather age. Manure from the sheep can, 
when having a large amount of individu
als , cause that the area turn into grass. This 
problem could be sol ved by removing the 
animais at night , as it is seen on Ltine
burger Heide. 
Production of wool is not profitable, and 
when dealing with sheep it is important to 
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realize that they also need care outside 
normal workinghours. 
The question about the profitability of the 
grazing depends on whether the fencing
costs are included in the accound or not. 
Some fenees are made only for the sake of 
heathcare and not because the sheep-hold 
demands it. 
The number of sheep on Ulborg State 
Forest District is limited to what one shep
herd ean handle. On the other hand it is 
necessary with so man y sheep that a short, 

rough treatment ean be given, instead of a 
long, sporadie grazing. 
Sheep has also been tried on former agri
cultural lands in an attempt to tum these 
into heathland. So far this task has been 
very diffieult. It takes a lot to change the 
nutrient conditions of these soils and new 
experiments are required. 
Ignoring radical interventions and ani mal
hold, a sufficient heathcare is possibie for 
approximately 150 - 200 kr. pr. ha pr. year 
as an average for Ulborg State Forest Dis
triet. 

Foto 1. Erfaringerne med hedepleje er indsamlet af, fra venstre: Skovrider Bo Holst
Jørgensen , fhv . skovfoged Ejner Jacobsen, skovfoged Vagn Kristensen og skovfoged Fritz 
Rasmussen. 

Min forgænger, skovrider Vagn Jo
hansen, skrev i Dansk Skovforenings 
Tidsskrift 1970 en artikel med oven
nævnte titel, ud fra erfaringer med he
depleje på distriktet i perioden 1957-
1970. Jeg finder, at Vagn Johansens 
værk stadig er aktuelt og dækkende for 
en stor del af hedeplejeområdet, og det 
følgende skal ses i sammenhæng med 
»første del«. 
Det, jeg vil beskrive, er ikke videnska
belige forsØg; snarere et causeri over 
nogle af de erfaringer, der er faldet 
som biprodukt i forbindelse med det 
daglige arbejde med at pleje distriktets 
store og smukke hedearealer i perio
den 1980-1990. 
Lige siden distriktets oprettelse i 1942 
har der været udført hedepleje her. 
Der er i tidens løb oparbejdet en stor 
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viden og erfaring med emnet hos de 
ansatte på distriktet. 
Jeg vil her først og fremmest nævne 
skovfoged Ejnar Jacobsen, der har væ
ret distriktets hyggelige og solide data
base for hedeplejeerfaringer siden 
1939, samt skovfogederne Frits Ras
mussen og Vagn Kristensen, og på det 
sidste også Christian Hollesen. De har 
alle gjort de fleste af forsøgene til »de
res« og stedse med fatning og stor dyg
tighed forsøgt at udføre de mest vidt
løftige påfund. 
Endvidere vil jeg gerne takke reser
vatinspektør Palle Uhd Jepsen som ik
ke blot har tilladt, at en række »opfin
delser« blev benyttet på jagtfondens 
urfuglereservater. Han har også hjul
pet med at skaffe midler fra jagtfonden 
til en række aktiviteter, som skønne-



des at kunne gavne urfuglebestanden. 
Det eneste egentlige problem vedrø
rende hedeplejen, som endnu ikke er 
løst tilfredsstillende, er bekæmpelsen 
af bævreasp. Jeg vil derfor først be
skæftige mig med det. Dernæst fort
ælle om erfaringer med den alminde
lige pleje og til sidst spinde en ende 
over økonomien. 

1. Om bævreasp på heden 

1.1 Bævreasp som pionertræ 
Bævreasp er et prægtigt træ. Veddet 
dufter godt, og bladene ringler lystigt i 
vinden. Om foråret er der kønne rak
ler, og i efteråret smukke høstfarver. 
Og træet har odelsret i Danmark. Det 
findes som en væsentlig bestanddel i 
de gamle egekrat sammen med rØn og 
tørst , og somme steder er aspene i 
krattet tykkere end selv de største af 
egene. Til »gengæld« er de ofte hule i 
en tidlig alder og hjemsted for spætter, 
stære og mejser. 
Aspen er skovsamfundets pionertræ
art på heden. Men hvor det ønskes at 
heden plejes som en slags museum i
stedet for at blive til skov, udgør aspen 
et problem. 
Egentlig er det mærkeligt, at proble
met eksisterer. For det første er aspen 
enkønnet, således at en aspeholm, der 
stammer fra et planterodskud, er en
ten hanlig eller hunlig. 
For det andet er aspen så vanskelig at 
formere ved frø, at dr. Syrach-Larsen 
(1942) anbefaler, at bævreasp bestøves 
kunstigt og frøet frembringes på af
skårne grene i drivhus. Man bør holde 
nøje øje med frøet, så det kan sås straks 
efter modning. Det taber nemlig så hur
tigt spireevnen , at asp kun kan købes 
som rodskudsformerede planter - og de 
koster nemt 10 kr. stykket plus moms. 

Udbredelseshastighed. 
N år aspen er et problem i forbindelse 
med hedeplejen, skyldes det således 
normalt ikke voldsom frøspredning; 
men en formidabel evne til at brede sig 
over et areal ved rodskud. Hastighe
den, hvormed aspeholmene spreder 
sig er vigtig at kende , for at man kan 
bedømme, hvor hurtigt en hede vil gro 
til ud fra en given udgangstilstand. 
Vi har på Ulborg skovdistrikt forsøgt 
at fastslå udbredelseshastigheden ved 
hjælp af luftfotos. Men det viste sig 
desværre, at afgrænsningen af holme
ne var så vanskelig at fastlægge enty
digt på fotos, at vi måtte opgive denne 
metode som pålidelig over et kortere 
åremål. 
Imidlertid har en studerende ved uni
versitetet i Århus , Else Øgendahl 
Schmidt (1983), lavet en opgave over 
netop bævreaspens udbredelseshastig
hed. Hun fastslog, at den gennemsnit
lige udbredelse ved rodskud omkring 
en aspeholm var ca 1 meter om året. 
Og så kan man sætte sig til at regne på, 
hvornår en bestemt hede er.groet helt 
til med aspeskov. 

1.2 Arsag til større udbredelse 

Nogle undrer sig over, at aspene først 
dukker op som et problem nu, når de 
»altid« har været på heden. Efter en 
ældre nabos udsagn har der altid været 
lidt asp i de slugter på heden, hvor der 
var mere beskyttede forhold. 
Den kraftige udbredelse nu kan skyl
des flere forskellige faktorer; forment
lig i kombination: 

1) Formindsket indflydelse af syg
domme. 

2) Formindsket indflydelse ved skade
lige insektbestande. 
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3) Gødskning fra de årligt tilbageven
dende forårssandstorme; samt 
gØdskning og anden påvirkning ved 
nedbøren. 

4) Ophør med en hård udnyttelse af 
træerne til brænde mv. 

S) Ophør med hård , erhvervsmæssig 
benyttelse af lyngheden (lyngtørv
skæring, græsning, slåning, afbræn
ding). 

6) »MiJdere« klima (skovklima) efter 
fremkomsten af plantager og læ
hegn. 

1 .3 Aspens naturlige fjender 

En bekæmpelse af bævreaspene kan 
gå ud på at fjerne eller reducere de 
gavnlige påvirkninger eller fremme de 
skadelige. 
Aspens blade angribes meget ofte 
af svampesygdomme, så bladene bli-

ver sortsvedne hen på sommeren. 
En række arter af biller og sommer
fuglelarver æder af bladene. Jeg har 
især lagt mærke til følgende: En lille 
blå bille og en centimeterstor, smuk, 
skinnende rød bille (Melas6ma pop u li, 
poppelbladbillen) fouragerer på blad 
ene. Pileboreren (Cossus ligniperda) 
og poppelbukken (Saperda carehari
as) laver store gange i veddet. 
Selvom skaderne fra disse insekter 
ofte ses, synes ingen at være truende 
for aspen. Det kunne måske dog være 
tilfældet for følgende: 
Aspebukken (Sap erda populnea) gna
ver sig ind i de tyndere skud og danner 
en »bule« med et hulrum indeni. Det 
sker ofte, at træet knækker ved »bu
len«, og nogle mener, at aspebukkens 
angreb tidligere kunne holde en bæv
reaspeholm ned i knæhøjde. 
Atlaskspinderens (Leueoma salieis) 

Foto 2. En af bævreaspens naturlige fjender , atlaskspinderen, kan gnave meget voldsomt , 
så selv store træer dræbes. 
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larve gnaver på de unge blade (foto 2). 
Vi har på urfuglereservatet oplevet 
meget voldsomme angreb et bestemt 
sted flere år i træk, så alle de store 
træer døde af det. Noget tilsvarende 
har jeg set ved Tihøje, men her var der, 
selvom de store træer var døde, kom
met en mængde rodskud. 
En svækkelse af nogle af disse eller 
andre sygdomme eller insektbestande 
kan være årsag til aspens bedre vækst. 
Omvendt kunne en opformering af 
f.eks. atlaskspinder tænkes benyttet til 
biologisk bekæmpelse. 
Men det er formentlig ikke så ligetil 
som det kunne se ud. For det første 
skal man nok passe på erstatningssa
ger ved naboernes løvtræhegn og ha
ver. For det andet er det tankevæk
kende, at atlaskspinderen ikke af sig 
selv breder sig til alle aspeholme. Den 
kan jo flyve! 

1.4 Kvælstofnedfald og ingen hugst 
Gødskning med vind og regn kan næs
ten ikke undgå at gavne trævegetatio
nen. Og som Vagn Johansen allerede 
påviste i 1960'erne, så skader kvælstof
tilførsellyngvegetationen og fremmer 
græsset i stedet. 
Ifølge Lennart Rasmussen & Per Gun
dersen (1989) er tilførselen af kvælstof 
med nedbøren 20-40 kg/ha om året i 
Danmark. Dette er mere end den 
mængde kvælstof, der findes plante
tilgængelig i rå hedejord, nemlig ca. 10 
kg, iflg. Hans SpeIling østergaard og 
Peter Mamsen (1990). Det kan derfor 
ikke undre, hvis der sker et eller andet. 
I Holland ligger kvælstof-tilførselen 
endnu højere end her, og der er det 
nogle steder blevet nødvendigt hvert 
10. år at afskrælle hele det øverste lag 
af lyngheden og fjerne det. Ellers bli
ver lyngen afløst af græs. 

Foto 3. Asp på Vind Hede 2.7.1985 efter 3 år med slåning 2 gange årlig. 

73 



Endelig må vi se på hedebøndernes 
behandling af heden: 
Helt op ti I århundredskiftet har der 
været en enorm »træhunger« på he
deegnene. Ethvert træ har de fleste 
steder været i største livsfare, fra det 
blev så stort, at det kunne bruges til 
noget. 
Hvis der var tale om en træart, der ikke 
satte rodskud, ville en konstant og 
konsekvent fjernelse af enhver op
groet pind ved hugst, brand, slåning 
eller græsning ødelægge bestanden. 
Men asp sætter bare nogle rodskud, og 
så går livet videre. 
Det mest ødelæggende har nok været 
hedebøndernes afskrælning af lyng
tørv. En fjernelse af hele biomassen 
ned til det bare sand har nok ikke ef
terladt mange rodskudsmuligheder for 
aspene. 

2. Praktiske erfaringer med 
bekæmpelse af asp 

2.1 Slåning 
Det er velkendt, at afskæring og af
brænding af asp resulterer i et hav af 
rodskud. Det er dog uafklaret, om as
pene kan udsultes ved ustandselig fjer
nelse af rodskuddene, efterhånden 
som de kommer frem. 
Vi prøvede slåning i årene 1983-85, 
hvor vi slog bævreaspene i en holm 
med tætklippende slagleklipper to 
gange årlig, forår og efterår. Dette re
sulterede i en »græsplæne« uden side
stykke af bævreasp (foto 3). Så vi op
gav efter tre år. 
Imidlertid besøgte jeg igen forsøgsa
realet i 1990. Da viste det sig, at karak
teren af aspe-græsplæne var ganske 
forsvundet, og at ingen aspe i den ret 
spredte bestand var ret meget højere 
end lyngen, der igen dominerede area-
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let. Gad vide, om slåningen alligevel 
har virket! (foto 4). 

2.2 Får 
Måske kunne man tænke sig, at en af
græsning af aspeskuddene ville beska
dige disse mere end en maskinslåning, 
fordi man ved græsning kunne få alle 
bladene med. 
Vi forsøger derfor nu med afgræsning 
med får på et ca. 15 ha stort areal kal
det »SJumsbjerg«. Efter afbrænding i 
foråret 1984 blev arealet indhegnet og 
de opstående aspestammer knust med 
slagleklipper. Filosofien skulle nu væ
re, at aspestødskuddene efter afbræn
dingen kommer frem, længe inden der 
bliver væsentlige mængder af anden 
føde, og at det derfor måtte være rela
tivt let at bruge fårene til at æde as
pene. 
I juni 1984 blev ca. 60 får + lam af 
blandet race sat ind. Resultatet var 
magert. Der var åbenbart føde nok på 
arealet udover aspene (foto 5). 
Efter sommerferien blev antallet af 
dyr forøget til ca. 160, og så blev as
pene gnavet helt ned til jorden (foto 6 
og 7). Herefter blev fårene fjernet. 
Indsættelse af mange får forår og efter
år er siden gentaget i årene 1985-1990, 
hvor vi dog et par år grundet skift af 
fårehyrde m.v. først fik fårene ind efter 
sommerferien. 
Resultat: Bævreaspene skønnes væ
sentlig svækkede; men der kommer 
stadig nye stødskud, så de er ikke ud
ryddet. Og nu er der kommet så kraftig 
vækst af andre fødeemner, især græs og 
lyng, at fårene enten skal kunne lide 
asp og foretrække det, eller der skal et 
meget stort græsningstryk til for at få 
aspene med (foto 8 og 9). 
Håbet er lysegrønt - men det kunne da 
godt være, at aspene kun kan holdes 



Foto 4. Samme areal som på billede 3 i august 1990. 

nede ved konstant ret stort græsnings
tryk. Det betyder så at alle heder skal 
fyldes med får og hegn; det var ikke 
lige det, vi havde tænkt os. 
Der er imidlertid en mulighed for , at 
resultatet kan falde anderledes ud på 
et lidt senere tidspunkt, når vi har fået 
ændret lidt på fåreracen. 

Om valg af fåreracer. 
I 1984 udførte daværende skovteknik
erelev Jan Kretschmer (1985) i forbin
delse med sine eksamensopgaver et 
forsøg gående ud på, ved afgræsning af 
cirkulære prøveflader, at fastslå hvil
ket dyr, der var bedst til at æde asp, 
hhv. lyng. 

I konkurrencen deltog ko, Wallisged , 
Luneburgfår, Gutefår, Gotlandsk 
pelsfår, Ryggjafår og »Klitfår«. Koen 
nægtede dog totalt at æde den mad, der 
var sat på bordet. Og da det var en, vi 
havde lånt, måtte vi sende den hjem af 
frygt for dens helbred. De bedste til 
begge dele var Luneburg- og Gutefår, 
altså de oprindelige bjerg/hederacer. 
Det er nok ikke så underligt! 
På denne baggrund besluttede vi så at 
forsøge at gå over til Luneburgfår. 
Desværre er der et meget lille antal af 
denne fårerace i Danmark. På grund af 
importforbud og af hensyn til rimelig 
økonomi forsøges målet derfor nået 
ved krydsning af alle distriktets hun-
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dyr med en LUneburgvædder hvert år. 
I distriktets bestand af får bestod kær
nen af såkaldte »klitfår«, en ikke nær
mere beskrivelig ret hårdfør fåre(ra
ce?) som har været benyttet til hede
plejeforsøg på Ulborg distrikt siden 
1959. 
Muligvis har det større islæt af Lline
burgfår i bestanden allerede nu givet 
resultat. I en fold har vi forsøgt at få et 
synligt resultat af græsning på lyng og 
samtidig søgt at udnytte lyngtilvækst
en så meget som muligt ved at sætte får 
ind straks efter afbrændingen i 1982 og 
derefter hver vinter siden. 
Der har været tale om et ret hårdt 
græsningstryk, hvor al ung lyng er ædt 
ned til karseklipningshøjde hver vin
ter. Men alligevel har der i alle årene 
midt på arealet stået en livskraftig og 
næsten ubeskadiget holm af bævreasp 
på ca. 3/4 m højde og ca. 20x30 m i 

omfang. Først i vinteren 1988/89 blev 
den endelig totalt nedgnavet. 
På et andet, 30 ha stort areal, »Urfug
lebakke«, synes aspeholmene nu også 
næsten udryddede. Her syntes situa
tionen for ca. 10 år siden »håbløs«, 
fordi man da havde græsset arealet 
med får i tyve år uden at aspene var 
væsentligt reduceret. 
Det er uafklaret , om afgræsning med 
får kan udrydde bævreasp. Men forsø 
get fortsætter - iøvrigt på flere forskel
lige arealer - med håb om at mere 
hårdføre og oprindelige (gedeagtige) 
fåreracer kan give et bedre resultat. 

2.3 Geder 
Efter presseomtale af distriktets pro
blemer med bævreaspen fik jeg brev 
fra Harry Pedersen fra Hadsund. Han 
skrev, at han havde ombragt en større 

Foto 5. Slumsbjerg 7.6.1985, efter 2 gange fåregræsning i 1984. 
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Foto 6. Slumsbjerg eftersommeren 1985, efter 3 gange hård fåregræsning. Til højre ses de 
ugræssede aspe uden for hegnet. 

Foto 7. Samme sted som foto 6. 
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Foto 8. Slumsbjerg august 1990 efter 6 års periodisk fåregræsning, optaget samme sted som 
foto 6 og 7. 

Foto 9. Slumsbjerg, juni 1988. Aspene lever stadig nede i græsset. 
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Foto 10. Gedefold august 1982, efter 2 måneders græsning. 

bestand af asp ved Mariager Fjord ved 
at ringbarke dem. 
Ideen medførte tanken om at benytte 
geder. Gederne er blandt skovfolk be
rygtede for hellere at ville æde bark, 
blade og kviste end græs og urter. For 
eksempel blev gedehold allerede i 
1537 forbudt i skovene ved en kongelig 
forordning. Og under Christian d. IV, 
hvor gederne åbenbart ikke endnu var 
helt væk, blev skovriderne i 1643 oven
ikøbet pålagt at skyde eller bortføre de 
geder, de traf i skoven. 
Gedens særpræg er, at den elsker bark 
og kviste, den forsøger endda at klatre 
for at få det hele med . Hvis barken 
ædes hele vejen rundt om træet, ophø-

rer rodens forsyninger med næring fra 
bladenes fotosyntense , og roden dør af 
sult uden reserver til at sende rodskud 
op. 
Teorien var god nok. Vi anskaffede i 
1982 13 Wallis-geder. Smukke . Sorte i 
den ene ende og hvide i den anden. 
Af hensyn til omkostninger ved fold
flytninger forsøgte vi om gederne kun
ne holdes inde ved et 4-rækket el-hegn. 
Heldigvis havde vi af skræk for erstat
ningssager sat det elektriske hegn op 
inden i en ældre større fårefold af stål
gærde. 
Gederne viste sig at være ret ligeglade 
med elektrisk strøm . De kravlede ud, 
når det passede dem. Så vi opgav el-
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hegnet og indhegnede en bævreasp
holm på ca. 1 ha lyng med højt stål
gærde og satte gederne derind i juni 
1982. 
Det gik efter opskriften. Inden længe 
var eg, fyr, enebær, dværgpil og stort 
set alle asp afbarket og helt eller delvis 
afløvet, og al lyng var ædt ned til jord
skorpen. Kun tyttebær og revling var 
urørt (foto 10). 
Vi tog gederne ud i september 1983 og 
afventede spændt næste forår. Kom der 
mon rodskud? - Der kom tusindvis! 
Det så ud som om teorierne var for
kerte. Vi besluttede at sælge gederne, 
også fordi økonomien var lidt an
strengt. Gederne skulle have dyrere 
hegn end får. De er t ynd pelsede og 
kræver husning på arealet om vinte
ren , og endelig kan deres afkom ikke 
afsættes til menneskeføde til en rime
lig pris. 

Inden afhændelsen nåede vi dog lige at 
sætte gederne ind i bævreaspfolden 
igen i foråret 1984, hvor de åd alle 
stødskuddene. 
Næste forår viste det sig til vores store 
glæde og forbløffelse!!, at aspene var 
totalt udryddede. Der kom ikke flere 
stødskud = succes! (foto 11). 

Geder versus får. 
Men: Forsøget kombineret med udfal
det fra foran omtalte lyng - aspe - æde 
- konkurrence viste, at gedehold var så 
dyrt og fordelene ved geder fremfor 
får så tvivlsomme, at vi besluttede for
eløbig at afprøve LUneburgfårene . 
Måske kan de »rene « LUneburgfår 
vise sig at være lige så gode træ-øde
læggere som gederne, samtidig med at 
afkommet er salgbart og attraktivt at 
spise . 
Oplægget til regnestykket så sådan ud: 

Foto 11. Gedefold 2.7.1985, et år efter græsningens afslutning. 
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Hvis ødelæggelse af 1 ha asp tager 2 år 
med 13 geder, og det koster 30-40.000 
kr. (indhegning, gedehus, pasning, in
vestering, foder, dyrlæge!) - hvor man
ge geder, gedefolde i det fredede reser
vat og penge koster det så at afvikle 
200 ha asp på 10 år? 

2.4 Kvæg 
På et tidspunkt fik vi overtalt Hans 
Jørgen Jeppesen på Bahr til at lade 
sine kreaturer afgræsse en stor Iyng
fold med tæt bestand af 0,5 - 1 m høje 
opskud af asp (nogle år efter afbrænd
ing). Folden lå som nabo til en græs
ningsfold på gården, og kreaturerne 
gik kun derind , når det »passede« dem. 
Resultatet var pauvert. - Kun en let
tere beskadigelse af aspene nærmest 
græsfolden. Noget tyder på, at kreatu
rerne skal suItes ret kraftigt for at få 
lyst til at æde hedevegetationen. 
løvrigt var landmanden noget betæn
kelig ved forsøget, fordi han var bange 
for, at mælkeydelsen ville falde. Hans 
moder, derimod, mente at kunne hu
ske, at hendes afdøde mand havde 
hævdet, at mælken fik en højere fedt
procent, når køerne fik lyng. 
Dette foredrog jeg senere på en eks
kursion , hvori deltog professor Kjeld 
Rasmussen på Landbohøjskolen. Han 
svarede, at begge dele kunne være rig
tigt, idet fedtprocenten ville stige, hvis 
mælkeydelsen faldt! 
Det kunne være interessant at forsøge 
sig med meget hårdhændet afgræsning 
med stude, kvier eller heste. Men vi 
har ikke gjort mere ved det , fordi jeg 
foreløbig tror mest på gederne og hå
ber på fårene. Vi er så småt igang med 
geder igen; men denne gang foreløbig 
på lejebasis, hvor vi kun lægger areal 
til. Og så ser regnestykket noget bedre 
ud! 

2.5 Afskrælning af lyngtørv 
Vi mangler stadig at forsøge at be
kæmpe aspene ved afskrælning af 
lyngtørv. Foreløbig er jeg veget tilbage 
fra det af en række grunde: 
1) Hvis det skal gøres med hånden , vil 

det være meget dyrt. Men der er 
selvfølgelig mulighed for at udvik
le metoder med store, moderne 
maskiner. Det er faktisk det, der er 
forsøgt i Holland, Staatsbosbeheer 
(1986) (foto 12, 13 og 14). 
Jeg fik i 1988 et tilbud fra Holland 
på afskrælning og kompostering af 
overlaget på 10.000 kr ./ha under 
forudsætning af, at store arealer 
inddrages. Alligevel er det dyrt! 

2) Ud af distriktets ca. 2400 ha hede 
er ca. 1/3 tilstandsfredet i 1940'erne 
via Naturfredningsrådet. Da jeg i 
1980 spurgte rådet om dispensa
tion til hedepleje, fik jeg et »ja«, 
men kun med metoder, der ikke 
gik ud over det der lå under jord
overfladen. Det vil sige, at f.eks. 
spadeharvning, der ellers kunne 
være fristende at prøve , også som 
metode til foryngelse af lyngen , 
ikke er »in «. 

3) Det er ret sandsynligt, at netop 
lyngtørvfjernelsen har været ho
vedårsag til de store sandflugts
katastrofer, der var ved at lægge 
egnen øde i 1700-tallet. 

4) Udseendet! 

De steder, hvor aspen står i kompakte, 
små holme ville såvel faren for sand
flugt som skæmmeIsen af hedearealet 
være af begrænset omfang ved fjern
else af lyngtørven. Men hvad med de 
steder, hvor aspene står som · spredt, 
men hyppig indblanding i lyngen over 
op til 50 ha store flader? 
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Foto /2. Hollandsk maskine til afskræJning af lyngtørv. 

2.6 Forsøg med herbicider 
Man kan ikke påstå, at anvendelse af 
herbicider er »det store dyr i åbenba
ringen« indenfor netop miljøministe
riets arealer. Og hedebønderne har i 
hvert fald ikke brugt dem! Men allige
vel kan det ikke udelukkes, at visse 
midler kunne have så klare fordele, for 
eksempel økonomiske, at de ville være 
interessante. 
Situationen er bare den, at vi skal have 
bekæmpet aspen, inden den har bredt 
sig over for meget af arealet. Det kan 
vise sig, at en effektiv bekæmpelse kun 
er mulig med »altødelæggende« mid
ler, f.eks. herbicidsprøjtning eller af
skrælning af lyngtørv. 
I så fald vil en bekæmpelse holmevis 
på f.eks. 20% af urfuglereservatets 
areal være til at bære, idet slutresul-
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tatet blot vil blive ren lyng med senere 
indvandringsmulighed for de andre 
hedeplanter fra de uberørte arealer 
udenom. Men hvis vi først kommer i 
tanker om det, når bævreaspen er 
overalt, vil »altødelæggende« metoder 
være en umulighed. 
Derfor har vi også på det område lavet 
en række forsøg. Allerede i 1982/83 
udlagde vi parceller på arealer med 
lyng og asp , der blev sprøjtet med hhv. 
Roundup og Velpar. Bl.a. fordi det 
blev hævdet, at Velpar kunne slå aspen 
ihjel samtidig med at det fremmede 
lyngen. Forsøget mislykkedes totalt, 
idet aspen overhovedet ikke tog skade. 
Men nogle af forsøgsbetingelserne løb 
også delvis af sporet grundet skifte i 
personalet. 



Foto 13. Hollandsk hede. Regeneration efter afskrælning af lyngtørv. 

Foto 14. Hollandsk klokkelynghede. øverst uplejet, til høj re 4 år efter afskrælning af 
lyngtørv, til venstre 10 år efter. 
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Tabel l. Forsøg med påføring a f Roundup med Weed-wiper på bævreasp. Udbringning 
10.9.82, bedømmelse 7.9.83 af skovfoged assistent Brian Gade-Larsen. 

Parcel l: 1/2 m høj asp. 
Resultat: ca. 33% af planterne 

ca. 33% - -
ca. 33% - -

Ingen virkning 
Svækkede 
Døde 

Samlet bedømmelse: »1-3 årig stilstand «. 

Parcel 2: 1-2 m høj asp . 
Resultat: 25-50% af planterne 

50-75 % - -
Ingen virkning 
Døde 

Samlet bedømmelse »25-50% overJevende. « 

Weed-wiper og Roundup. 
I lyset af vore vanskeligheder spurgte 
jeg i 1982 Skovteknisk Institut, om de 
ville lave et forsøg hos os med den 
såkaldte Weed-wiper. Den består af et 
hult kosteskaft, sluttende i en svamp. 
Når man fylder Weed-wiperen med 
herbicid og derpå tørrer kosten af på 
bladene af f.eks. asp skulle man kunne 
slå aspene ihjel uden så meget som at 
dryppe på undervegetationen. 
Der blev lavet et forsøg med udbring
ning af Roundup, og resultatet frem
går af tabel 1. 

StødsmØring og sprøjtning. 
Dernæst blev der - iøvrigt også som 
led i en eksamensopgave for skovtek
niker Kretschmer - foranstaltet et 
stort forsøg med smøring af stød fra 
store asp og samtidig sprØjtning på 
aspe i 1/2-2 meters højde. 
De benyttede midler var Roundup, 
Velpar L, Herbatox M og Krenite i en 
række forskellige doseringer. De be
nyttede redskaber var til stødbehand
!ingen rygsprøjte , Micron Herbi og 
Weed-wiper, til behandling af stående 
træer rygsprøjte og Weed- wiper. 
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De effektive koncentrationer af Roun
dup var: Rygsprøjte: 2 kg virksomt stof 
pr. ha, 1 l handelsvare i 100 I vand. 
Weed-Wiper: 11 handelsvare i 11 vand . 
Alle behand!ingstyper blev udført i pe
rioden 8. - 13.8.1984. 
Forsøget blev i maj og juli 1985 be
dømt således: 
Stødbehandlingen viste sig uden vær
di. I en række af sprøjteparcellerne 
kom der i begyndelsen kun en begræn
set mængde stødskud i forhold til 0-
parcellerne; men det så ud som om 
virkningen hurtigt fortog sig. Som om 
de levende træer udenfor forsøgsarea
let sendte »madpakker« ind til de be
handlede stød, så de kunne skyde igen. 
Sprøjtningen på stående træer havde 
kun haft en tydelig effekt på de parcel
ler , der var behandlet med Roundup. 
Her var næsten alle træer døde, både 
hvor der var benyttet rygsprøjte, og 
hvor der var brugt Weed-wiper. 

2.7 Afbrænding plus sprøjtning 
Et af problemerne med herbicidsprøjt
ning er imidlertid, at vi samtidig med 
at ramme aspen måske ødelægger en 
stor del af den hedevegetation , vi Øn-



sker at frelse fra skyggedøden i aspe
lunden. 
Det kunne her være en ide at brænde 
heden af først og derefter ihjelsprøjte 
aspeskuddene, som er det første der 
dukker op, og som er lette at se på en 
afsveden baggrund. Da lyngen i gam
mel hede for det meste kommer igen 
fra frø noget senere, og da frø ikke 
skades af Roundup - så var det friste
nde at prøve dette også. 
Det skete i 1984, hvor vi efter afbrænd
ing af ca. 40 ha af Kaj Munks hede 
anlagde sprøjteforsøg på nogle få hun
drede m2 store aspeholme. Og det blev 
en succes, idet alle aspe i de sprøjtede 
parceller afgik ved døden. 

Behandling af større flader. 
Der er ikke de store problemer ved at 
anvende denne metode hvor aspen 

står i kompakte holme. Her er under
vegetationen hovedsagelig græsser og 
star, og ihjelsprøjtet vegetation vil hur
tigt erstattes fra »siderne«. 
Men taler vi om de store hedeflader 
med spredt aspebestand i lyngen, skal 
man til at passe på også med sprøjtnin
gen efter brand. Planter med forråd i 
rodsystemerne - såsom vårkobjælde, 
skorsoner, plettet gøgeurt og guld
blomme m.fl. - skades ikke synderligt 
af en hedebrand, men skyder op lige så 
hurtigt som aspene. 
Vi fik i 1985 mulighed for at prøve i 
større målestok på vores »værste« are
al, hvor tilstanden nærmest var en be
voksning af bævreasp i stedet for hede 
(foto 15). 
Situationen var så fremskredet i ret
ning af dels spredte aspeplanter i lyn
gen, dels skovtilgroning, at der ikke 

Foto 15. Blåbjerg Hede 1985, tæt bevokset med bævreasp. 
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Foto 16. Blåbjerg Hede forår 199'1. Optaget fra omtrent samme sted som foto 15. 

kunne være tale om at afvente resulta
tet af forsøgene med såkaldte biologi
ske metoder. Endvidere var der ikke 
»spændende« botanik på arealet i for
hold til det der er visse andre steder. 
Arealet var på 60 ha. Det kostede ca . 
30.000 kr. blot at skære aspene om, så 
meget var der af dem. Aspestammerne 
blev herefter fjernet ved flisning. 
Og så begyndte det at gå galt. Det 
forår , hvor vi skulle brænde hede af, 
var der ikke en eneste dag, hvor vejret 
var egnet til afbrænding. Det var en 
skam, for noget af tankegangen bag 
processen var, at der skulle føres »Iyn
krig« ved hurtigst muligt efter hinan
den at foretage afskæring, afbrænding 
og sprøjtning, så rødderne kunne miste 
så meget livskraft som muligt. 
Næste forår var vi noget forhippede på 
at få afbrændt arealet. Så første gang 
der var en dag, hvor vejret syntes no-
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genlunde - den 3. februar 1987 - sam
menkaldte vi mandskab, maskiner , 
brandvæsen osv. osv. og forsøgte af
brænding. Men et tyndt islag ved jord
overfladen gjorde, at vi måtte aflyse 
afbrændingen efter flere forgæves ild
påsætninger. 
På den allersidste dag, hvor afbrænd
ing er tilladt ifølge brandloven , den 30. 
marts 1987, prøvede vi så igen, selvom 
vejr og tørhed absolut ikke var ideelt. 
Og det blev da også derefter. Efter at 
folkene var gået hjem til aften måtte 
skovfoged Rasmussen og jeg gå til kl. 
22.30 for at få det sidste futtet af, og så 
var det ikke engang så godt brændt, 
som det burde have været. 
Den 25.06. til 3.07.1987 blev arealet 
sprøjtet med Roundup, 4 I virksomt 
stof/ha, med en bred landbrugssprøjte 
på en traktor. 
Men det viste sig at være vanskeligere 



end vi havde tænkt os. For det første 
var arealet meget ujævnt i forhold til en 
mark; dvs. kørsel med meget stort red
skab var næsten umuligt. For det andet 
krævede en ordentlig dosering næsten 
vindstille, og det viste sig at være en 
sjælden ting den sommer. 
Lære: Det bliver dyrere, dårligere og 
senere , end man kan regne ud på kon
toret! 
Næste forår: Spændende at spejde ef
ter opskud af asp. Der kom desværre 
mange. Og nu var lyng m.v . ved at 
komme igen mange steder. Dette med
førte, at der kun kunne udføres selek
tiv sprøjtning på de enkelte aspeskud. 
Samråd med Statens Planteværnscen
ter: Vi havde sprøjtet for tidligt (for at 
undgå skader på andre planter). PrØv 
igen efter 1.09., hvor saftstrømmene 
går »nedad «. 
Det gjorde vi så ved hjælp af 4 skovar
bejdere med rygsprøjte. De fulgte 20-
m afmærkede striber og sigtede kun 
selektivt efter de enkelte aspeskud. 
Der blev benyttet 2 l handelsvare pr. 
100 l vand. 
Igen viste vind sig at være et stort pro
blem, både for hensynet til skovarbej
derne og for hensynet til andre planter 
end asp, så vi måtte gentagne gange 
afbryde arbejdet. 
Selektiv sprøjtning er igen udført i 
mindre omfang i 1989. I 1990 var der et 
meget lille antal aspeskud , og de blev 
igen sprøjtet selektivt i september. 
Der vil herefter nok være lidt asp i live 
endnu hist og her. Men vi regner ikke 
med, at der bliver egentlige problemer 
med asp igen her i overskuelig fremtid. 
Ved en gennemgang af arealet i efter
sommeren 1990 viste det sig, at floraen 
var mere varieret end før behandlin
gen, og ingen af de oprindelige arter 
manglede (foto 16). 

Den samlede pris til behandlingen 
fremgår af tabel 2. 

Tabel 2. Omkostninger til pleje af hede
areal på 60 ha . Der er foretaget nedskæ
ring og f1isning af bævreasp, afbrænding 
og sprøjtning med Roundup. 

N edskæring m.v. 30.000 
Brand I (forgæves) 1987 20.000 
Brand II 1987 20.000 
Roundup I 1987 60.000 

-II 1988 60.000 
- III 1989 10.000 
-IV 1990 5.000 

lait 205.000 

eller ca . 3.400 kr./ha 

2.8 Andre metoder 
I 1987 så jeg ved en redskabsdemon
stration for skovbruget et nyudviklet 
svensk redskab »Selektiven «. Det be
stod af en hydraulisk saks, der klip
pede træet over, samtidig med at to 
svampe afsatte Roundup på barken 
omkring overskæringsstedet. 
Næsten samtidig rådede en norsk del
tager på en ekskursion mig til at prøve 
en kratrydder, hvor et aggregat sprøj
tede Roundup på klingen. 
Vi fik 17.11.1987 Statens Ukrudtsfor
søg til at udlægge parceller med disse 
to redskaber, sammenlignet med 
»gammeldags« stødsmøring med pen
sel. Og denne gang tog vi hele holme af 
asp for at undgå komplikationer fra 
rodsammenvoksninger med levende 
træer udenfor forsøgsparcellerne. Der 
blev benyttet henholdsvis 20% og 40% 
Roundup til behandlingerne. 
Resultatet blev opgjort 15.-16.08.1988 
(T.Rubow, 1988). Konklusionen var: 
»De fleste behandlede emner er døde, 
men lige så mange rodskud er dannet, 
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så i løbet af få å r ser arealet formentlig 
igen ud som før behandlingen.« 
Senere har Statens Ukrudtsforsøg 
23.08.1988 udlagt parceller i arealer 
med spredt asp i lyng, behandlet med 
en række nyere herbicider. 
Disse forsøg er endnu ikke gjort op. 
I sommeren 1990 var jeg i Norge nær 
Trondheim. På en skovtur så jeg en 
mængde døde aspe i en grankultur. 
Ejeren af skoven oplyste, at det var 
almindeligt brugt at slå asp ihjel ved 
selektiv sprøjtning med Roundup i en 
rygsprøjte. Derimod lod man rØnne
bærtræerne stå, for de var mere uska
delige og god mad for elgene. Man 
sprøjtede ikke før efter 15. august, for 
på det tidspunkt tog de plantede rød
gran ingen skade. 
Jeg er ikke for stolt hverken ved be
nyttelsen af herbicider eller ved forlø
bet af vore egne forsøg. Men måske 
var det alligevel en ide at foretage en 
studierejse til Norge! 

3. Praktiske erfaringer med pleje 
af hedevegetationen 

Den hede, jeg selv synes bedst om, er 
den gamle hede, hvor der er den rigest 
mulige variation af lyng, ene, bølget 
bunke, revling, tyttebær, mosebølle, 
melbærris, visse, volverlej, plettet gø
geurt og - hist og her - vårkobjælde og 
cypresulvefod. Allerbedst er de fug
tige pletter, hvor vi også ser klokke
ensian, klokkelyng, tranebær, liden 
ulvefod, soldug, benbræk, pors, tor
mentil og rosmarinlyng. 
Der er næsten et eller andet , der blom
strer hele vækstsæsonen igennem, og 
der kan forekomme en dejlig bærpro
duktion til gavn for fugle, dyr og men
nesker. Tyttebærrene ødelægges dog 
alt for ofte af forårsnattefrost. 
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3.1 Afbrænding 
På nogle arealer synes der at være 
en rimelig balance mellem især lyng 
og revling, og her er det synd og skam 
at foretage indgreb. Mange steder sker 
der imidlertid langsomt en tilgroning 
med op mod 100% revling, således 
at heden til sidst bliver helt grøn. Her 
har vi gjort mange forsøg med afbræn
ding. 

Planternes reaktion på ild. Distriktets 
mange hedeafbrændinger de seneste 
år har især sigtet på at reducere rev
lingeandelen, idet en afbrænding slår 
næsten al revling ihjel. De yngre lyng
planter skyder derimod efter branden 
fra roden ligesom de andre hedebuske 
og flerårige urter. Og alle de steder, 
hvor der er blevet en bar plet , vælter 
det op med små lyngplanter i årene 
efter. 
Der kommer ogsa meget bølget bun
ke. Nogle gange så meget, at det af
brændte areal på afstand ligner en stor 
græsmark. Selvom det kan se meget 
smukt ud, kan man godt blive lidt be
tænkelig. Men ser man godt efter, står 
der et væld af små lyngplanter mellem 
græstuerne. Og i løbet af få år forsvin
der det meste af græsset af sig selv til 
fordel for lyngen. 
Når der somme tider går lidt lang tid , 
før lyngen er etableret, skyldes det of
te, at de små lyngplanter svides af i 
sommersolen, så nye frø må »begynde 
forfra « næste år. Heldigvis synes frø
lageret i jorden oftest at være tilstræk
keligt til, at det ikke betyder noget for 
det endelige resultat. 
Nogle planter som cypresulvefod og 
kattefod synes at blive stærkt begunsti
get i en kort årrække efter branden. Og 
i et enkelt tilfælde har jeg set en vår
kobjælde få 20-30 »unger« i samme 



Foto 17. Den slåede brandlinjes virkning inspiceres . Marts 1980, afd. 17. 

Foto 18. Slagleklippet begrænsning af brandlinje. Carlsberg Hede marts 1982. 
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situation; men desværre synes det ikke 
at være generelt. Det er derimod ret 
generelt, at kobjældens blomsterknop
per ædes af dyr eller fugle. Så er det 
svært at tælle planterne, fordi bladro
setterne er meget vanskelige at se i 
lyngen. 
Nogle steder kan man ikke undgå, at 
enebær går med i købet ved en brand. 
Udenfor urfuglereservatet forsøger vi 
så vidt muligt at undgå større enebær
afbrændinger, ja enkelte gange har vi 
lavet brandbælter omkring de enkelte 
buske for at skåne særlig smukke ek
semplarer. Men inde på selve reserva
tet går hensynet til urfugleplejen forud 
for alt andet - vi har endda måttet 
»skove« i tætte enebærbevoksninger. 
Ved afbrænding viser det sig, at der 
ofte kommer en mængde frøplanter af 
enebær, hovedsagelig lige omkring det 
sted hvor de afbrændte buske stod. 

Vejrforhold. 
Hvis man gerne vil have alt til at for
løbe efter en plan, kan vejret være et 
irritationsmoment. De ganske speci
elle vind- og vejrforhold , der kræves til 
en tilfredsstillende afbrænding, optræ
der nemlig mange år først lidt ind i 
april, hvor afbrænding er ulovlig. 
Dette forhold har medført, at vi i man
ge år har forsøgt at finde en efterårs
dag med ideelle afbrændingsvilkår. 
Det er aldrig lykkedes. 
Og det er egentlig forunderligt , for i 
Skotland synes det at være normal pro
cedure for pleje af rypearealer at der 
hvert efterår afbrændes hede i smalle 
striber. 
Man kan i litteraturen se billeder hvor 
20-30 m brede striber i ro og mag af
brændes af to skotter i tweed-plusfours 
og sixpence , kun ved hjælp af paraffin
brændere og en branddasker. Ja , der 
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findes endda en lærebog i emnet: »A 
guide to good Muirburn practice«, ud
givet af Department of Agriculture 
and Fisheries for Scotland Nature 
Conservancy Council 1977. 

Brænding af brandbælter. 
Det med striberne har vi selvfølgelig 
også prøvet. Vi måtte nu gøre det om 
foråret. Men i februar 1982 forsøgte 
jeg sammen med skovfogedassistent 
Svend Hansen at brænde et 20 m bredt 
brandbælte omkring en hede vi ville 
brænde af. 
Det gik godt en hel dag; vi kunne oven 
i købet gå udenom bevaringsværdige 
enebærbuske i brandbæltet, og det var 
nogenlunde nemt at styre. 
Næste dag fortsatte nogle andre , hvor 
vi slap. Katastrofe! - Efter et par timer 
løb ilden fra dem, og vi undgik kun 
med nød og næppe at starte en plan
tagebrand i et moseområde med lav 
bjergfyrbevoksning. Formentlig fordi 
det nu var blevet for tørt og vinden for 
kraftig . 
Derfor fandt vi på at lave et 1 m bredt 
slået bælte med en grenknuser på hver 
side af den stribe, der skulle brændes . 
Så kunne det pludselig styres (foto 17 
og 18). 
Ved den næste større hedeafbrænding, 
der foregik i Ormstrup --i---m-a-f-ts 1982, 
forsøgte vi så at benytte denne metode 
i stedet for den traditionelle pløjning. 
Brænding og slåning efterlader nemlig 
i modsætning til pløjning ikke blivende 
skader på terrænet. 
Da fandt vi også et af metodens minus
ser: Den virker ikke, hvor der er en 
plet med tørt græs. Og iøvrigt har det 
senere vist sig, at slåningen for at være 
tilstrækkeligt brandhæmmende helst 
skal være udført umiddelbart før af
brændingen starter. I så fald er det af-



Foto /9. Brandlinje begrænset af to plovfurer. Vind Hede marts 1990. 

slåede materiale endnu ikke tørret, 
men tværtimod fugtigt af opblandet 
sand og lyngtørv. 
Vi er nu gået over til at pløje en eller 
to furer på hver sin side af den 20 m 
stribe, der skal forbehandles som 
brandbælte og derefter brænde striben 
af. Begge dele kan foretages om for
middagen inden selve afbrændingen 
om eftermiddagen. Hvis man så jæv
ner bagefter, bliver skaderne i hede
terrænet næsten usynlige (foto 19). 

Brandbælter af skum. 
Distriktet har ved alle afbrændinger og 
omkring skovbrandhensyn m .v. haft et 
glimrende samarbejde med Falck, der 
ikke bare har rådgivet os, men også 
stået bi med dåd langt udover hvad 
man kunne forlange. 
Takket være dette gode forhold fik vi 

i 1984 på »Slumsbjerg« lejlighed til at 
lave forsøg med skumpålægning med 
to formål: 
1) at lave »usynJige« brandbælter ved 

at der blev lagt en skumstribe i ste
det for de to plovfurer, 

2) at skåne enebærbuske på arealet. 

Der blev før afbrændingen udlagt dels 
et bælte på 10 m 's længde, 4 m's bredde 
og 20 em's tykkelse, dels et bælte på 20 
m's længde, 10 m's bredde og 5 em's 
tykkelse. Desuden blev to grupper af 
bjergfyr dækket med skum. 
Det var vores skøn efter forsøget, at kun 
det 20 cm tykke skumlag gaven forsvar
lig begrænsning af ildfronten, og at 4 m 's 
bredde ikke var »nok«, da ilden kunne 
krybe i lyngen under skummet. Des
uden blev fyrrene svedet røde af den 
kraftige ild trods skummet. Skulle træ-
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erne skånes, ville det være nødvendigt 
med en større plamage på lyngfladen 
foran og på siderne af træerne. 
Det var kun sporadiske forsøg, og sku
mmet er bestemt ikke uden mulighe
der. 
Men så var der jo prisen! 
Det blev opgivet, at 1 l skumvædske 
kostede 20 kr, og at 5 liter gav et »tykt « 
(dvs. ca. 20 cm) skuml ag på 100 m2

• Pris 
for »tykt« skum altså ca. 1 kr./m2 ude
lukkende i materialeforbrug. 
Et priseksempel for 2200 Ibm »brand
linie« omkring en hede på 30 ha viste 
følgende omkostninger (1984-priser): 

1) 2 x 2 plovfurer og af-
brænding af mellemlig-
gende 20 m lyng 3.000 kr. 

2) Total skum belægning 
af bæltet 
(kun materialepris) 44.000 -

3) Kun 2 skumstriber 
istedet for de 2 x 2 plov-
furer (kun materialepris ) 4.400 -

Da alternativ 3) fandtes for farligt, for
di ilden kunne »krybe« under skum
striben, og da der også mange steder 
hos os bliver et problem med kørsel 
med tungt køretøj i heden, har vi for
eløbig holdt os til det »gamle«. Skovfo
ged Vagn Kristensen har til evt. brug 
foreslået at løse udkørselsproblemet 
ved at benytte en specialudrustet gyl
lespreder. 

Afslutning 
Afbrænding er et meget voldsomt ind
greb, som dog normalt ikke skader he
devegetationens artsrigdom; dens vig
tigste formål er at reducere en for stor 
andel af revling til fordel for lyng. 
Vi har på distriktet flere eksempler på 
hedearealer, der er afbrændt 2 gange 
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med 10-20 års mellemrum. Det er 
glimrende , hvis man kun ønsker lyng. 
Men det ser ud som om 2. afbrænding 
er en katastrofe for alle andre arter 
bortset fra bævreasp. 

3.2 Slåning 
Slåning med slagleklipper er en glim
rende foryngelsesmetode for lynghe
der med ikke alt for dominerende an
del af revling. Og det kan lade sig gøre 
at reducere revlingeandelen en del, 
hvis man lader redskabet gå lidt ned i 
jordoverfladen, så revlingeplanterne 
får alt det overjordiske slået i stykker. 
Ved arealer under 5-10 ha kan slagle
klipning være billigere end afbrænd
ing. Vi har benyttet det meget, dels til 
behandling af småarealer spredt i ur
fuglereservatet for at skaffe friske 
unge lyngskud til urfuglene, dels på 
arealer med stor brandfare eller man
ge enebær. 
Det er dog uheldigt, at det afslåede 
materiale bliver liggende, fordi det 
øger risikoen for at næringsindholdet i 
jorden øges , så der kommer for meget 
græs. Denne risiko er jo i forvejen 
overhængende alene på grund af det 
øgede kvælstofindhold i nedbøren. 
Men hvis man vil betale for det, er det 
selvfølgelig muligt at samle materialet 
og fjerne det. 

Salg af afskåret materiale. 
Hvor der har været tale om større re
gulære lyngflader, har vi de seneste år 
været i stand til at sælge den gode lyng 
til tækkemænd til p.t. 10 kr pr. balle 
netto (prisen sættes op med 1 kr pr. 
balle hvert år). Og der har i gennem
snit kunnet høstes ca. 200 baller af alm. 
størrelse pr. ha . Til arbejdet indlejes af 
tækkemanden en almindelig skiveslå
er og en almindelig halmpresse. 



Men anvendelse af disse redskaber 
kræver særdeles regulære arealer uden 
friske bjergfyrstød. Ballerne skal hø
stes i tørt vejr, og vi forsøger at holde 
høsten i perioden mellem lyngens af
blomstring og 1. april. Ballerne er u
mådelig tunge i forhold til halmballer. 
Og hvis de bliver våde, mugner de til 
ubrugelighed. 
Hvor lyngen er mindre god og delvis 
udgået og blandet med revling, har vi 
også haft held til at sælge en del til en 
lidt lavere pris. 
Det er muligt at komme af med selv 
den elendigste lyng med meget revling 
til visse firmaer i både Danmark og 
Holland, hvis man har store arealer, vil 
finde sig i prisen O og mindre hensyn
tagen til årstider, metoder m.v. Disse 
aftagere udfører ofte et udmærket 
stykke hedeplejearbejde, og materia
let benyttes til enten biologiske spilde-

vandsfiltre eller indpakningsmateriale 
til drænrør i marskområder. 
Indtil nu har vi holdt fanen hØjt og 
nægtet at være med til salg til dumping
priser, fordi det vil fremme hedepleje 
generelt, hvis det kan give en skilling. 
Og vi har bedre muligheder end så 
mange andre for at stå imod lave pris
tilbud og forkerte høsttidspunkter. 

3.3 Fåregræsning 
Siden 1959 har der været hedepleje 
ved fåregræsning på fire ialt ca. 150 ha 
store indhegnede hedearealer. 
Mellem to af indhegningerne ved vej
en »Langelinie« henlå i 1980 et større 
hedeareal uden fåregræsning. Jeg syn
tes ikke, der var voldsom forskel mel
lem det fåregræssede og det ubehand
lede areal. Begge steder så lyngen fak
tisk ret elendig ud, og der var meget 
revling. Afbrænding var ikke mulig på 

Foto 20. Liineburger Heide. Hede afgræsset med får sommeren 1984. 
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Foto 21. »FårefoIden« 6.6.1985 efter afbrænding og 3 vintres fåregræsning. Lav lyng og høj 
mosebølle. 

grund af stor bestand af enebærbuske . 
Så for at prøve noget nyt slog vi i 1980 
det ikke græssede areal med slagIe
klipper. l løbet af et par år fremkom 
der den mest pragtfulde lyngforyngel
se - samtidig med at lyngen på de 
græssede arealer gik næsten helt ud. 
Dette stemmer meget godt med det 
generelle indtryk, jeg efterhånden har 
fået vedrørende fåregræsning på hede: 
I ældre lynghede kan græsningen ofte 
komme til at ligne en slags hærværk. 
Dette indtryk er bekræftet af en foto
serie som daværende skovfogedassi
stent Brian Gade-Larsen (1984) optog 
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for mig på Ltineburger Heide, hvor der 
i mangfoldige år er blevet græsset med 
Ltineburgerracen (foto 20). 

Planternes reaktion på græsning. 
Det botaniske resultat af græsningen 
på heden afhænger af både mængden 
af tilskudsfoder, græsningstryk , græs
ningsårstid, fåreracen og lynghedens 
alder. Her er basis for større forsøgs
arbejder. 
l »Fårefolden «, en af de folde på di
striktet, der er blevet græsset siden 
1959, var lyngandelen blevet så lille og 
revlingeandelen så stor, at vi i 1982 



foretog en afbrænding af den halvdel, 
ca. 15 ha, hvor der ikke var ret mange 
enebærbuske. 
Allerede et år efter afbrændingen lig
nede heden på afstand en mark af bøl
get bunke. Men kiggede man nærmere 
efter, stod der overalt myriader af små 
lyngplanter mellem græsstråene. 
Vi satte fårene ind så snart lyngen be
gyndte at komme. Og selvom de rev 
utallige små lyngplanter op ved græs
ningen skete der ingen skade ved det, 
for der blev ved at fremkomme nye 
planter. Nu har vi hver vinter i 8 år 
ladet fårene afgræsse arealet til lyngen 
var ca. l cm høj. Derefter flyttes dy
rene. 
Det er altså lykkedes at lade fårene 
æde hele lyngens tilvækst hvert år. 
Samtidig er græsset stort set forsvun
det, ovenikøbet uden at der er blevet 
færre tyttebær og mosebølle , for dem 
og revling synes fårene ikke særlig 
godt om. De kan dog godt gnave lidt i 
mosebøllerne (foto 21). 
Og lyngplanterne har stadig så megen 
livskraft tilbage, at de hvert år gror op 
og blomstrer i august. Men højden er 
dog kun ca. 10-15 cm. Når fårene æder 
næsten hele lyngtilvæksten , skyldes 
det, at den grønne, bløde lyng er en 
lækkerbidsken, mens gammel lyng 
mest består af pinde, der ikke kan 
ædes. 
På den del, der ikke blev afbrændt, ses 
der eksempler på to ting: 

- Nogle steder er gammel lyng ædt 
ihjel, hvor fårene først har ædt alt 
det grønne. Revlingen har derefter 
lukket sig over evt. nye skud. 

- Andre steder, især på grus- og sten
bund, hvor der ikke er revling, har 
mange af de gamle lyngplanter ef
ter afædning af toppen skudt fra 

roden eller givet plads for nye lyng
planter. 

At ung lyng er eftertragtet, kan vi også 
se om vinteren, hvor snedækket på ny
afbrændte arealer med fremspirende 
lyngplanter kan være fuldstændig 
overtrampet af råvildt og kronvildt . 
På arealer hvor vi har haft meget hård
hændet afgræsning med geder, var alle 
planter fjernet fuldstændig fra jordens 
overflade bortset fra tyttebær og rev
ling. Og her har vi set en glimrende 
lyngselvforyngelse , når gederne blev 
fjernet. 
Hvor der er enebær, kan disse blive 
kraftigt afbidt så højt op som fårene 
kan nå. På en ekskursion på Molsla
boratoriet blev det hævdet, at enebær 
kun blev ædt om vinteren, medens få
rene ikke rørte dem om sommeren. 

Fåreracer. 
Som omtalt under forsøgene med asp 
håber vi ved vores forsøg med tilbage
krydsning til »ren« Ltineburgerrace at 
kunne få en fårerace, der ligner geden 
m.h.t. fordelene ved grådigt at æde 
lyng og asp. Samtidig vil vi undgå ge
dens ulemper: manglende vinterhård
førhed, manglende salgsmulighed for 
afkommet og krav om meget dyre 
hegn. 

Gødningsvirkning. 
Vagn Johansen (1970) skrev, at »hvis 
der går for mange får på en hede, vil 
den som følge af den uundgåelige gød
ningstilførsel være tilbøjelig til at 
springe for meget i græs«. 
Denne iagttagelse støttes af erfarin
gerne fra et engelsk forsøg (se Marrs 
1985), hvor man forsøgte at udpine et 
stykke landbrugsjord ved fåregræs
ning for at fremme lyngvegetationen. 
Det viste sig, at græsning ikke øde-
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lagde arealet. Næringstilstanden i jor
den blev bedre og bedre af behand
lingen, fordi den stofmængde dyrene 
bortførte fra arealet var mindre end 
det, der blev tilført fra luften og reg
nen. Dette kunne dog ændres, hvis 
man tog dyrene ind om natten, så deres 
efterladenskaber kunne opsamles et 
andet sted! 
Til gengæld kunne man konstatere en 
mere artsrig vegetation grundet den 
store stofomsætning gennem dyrene. 
Det er faktisk dette, der praktiseres på 
LUneburger Heide, hvor hyrderne ta
ger fårene på stald om natten! 

Ræve. 
I begyndelsen af min periode på di
striktet havde vi det problem at ræven 
åd næsten alle lammene. Og det sam
me skete forøvrigt i 1970'erne for lam
mene i Vestskoven , hvor jeg var ansat 
dengang. Det bedste middel viste sig at 
være en el-tråd i rævesnudehøjde om
kring læmmefoldene. 

Pasning. 
løvrigt vil jeg ikke komme så meget 
ind på selve det fåretekniske bortset 
fra en ting: Får har ingen begreb om 
arbejdstider, ferier , helligdage osv. 
Det viser sig, at de altid bliver syge, 
læmmer, forstyrres af ræve osv. netop 
på de tider, hvor overenskomsten me
ner der skal udbetales dobbelt time
løn . Derfor kan der blive tale om visse 
overraskelser, hvis dyrene skal passes 
på timeløn og efter overenskomstens 
regler. 
Endvidere er det noget uforståeligt for 
mig, hvordan uldproduktion i andre 
lande kan være en fornuftig forretning 
- her har uldprisen i hvert fald aldrig 
kunnet betale arbejdslønnen ved sam
mendrivning og klipning. 
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Vi har nu været så heldige at få en 
ordning med en professionel fårehyr
de, som er gået med til at pasningen 
aflønnes til en pris pr. moderfår og 
ikke pr. time, således at 700 moderfår 
svarer til normal årsløn for en skovar
bejder. Distriktet leverer alle materia
ler, foder og dyrlæge og får til gengæld 
uld + lam. 
Ordningen kan kun lade sig prakti
sere , fordi fårehyrden er meget faglig 
dygtig og har erfarne fårehunde. Hun
dene erstatter ved utallige lejligheder 
en større forsamling af hjælpere - prøv 
bare at tænke på flytning fra fold til 
fold, dyrlægetilsyn , ormekur, klipning, 
slagtning, kloveftersyn, læmning, sor
tering af flokkene til forskellige væd
dere o .m.a. 
Rentabilitet? Vi håber, at vi ved 700 
moderfår kan få regnskabet til at løbe 
rundt! Evt. må vi bestemme os for et 
højere eller lavere antal. Betingelsen 
er blot, at det stadig kan passes af 1 
hyrde med hunde. 
Det store spørgsmål her er , hvilke ind
hegninger vi skal have med i regnska
bet. En stor del af hegnene anlægges 
udelukkende af hensyn til hedepleje, 
og ikke fordi de er nødvendige for få
rene. 
N år vi stiler mod en ret stor bestand af 
får, er det ikke kun for at få rentabili
tet , men også for at have en stor styrke 
at sætte ind. Vore erfaringer tyder på, 
at en kortvarig, meget hårdhændet af
græsning bør foretrækkes fremfor 
langvarig sporadisk »hærværk« af dy
rene. 

Afslutning 
Det er håbet , at fåregræsningen kan 
holde lyngen ung længere end normalt; 
så bliver der meget længere mellem 



radikale behandlinger som slåning og 
især afbrænding. Samtidig tilstræber vi 
et mere varieret billede af heden . 
Endvidere benytter vi fåreflokken til 
forsøg med hedefrembringelse på 
gammel ager og til naturpleje af enge, 
overdrev og urentable marker, hvor vi 
har mødt stigende vanskeligheder med 
at få krea turer ind . 
Måske kan vi også i forbindelse med 
skovtilplantning med tiden blive nødt 
til at gå over til ældre tiders kultur
metoder på forhenværende agre. 
Hovedproblemet her er at få kvikken 
pacificeret. Det kan man benytte 
Roundup til. 
Men man kan også lade ageren ligge 
en årrække. Så forsvinder kvikken på 

magre jorder af sig selv til fordel for en 
»mild « flora af tørbundsurter , hvori 
der kan plantes uden videre . l de mel
lemliggende - ofte mange - år kan are
alet ifølge forhenværende skovfoged 
Ejner Jacobsen græsses, uden at kvik
græsset forøges ved det. Nogen synes 
også det ser kønnere ud med får! 
Det allersmukkeste er måske en stor 
flok af væddere med smukt udviklede 
horn . Og bare der ikke er hundyr imel
lem , slås de ikke! 

3.4 Økonomi 
Tabel 3 viser en sammenligning mel
lem de forskellige behandlingsmeto
der 
Hvis man ser bort fra de meget va-

Tabel 3. Prise r på forskellige metode r til pleje af hedearea ler. Timelønniveau 80 kr. 
Tal er skøn, da de behandlede arealer er meget forsk e llige. 

Afbrænding af hede (for hhv . 30-10 ha) .......... .. ............ ....... .. ............. : 

Slå ning af hede uden fjernels e af lyng ... .......... ....... ........ ... ........ ... ....... : 

Slåning inel . fjernelse af Iyng(baller) .................. .. ........... ... .. ....... .... .... : 

Sa lg af (god, frisk) lyng til tækning 
Nettoindtægt ...................... ........... ................. ........ ... ..... ... ....... ... .. .... ....... : 

Salg af (dårlig) lyng til biologiske filtre og drænformå l .... ..... ........... : 

Fj ernelse af tæt bestand af ældre bjergfyr, hvis det sælges til flis 
N etto ........................................................................................................ : 

Fjernelse af tæ t bestand af ældre bjergfyr, hvis det skal afbrændes : 

Fjernelse af små bjergfyr hve rt 5. å r med h å ndkraft ... .. ... .. ......... ..... . 

Fåregræsning (mod asp) , 20 ha 
(afskrivning af hegn over 10 år) 
(Varigt resultat usikkert, tagerofte mindst 10 år) 
Tal meget variabelt ......... ....... .... ..... ............................. ...... .. .... ............ .. : 

Afbrænding + Roundup mod asp 
(tager 2-3 å r) ..... .. ... ..... .. ................ ......... ............................ .. ... ...... .......... : 

kr/ha 
450-1300 

1-2000 

2-4000 

2000 

O 

o 
10-30.000 

pr.gang 300-3000 

pr. å r 350-500 

laIt 3500 

Geder mod asp, se afsnit 2 .3 ..... .... ... ... ... ............ ..... .. .. ...... .. .. .. .. ..... .. ..... : Mere vari abelt 
og dyrere e nd får. 
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riable og udgiftskrævende foranstalt
ninger som fjernelse af bjergfyr og fjer
nelse af asp og nøjes med foranstalt
ninger uden dyr, skønnes en tilstræk
kelig hedepleje at kunne udføres for 
150-200 kr. pr. ha pr. år j gennemsnit 
for hedearealerne under Ulborg Stats
skovdistrikt. 

4. Slutbemærkning - genska-
belse af heder? 

Det er en ting at forsøge at pleje de 
eksistrende heder som en slags mu
seum ved at efterligne hedebøndernes 
benyttelsesformer. Efterhånden går 
det rimeligt godt. 
Noget ganske andet vil det være at 
skulle genskabe hede på opgivne land
brugsjorder, således som visse kredse 
for tiden har ønsker om. 
I nogle tilfælde kan lyngplanter ind
vandre af sig selv ved blot at lade area
let ligge; men tilsyneladende kun, hvis 
udgangspunktet er mager bund uden 
for meget muld, kalk eller gødning. 
Degn (litteraturlisten pkt. 4) har såle
des påvist fremkomst af 10% lyng på et 
særligt egnet tidligere marka real efter 
10 års henliggen. Men derudover kni
ber det lidt med praktiske eksempler. 
Man kan mange steder- mest iøjnefal
dende på de militære øvelsesterræner i 
Vestjylland - se tidligere agre, der ef
ter 30-50 års henliggen stadig er ho
vedsagelig græs, med begyndende til
groning af buske og træer, og også hist 
og her lidt lyng. 
Men et sådant areal har, uanset lyng
procenten, mere karakter af overdrev 
end af en egentlig hede. Mest savnes 
hedens våde lavninger; men de kom
mer ikke lige igen, hvor allaget er 
brudt ved grubning, gravning eller 
pløjning. 
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Hvis skovdistrikterne som entrepre
nØrer ønsker også at kunne tilbyde at 
frembringe lynghede, er en større for
søgsvirksomhed påkrævet. Vi har fak
tisk igennem flere år forsøgt os; men 
det har vist sig, at landbrugsjord ikke 
er så nem at ødelægge! 
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Løvskovsdyrkning gennem 
de seneste 200 år 
Af ERIK HOLMSGAARD, dr. agro, forhenværende forstander for 
Statens forstlige Forsøgsvæsen 

På grund af den lange produktionstid i 
skovbruget er det måske mere end i no
get andet erhverv af betydning at kende 
noget til produktionens og erhvervets 
historie. 
I det følgende søges givet en oversigt 
over, hvordan løvskovene har været 
drevet i de sidste par hundre de år, hvad 
de har været brugt til, og hvilke proble
mer, forstmændene har måttet løse i 
denne periode. 

Skovene forarmes 

Danmark har været tæt befolket siden 
tidlig middelalder, og det pres, som 
blev lagt på skovene - i form af hugst 
og græsning - medførte, at skovtilstan
den blev ringere og ringere. For at råde 
bod herpå udstedte kongerne forord
ninger om skovens brug, om nyplant
ninger m.v. Der blev således lagt vægt 
på at bevare skovene, og i den første 
store, samlede skovforordning fra 1670 
kalder Christian V skoven for "En af 
de største Herligheder, Gud og Natu
ren dette vort Kongerige med begavet 
haver" (Nielsen, 1978). 
Selvom man kendte de regulære hug
sters principper fra Tysk land, så blev 
plukhugst-driften gennem forordnin
gen af 1670 lovfæstet som herskende 
drift form i de kongelige skove. De se-

nere forordninger bragte ingen æn
dring heri . 
Endnu i forordningen af 1733 hedder 
det: 
"Udvisningen udi Skovene skal ske på 
de Steder, hvor det til Skovens mindste 
Skade kunde være, og for alting der
hen ses, at Capitaltræer og de som til 
Skibs- og Bygningstømmer ere dygtige 
fa rskaan es, og at ingen frugtbærende 
Træer udvises, sålænge forfurnede og 
tophalede Træer ere forhaanden'~ -
Ved frugtbærende træer menes navnlig 
bøg og eg, hvis olden var svineføde. 
Kreaturgræsning, oldendri f t, gærd
selshugst, gedehold m.v. forarmede 
skovene, der blev overdrevs-lignende. 
Holberg skriver i 1748 i forbindelse 
med en omtale af kvægpesten: 
"Og som ingen U-lykke er saa stor, at 
jo deraf noget Godt kand flyde, saa 
kand herved Skovene, som udi en Tiid 
af 100 Aaralmindeligen have været udi 
saadan Aftagelse, at man inden stak
ket Tiid kand vente at see dem gandske 
øde, igienkomme til nye Vext. - - - - -
Mange tilskrive vel Skovenes Aftagelse 
andre Aarsager, nemlig Forsømmelse i 
at plante, og alt for megen Skovhug: 

l hovedsagen baseret på et foredrag holdt af 
forfatteren i Danske Forstkandidaters Fore
ning den 29. april 1987 . 

.... Skovene var fra sidst i middelalderen præget af kreaturgræsning og hugst - store områder med 
enkelte spredte træer eller opvæ kst. Måske noget i retning af Jægersborg Dyrehave i dag . 
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Men den relte Aarsag er Creaturenes 
store Mængde, hvoraf vore Skove 
vrimle, og hvorved al Opvext hindres;" 
(Citeret efter Grøn, 1938). 
Mange læsere har sik ker t på deres 
udenlandsrejser set skovtilstande 
stærkt præget af kreaturhold. Jeg har 
selv i mine yngre år set masser af køer 
i svenske skove. Man kan tænke på Is
land, hvor fårene næsten helt har øde
lagt birkeskovene og -krattene, på 
græsningsbrug i Sydeuropa, hvor man 
også stadig kan se udstrakt anvendelse 
af skovens faldne nåle og blade til strø
else i staldene, og samling af de mind
ste pinde til husholdningsbrænde. 

Landboreformerne 

Danmark var i midten af 1700-tallet et 
forstligt u-land, og man indkaldte eks
perter til at bedre tilstanden. 
von Langen blev i 1763 sammen med 8 
unge danskere, som han havde oplært i 
Tyskland, og et par tyske forstmænd, 
kaldt til landet for at sætte skik på de 
kongelige skove i Nordsjælland. 
Hans plan fra 1764 inddelte revirerne i 
100 årshugster. Det var tanken, at man 
i princippet skulle hugge en årshugst 
ad gangen og efter jordarbejde kultive
re den med intensive kulturer, der ren
holdtes og o f te bestod af en blanding 
af forskellige træarter. Han indførte 
rødgran, ædelgran og lærk i det danske 
skovbrug, der kun kendte til løvtræer. 
von Langens driftform var dog dyr, og 
reformarbejdet blev derfor stillet i bero 
midt i 1770'erne. 
I 1777 kom G.W. Bruel til Lolland, og 
C.D.F. Rewentlow påbegyndte i slut
ningen af århundredet sine undersø
gelser om, hvordan man kan få løv
skoven til at forrente sin vedkapital. 
I 1779 fik vi den første danske skov-
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dyrkningslære, forfattet af Fleischer, 
der også beskriver skovødelæggelser
nes årsager som værende græsning, 
gærdselshugst og tophugning af træer. 
Han anfører det mærkelige, at i de kon
gelige skove er straffen for skovtyveri 
betydelig mindre for tophugning end 
for at fælde hele træet, selvom man jo 
ved tophugning ødelægger mange flere 
træer, hvis man skal have en vis bræn
demængde. Fleischer antyder også, at 
skovbetjentene, som fik del i bøderne, 
forhandlede med bønderne om, hvor
ledes hugstproblemerne kunne klares, 
og at skovbruget i høj grad manglede 
kyndigt personale. 
I 1785 oprettede man skovbrugsunder
visning i Kiel og i Helsingør, og i 1799 
indrettedes en forstbotanisk have i 
Charlottenlund skov. 
Til stor skade for skovbruget var det 
fællesskab, hvori skovene blev drevet. 
Bønderne havde græsningsret og ret til 
gærdselshugst, medens godsejerne of
test ejede de store træer. 
I 1781 kom den store udskiftningsfor
ordning på landbrugsjorden, og samti
dig kom en forordning om udskiftning 
og drift af de kongelige skove. Private 
skove skulle først udskiftes efter gen
nemførelse af skovforordningen af 
1805. C.D.F. Reventlow, manden bag 
skovforordningen, skriver om sine tan
ker i et brev til kronprinsen den 7.7. 
1804: 
"Det væsentlige af min Forst Plan be
slaar deri at opelske ung Skov ved re
gulaire Hugster, saaledes som man ved 
lang Erfahring har lært at giøre det i 
Tyskland, og som det er skeet paa de 
Hardenbergske Godser og hos mig i 
Lolland, paa Kamerherre CALMET-
TES Godser paa Møen, i de Tro lIe
borgske og Sorøiske Skove, og i Kon
gens Skove i Falster. Men naar den 



unge Skov for det meeste ved naturlig 
Besaaning er opelsket, og ikkuns de 
Steder som af Træerne ikke kunne be
saaes, kunstigen besaaes eller beplan
tes; saa bør man derefter forlade detty
ske Forst Princip ikkuns at borthugge 
de aldeles undertrykkede Træer, og 
saaledes som man giør det i England 
og Frankerige med megen Nænsom
hed Tiid efter anden borthugge de 
Træer som staae hinanden til Hinder, 
og ikke oppebie den Tiid for hvor det 
ene Træ har undertrykket det andet, da 
alle Træerne, saalænge Striden imel
lem dem paa Liv og Død varer, stand
ses i deres Væxt, og intet Træ meere end 
Egetræet tager Skade ved saadan Be
handling, hvilket ieg ved mangfoldige 
Erfahringer som ieg har anført i min 
Afhandling har beviist." (Citeret efter 
Oppermann, 1932). 
Året 1804 var et stort oldenår, og man 
frygtede, at der ville ske forcerede hug
ster i de private skove. Lige efter 1800 
steg brændepriserne nemlig betydeligt, 
og der skete megen hugst. Der blev 
handlet meget med store skovejen
domme, hvor skovenes borthugning 
var begyndt at blive hovedsagen ved 
spekulation i ejendomshandel. 
Efter skovforordningen i 1805 om 
skovenes udskiftning, vedligeholdelse 
og fredning, samt indførsel af hugsttil
ladeiser efter køb påstås det, at kun få 
bønderskove ikke var udskiftede i 1811 
(Grøn 1938). Skovarealet var da ca. 
4 070. 
Udskiftningen ændrede landskabsbil
ledet fuldstændigt. De små skov
holme, som efter udskiftningen lå til
bage ude på markerne, blev ofte helt 
fjernet, idet princippet i udskiftningen 
var, at man fredede den skov, hvor der 
var flest træer, og lod bønderne over
tage de dele, der var mindst træer på. 

Skovloven a f 1805 - hvis principper 
forudsættes velkendte, og som videre
førtes i senere skovlove - overlod til eje
ren, om han ville ud føre regulære hug
ster, eller om han ville drive sin skov 
ved plukhugstdrift, d.v.s. tage enkelt
træer hist og her, hvor de var blevet af 
passende størrelse, for at lade den na
turlige opvækst nedenunder træerne 
vokse op. 
von Langens tanker - som de også blev 
refereret i Reventlows brev til kronprin
sen - er altså ved at bære frugt, idet 
man er på vej til erkende de regulære 
hugsters fordele. Vi må erindre, at op 
til 1805 taler man i praksis om løvskov. 
Formålet med skovloven var, at man 
skulle producere brænde af bøg og 
gavntræ af eg, som jo på det tidspunkt 
var nødvendigt til konstruktionstræ, 
først og fremmest til skibe. 
l løbet af den forholdsvis korte år
række fra omkring 1780 til omkring 
1813 blev der således på alle skovbru
gets områder iværksat gennemgri
bende reformer. Der blev en klar ad
skillelse i selvstændige forordninger 
mellem administrative bestemmelser 
vedrørende driften af de kg!. skove og 
almengyldige forskrifter vedrørende 
driften af de private skove. Fællesska
bet blev ophævet. En uddannelse af et 
sagkyndigt forstpersonale blev etable
ret. Jagthensynene veg for skovdyrk
ningshensynene (Grøn, 1938). 
Svinedrift var fortsat tilladt i skov
ene, da den på mange måder frem
mer disses foryngelse. Det var også 
en økonomisk fordel, at man kunne 
udnytte oldenfaldet; men der skete 
fortsat ulovlig skovgræsning i mange 
bønderskove efter 1805. Der mang
lede et offentligt tilsyn med skovene, 
og der gik betydelige skovarealer tabt 
(Grøn, 1938). 
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Efter skovenes indfredning blev store områder med lavskov efterhånden ændret til højskov 
(Foto 1991 fra Langeland af en lille "stubhave" der stadig drives som løvskov). 

Skovtilstanden forbedres 

Efter udskiftningen tog man så fat på 
at bringe skovene på fode. Man arbej
dede fortrinsvis med selvforyngeiser af 
bøg i oldenårene, benyttede Vorwuchs 
(spredte yngre, lave, grove træer) og 
stødskud, man såede og plantede eg, 
og man plantede nåletræer. Man om
formede lavskove til højskov, og det 
angives, at halvdelen af det fynske 
skovareal i begyndelsen af 1800-tallet 
var lavskov, mens det i 1870'erne var re
duceret til 14 070 (heri medregnet elle
lavskov) (Muller, 1881). 
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Der skete ændringer i hugstsyste
merne. En sagkyndig besigtigelse af 
Reventlows skove i 1829 medførte, at 
man anerkendte, at den regulære drift 
med tyndingshugster - som udformet i 
Tyskland - var fordelagtigere end pluk
hugstdriften. Retningslinierne for de 
kongelige skove blev derefter ændret 
på dette punkt. 
Systemerne med besåningshugster 
(lysningshugster) for bøg var allerede 
udarbejdet i Tyskland i 1700-tallet, og 
man begyndte også at lave besånings
hugster i vore skove. Men meget blev 



plantet, hvilket nok også hang sammen 
med, at der skete en rationalisering af 
planteskoledri f ten. 
Fra midten af I800-tallet har vi Vau
pells (1863) kendte beskrivelser af Dan
marks skove, hvor han navnlig hæfter 
sig ved bøgens dominans over egen. 
Men han skriver også at: 
"1757 udtales den Dom over Skovene, 
at de ere dels ganske ophugne og øde, 
dels saa tynde og nær ved Undergang, 
at Ingen uden Græmmelse kan tænke 
derpaa. Alle Datidens Forfattere be
klage Skovens Tyndhed og Græssets 
store Udstrækning i samme. Nu der
imod fylder den unge Bøgeskov alle 
Tomter, og Græsset fors v inder. I Forti
dens Skove vilde Godseierne nødig 
hugge, Nutidens Bøgeskove trænge 
næsten altid til Giennemhugning . .. " 
Vaupell beskriver også, hvorledes 
vandafledningen i skovene gjorde, at 
bøgen nu kunne indtage nye - tidligere 
fugtige - arealer, hvor egen havde væ
ret dominerende. 
I 1850'erne diskuterede man skovbrug 
på rigsdagen. Den forstlige kommis
sion, der blev nedsat i 1850, tog afstand 
fra nåletrædyrkning i de gode skov
egne, og kommissionen gik af hensyn 
til brændselforsyningen ind for fortsat 
bøgedyrkning i disse skovegne. 
Selvom Vaupell, som citeret, anså, at 
skovdriften var gået meget frem i de se
neste 100 år, så giver han dog også eks
empler på, hvordan skovene forarmes. 
F.eks. anfører han om Roden skov un
der Ålholm: 
"Roden" var tilforn en Egeskov, hvor 
Avnbøge dannede Underskoven. 
Egene nøde stor Anseelse som Skibs
tømmer, og det hedder, at ingen anden 
dansk Skov har været saa rig paa 
Bundstokke som denne Skov. De al
lerfleste af disse kostbare Ege ere imid-

lertid nu forsvundne fra den 1000 Tdr. 
Land store Skov. Thi da de tvende sid
ste Besiddere af Aalholm mærkede, at 
der var stort Begjær efter "Rodens" 
Ege, lode de dem nedhugge for Fode, 
uden at tænke paa at skaffe ny Opvæxt 
af Eg. Følgen heraf var, at da Egene 
borttoges, besaaede Avnbøgene strax 
Jordbunden - kun sjelden lykkedes 
under disse Forhold Selvsaaning for 
Egene - og indtoge de gamle Eges 
Plads, efterhaanden som disse for
svandt. Snart blev Avnbøg-Bevoxnin
gen saa sluttet, at vi her have det Sær
syn at have en Avnbøg-Skov paa 800 
Tdr. Land. Forandringen i Skovarten 
blev kun til liden Baade for Besidde
ren; thi denne saavelsom andre Uregel
mæssigheder, der havde fundet Sted 
ved Skovenes Behandling, førte til, at 
Besidderens Brødre af Kjærlighed til
Skovene klagede til Regeringen over, 
"at Lehnets Skove devasteredes': Sta
ten lod Sagen undersøge ved en Com
mission, og da den blandt Andet ikke 
vilde godkjende Avnbøge som god Er
statning for Ege, fratoges Bestyrelsen 
over Grevskabets Skove Besidderen og 
overdrages til det Petersgaardske 
Skovdistrikt. " 
Lidt senere, nemlig da Hauch blev forstin 
spektør på Bregentved i 1886, beskrives 
tilstanden her således af Holten (1980): 
"Hullede og ufuldstændige bevoks
ninger af ringe kvalitet, en stærkt for
sømt afgrøftning, så betydelige arealer 
står under vand selv i tørre perioder og 
storeflader med mere eller mindre mis
Iykkedeselvsåningerafbøg, hvor jord
bearbejdning kunne konstateres, men 
planterne var få eller manglende." 

Bøgeforyngeiser 

I midten af I870'erne blev halvdelen af 
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bøgeforyngelserne ifølge P.E. Muller 
udført ved plantning af store omsko
lede planter på 1,1 x 1,1 meter. 
Under skovtilstand forynger egen sig 
dårligt hos os. På P. E. Mullers tid ud
gjorde plantning 71 D70 af egekultu
rerne, resten var kunstige såninger. 
Foryngelsesteknikken for bøg var i og 
for sig veletableret. P.E. Muller be
skriver i sin skovdyrkningslære 
(1882-83), hvorledes der sædvanligvis 
vil gå en 15-20 år, inden en stor bøgeaf
deling er forynget ad naturlig vej, og at 
jo friskere, muldrigere og frugtbarere 
bunden er, desto mere overskygge kan 
de unge bøge tåle, og desto stærkere be
skygning hører til for at holde græs
væksten i ave. 
Bøgeskovdri ften var stadig den vigtig
ste for skovbruget, og P.E. Muller an
giver i sin skovbrugsstatistik, at hug
sten fordelte sig med 70 070 til bøg, 
10 070 til eg, 10 070 til andet løvtræ og 
10 070 til nåletræ. 
Skovrider Sarauw (Petersgaard) ud
talte i 1885: 
"Vi ere vel Alle enige i, at Bøgedriften 
er den smukkeste og den, der tiltaler os 
mest, og at vi derfor efter yderste Evne 
vil bidrage til at bevare den for vort 
Skovbrug': 
r de retningslinier, der i 1877 blev givet 
for regulering, d.v.s. planlægning af 
statsskovenes drift, siges der: 
"Ved Jo rdb u n ds- og Nat urforh o Id, der 
antages lige godt egnede til frembrin
gelse af flere Drijtklasser (træarter), 
bliver der ved Bestemmelsen af Træart 
at gaa ud fra, at Bøgen almindeligvis 
bør være den herskende Træart, me
dens Naaletræerneførst kommer i an
den Linie og derefter de øvrige Træar
ter" (Citeret efter Nielsen, 1978). 
Forstmændene var længe om at lære at 
lave gode bøgeforyngeiser - måske 
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havde de heller ikke de økonomiske 
muligheder, da landet var fattigt efter 
Napoleonskrigene, statsbankerotten 
og landbrugskrisen i første halvdel af 
1800-tallet. P.E. Muller (1881) spåede 
da også af den grund, at nåletræerne 
ville vinde større indpas på bøgens be
kostning bl.a. på grund af den ud
bredte meget dårlige jordbundstil
stand (mor). P.E. Mullers banebry
dende undersøgelser over jordbunds
tilstanden satte sig spor i intensive 
bøgeforyngeiser med forudgående 
jordbearbejdning - sine steder i forbin
delse med kalkning. 
Skovrider Ulrich udformede i Nord
sjælland en teknik med meget grun
dige jordbearbejdninger og kalkninger 
til nedbrydeise af morren - i stedet for 
de tidligere anvendte svagere jordbe
handlinger. Det lyk kedes Ulrich at me
stre de kunstige bøgeforyngeiser og i 
en hyldestartikel a f Hauch og Opper
mann - da Ulrich gik af i 1899 - fastslås 
det (Citeret efter Nielsen, 1978): 
"f Stedet for tarvelige gamle Bevoks
ninger paa forarmet Jord har han saa
ledes frembragt store Strækninger af 
ypperlig ung Bøgeskov, hvor de fleste 
andre vilde have indskrænket sig til at 
plante Rødgran. Der foreligger nu en 
sikker, gennem Erfaring prøvet Tek
nik, og U har som Banebryder paa 
Bøgeforyngelsens Omraade, til Gavn 
for vort Skovbrug, gjort et Arbejde, 
der vel naturligere henhørte under et 
forstligt Forsøgsvæsen J end under den 
enkelte Distriktsbestyrer; selvom intet 
andet af hans arbejde skulde blive be
varet fra Glemsel, har han ved at gen
nemføre Bøgeskovens Foryngelse paa 
den udprægede Morbund gjort sig for 

I) Statens forstlige Forsøgsvæsen blev etab 
leret 1901. 



Sidst i forrige århundrede tilstræbte man meget intensive selvforyngeiser med stort plantetal 
- gerne 250 bog pr. m 2

• (Foto fra Randbøl 1990 afselvforyngelse med "kun" 50 planter pr. m 2
). 
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tjent til at mindes, saa længe der dyr
kes Bøg i vore Skove." 
I det hele taget var man i slutningen af 
det forrige århundrede meget optaget 
af at lave effektive kulturer med "gart
nerisk" intensitet til afløsning af dårlig 
skovtilstand, også fordi fremsynede 
forstmænd kunne se, at fremtiden for 
løvskoven ikke mere var brænde, men 
gavntræproduktion. Hidtil havde man 
kunnet høste det gavntræ i bøg, man 
havde behov for, imellem brændestyk
kerne. 
Medvirkende til den intensive kultur
metodik - nu ved såning eller med små 
planter - der blev anvendt i slutningen 
af det sidste århundrede var måske 
også, at Darwins teorier og arvelig
hedslærens sætninger om betydning af 
det store udvalg spillede ind. 
Hauch - som er den mest kendte af de 
intensive kultivatorer - forlangte, at 
der skulle være ca. 200.000 ege og 
500.000 bøge pr. ha. Ved selvforyngel
ser tilstræbte man i den samme periode 
250 bog pr. m 2 (Sabroe, 1964). 
Holten (1980) har givet en malende be
skrivelse af en af Hauchs typiske så
ningskulturer af eg i gravede riller. 
Disse var ofte 45 cm dybe frembragt 
med en særlig rillespade, og man såede 
10 tønder agern pr. ha, indhegnede are
alet og gik vildtvagt under spiringen. 
Man foretog intensive renholdeiser, og 
det er måske egentlig renholdelsesud
giften, der er den mest forbløffende, 
idet den ifølge Holten androg halvde
len af den samlede kulturomkostning. 

Løvtræhugst og gavntræ
produktion 

Den samlede hugst i de danske skove er 
i de sidste hundrede år fordoblet fra ca. 
1 til ca. 2 millioner m 3 pr. år. Men løv-
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træhugsten har været faldende. For 
hundrede år siden var hugsten ca. 
900.000 m 3. Kort efter 1. verdenskrig 
var den 1,1 mil!. m 3

, i slutningen af 
30'erne 1,3 mil!. m 3 og derefter fal
dende fra 900.000 m 3 i halvtredserne til 
mellem 7 og 800.000 m 3 i 80'erne. - De 
store pligthugster under de to ver
denskrige skal ikke omtales nærmere. 
Mens bøgehugsten for 100 år siden 
overvejende anvendtes til brænde, er 
dette forhold gradvist ændret. Gavn
træprocenten har ifølge forskellige kil
der omtrent været således: 

1878 7 070 
1896 17 070 
1912 26 070 
1935 30 070 
1949-50 43 070 
1965-66 81 070 
1977-78 94 070 
1985 74 070 

Selvom tallene kan være lidt påvirkede 
af dimensionsgrænsen for salgbart 
træ, er der tale om en fortsat stigning i 
den del af bøgehugsten, der anvendes 
til gavntræ, herunder kemi-træ , op til 
94 070 i 1977-78. Når procenten i 1985 
igen er faldet til 74, skyldes det natur
ligvis det stærkt forbedrede brænde
marked efter oliekrisen. 
Egetræ har altid i betydeligt omfang 
været anvendt til gavntræ. 
Den stigende gavntræprocent i bøg i 
forbindelse med at det til tider var van
skeligt, navnlig i 30'erne, at sælge bøg 
af dårlig kvalitet, bevirkede, at forst
mændene fik større interesse for at for
bedre kvaliteten af bevoksningerne, 
det vil sige at fremtvinge rette, knastfri, 
tykke stammer. 

Diskussioner om tyndingshugst 

Vi har en gammel tradition for tyn -



dingshugst i løvskov her i landet. Det 
begyndte med C.D.F. Reventlow, der i 
sine undersøgelser fra slutningen af 
1700-tallet fastslog, at skov ved pas
sende tyndingshugst kunne forrente 
den investerede trækapital. Reventlows 
undersøgelser tog udgangspunkt i det 
enkelte træ og dets omgivelser, og han 
påviste ved årringsundersøgelser, 
hvorledes man burde pleje sin skov 
med stærke tyndingshugster, hvis man 
ville have et godt ud bytte af kapita
len. Reventlows undersøgelser - der 
for sin tid var af fremragende kvalitet 
- blev dog først publiceret efter hans 
død. 
De erfaringer, Reventlow havde gjort 
på sine egne skovejendomme, overle
vede hos C.Y. Oppermann på Brahe
trolleborg. Han praktiserede en væ
sentlig aktivere bestandpleje end noget 
andet sted i 1800-tallet. Han skrev også 
om sine udhugningsmetoder, ligesom 
han fremstillede en tilvækstoversigt, 
der viser stammegrundflade efter 
hugst i 65-årig, 21 m høj bøg på ca. 28 
m 2 (Møller, 1938a). 
Men denne tidlige aktive hugst fandt 
ikke nogen større praktisk udbredelse, 
selvom hugststyrken var stigende 
imod århundredeskiftet. Ifølge Møller 
var stammegrundfladen - som er 
skovbrugets sædvanlige tæthedsmål -
omkring 1890 ca. 30 m 2 pr. ha efter 
hugst ved 21 m's højde, og den reduce
redes gradvist til omkring 22 m 2 i mid
ten af 1930'erne. 
Det var næsten ved at blive et evange
lium, at man skulle hugge stærkt, og 
evangeliet havde måske også den prak
tiske baggrund, at en del skovejere var 
i økonomiske vanskeligheder efter 
lensafløsningen. 
Den stærke hugst og dennes økonomi
ske overlegenhed blev stærkt advokeret 

fra både Landbohøjskolen og Forsøgs
væsenet. Det var almindeligt bekendt, 
at Forsøgsvæsenets prøveflader mange 
steder rund t i landet var h ugget så 
meget stærkere end den omgivende be
voksning, at deres plads kunne erken
des på lang afstand (Møller, 1938a). 
Nu er dette med hugststyrken, målt ved 
grundfladen pr. ha, jo i og for sig ikke 
det væsentlige for at frembringe gavn
trækvalitet i skoven - det er væsentligt 
for kapitalens forrentning. Det væ
sentlige for kvaliteten er selektionen 
blandt træerne og den behandling, 
man udsætter de enkelte træer for, 
d.v.s., at man sørger for at fremme 
både tilvæksten og oprensningen 
(grenafkastet) på de bedste træer. 
De to kvalitetsegenskaber modvirker 
til en vis grad hinanden. Hvis man hug
ger stærkt, får man stor dimension og 
lav oprensning, altså korte, gode kæv
ler; hugger man svagere, får man bedre 
oprensning, men mindre dimension. 
Der har været flere "skoler" for tyn
dingshngst i bøg i dansk skovbrug. Een 
skole - "Den fynske" - gående ud på, 
at man med ret svag ungdomshugst 
kunne sikre sig en god oprensning, 
inden man begyndte at hugge stærkt i 
den 40-50 årige bøgeskov. 
En anden skole (særlig kendt fra Frij
senborg, Wedellsborg, Bregentved) går 
ud på, at man skal hugge stærkt fra be
gyndelsen, for hurtigt at koncentrere 
tilvæksten på de bedste træer, og der
ved opnå store dimensioner hurtigt. 
Forstmændene gik meget op i proble
met omkring behandlingen af - særlig 
den unge - bøgeskov, og indtil årene ef
ter 2. verdenskrig blev det i almindelig
hed blandt forstmænd anset for at 
være det fornemste arbejde for en 
skovbruger at vise ud. Man lagde sær
lig vægt på udvisning i ung og mellem-
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aldrende skov, hvor man endnu kan 
forme træerne. 
Mange forstmænd har endnu i erind
ring - om ikke fra den gang, så ved se
nere studier - den ophedede diskussion 
om udvisning i løvskov, især i bøg, som 
foregik i Dansk Skovforenings Tids
skrift i slutningen af 30'erne. Den be
gyndte med et indlæg af den "Den fyn
ske skoles" nestor K. Mørk-Hansen og 
med efterfølgende indlæg af en række 
af skovbrugets koryfæer, V. Larsen, 
Aage Bavngaard, C.H. Bornebusch, 
Just Holten, Carl Mar: Møller m.fl. 

Bavngaard (1938) var nok den, der med 
mest styrke hævdede, at man huggede 
for stærkt i de danske skove i alminde
lighed og i de unge bevoksninger i sær
deleshed. Et af hans udgangspunkter 
var, at man ved stærk hugst frembrin
ger kru k ker a f de gode træer i de unge 
bevoksninger. Endvidere mente han, at 
man ikke kunne påvise, at der er nogen 
egentlig dimensionsgevinst i de stærke 
hugster i sammenligning med svagt
huggede eller u-udhuggede bevoksnin
ger, hvor der også er mange store træer. 
Det skyldes, at stærkhuggerne måske 

Hugststyrke var et stort diskussionsemne i 1930'erne. En svag hugst giver høj oprensning, men 
også små dimensioner og dermed ringere økonomi. En stæ rkere hugst giver mulighed for at 
koncentrere tilvæksten på færre træer. En af årsagerne til den hede debat var dog, at man stort 

set ikke havde forsøgsanlæg der kunne dokumentere påstandene. (Foto fra bøgehugstforsøg 
på Petersgård - svag hugst, hhv. stæ rk hugst). 
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nok fremmede dimensionsudviklingen 
for det enkelte træ, men de overser gan
ske, at de 
"selv laver de aller fleste Krukker ved 
for tidligt at stille demfrit. Den Rædsel 
Haardthuggerne har for Krukker og 
Piskere er forstaaelig, fordi sadanne 
samles i deres Kølvand i Flok og Følge. 
Ved henholdende Bestandspleje i Op
rensningstiden lemper man de enkelte 
forekommende Eksemplarer ud, naar 
Tid og Lejlighed gives, men man vog
ter sig for at lave ethvert velgroende 
Træ til en Krukke." (Bavngaard, 1938). 
Professor Møller anså Bavngaards ar
gumentation for prædikantlignende 
og anførte (Møller, 1938b): 
"Den rigtige Kadence i Stamtalsafvik
lingen (eller i Grundfladekurven) vil 
være afhængig af Ting som Antal gode 
Hovedtræ-Emner, Racens forskellige 
Smalkronethed, Bundens Reaktion 
over for Lystilgang, den naturlige 
Spredning i Bevoksningen og sidst, 
men ikke mindst, de forskellige Priser, 
der kan opnaas for de forskellige, fal
dende Effekter. Alene Variationer i 
dette sidste Forhold kan bevirke For
skelle i, hvad der i det enkelte tilfælde 
maa kaldes rigtig Stamtalsafvikling, 
selvom Forholdene paa alle andre 
Punkter forbliver fuldkommen ens." 
Bornebusch (1940) fremhævede ved de 
få eksempler fra forsøgsvæsenets 
prøveflader, man havde dengang, at 
der faktisk er flere store træer i stærkt 
huggede løvtræbevoksninger end i sva
gere huggede, men at man i den gode 
race kan lægge hovedvægten på op
rensningen. Hvis racen er slet og fuld 
af dårlige former, så må hovedvægten 
absolut lægges på selektionsarbejdet. 
Det hovedindtryk man nu får af di s
kussionen i slutningen af 30'erne er for 
det første, at der var en enorm interesse 

omkring udhugningsproblemerne på 
det tidspunkt. For det andet at man 
havde for lidt og dårligt sammenlig
ningsmateriale, der kunn e dokumen
tere ens påstande, som derfor i væsent
lig grad måtte bero på skøn. 
Et af de problemer, som var væsentlige 
i hugstdiskussionen, og som Bavn
gaard tog sit udgangspunkt i (nemlig 
om der er størrelsesforskel mellem træ
erne i de svagere huggede og i de stær
kest huggede løvtræbevoksninger), er i 
mellemtiden blevet klart dokumente
ret. F.eks. viste "urskovsforsøget" på 
Brahetrolleborg, at der i slutbestanden 
(ganske vist ved 141 år) i den stærkt 
tyndede parcel var 83 træer pr. ha med 
en gennemsnitlig brysthøjdediameter 
på 64 cm, medens de 83 største træer i 
den utyndede parcel kun havde en gen
nemsnitlig brysthøjdediameter på 50 
cm. Også i unge løvtræforsøg finder vi 
tydelig flere store træer i de stærke 
hugster. 
Vore danske bøgehugstforsøg, sam
m enstillet af Bryndum (1988), har i 
øvrigt vist, at volumentilvæksten 
inden for et bredt hugststyrke-interval 
er upåvirkede af behandlingen. Først 
når den relative middelgrundflade, 
d.v.s. grundfladen målt i forhold til u
udhugget bevoksning, kommer under 
ca . 50 070 - indtræder der med tilta
gende hugststyrke voksende tab i total
massetilvækst. 
Tilvæksten i salgbar masse bliver - på 
grund af større grenemasseprodu ktion 
- derimod nedsat allerede ved noget 
højere middelgrundflade (50-60 070 i 
relativt mål). Det relative tilvæksttab i 
salgbar masse er ved de stærke hugst
styrker endnu større end i totalrnassen. 
Igennem hugstbehandlingen er man i 
høj grad i stand til at påvirke den sam
lede producerede vedmasses dimensi-
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onssammensætning. Med stigende 
hugststyrke sker der en større og større 
forskydning af produktionen op i de 
største dimensioner, ligesom der i tyn
dingerne falder stigende mængder i de 
store dimensionsklasser. 
Medens de stærke hugstgraders di men
sionsfremmende effekt således nu er 
veldokumenteret, også i løvtræ, er de
res positive indvirkning på bevoks
ningskvaliteten mere tvivlsom, i hvert 
fald når der er tale om bøg af dansk 
herkomst. Den aldersgraduerede B -> 

C hugst (omtrent som den "fynske" 
hugst - i ungdommen svag, senere 
middelstærk) synes nok at være den 
bedst egnede til inden for en rimelig 
omdriftstid at producere store træer af 
høj kvalitet. 
Hvis formålet med skovdriften er at 
opnå det størst mulige kasseoverskud, 
så er en svag hugst eller en først svag, 
senere stærk hugst nok det fordelagtig
ste. Er formålet derimod at opnå den 
størst mulige forrentning af den inve
sterede kapital, så er de stærkere D- og 
måske E-hugster den mest velegnede 
behandling; men det afhænger noget 
af udgangsmaterialet. Også C-hugst 
kan være en mulighed, navnlig hvis der 
tillige ønskes opretholdt rimelige reser
ver (Bryndum, 1988). 
l øvrigt er det mærkeligt, så lidt man i 
hugstdiskussionerne her i landet har 
beskæftiget sig med afviklingen af 
træerne i den gamle skov: Det enkelte 
træs værditilvækst i relation lil dets 
kvalitet og dimension, kort sagt anven
delse af prisliste, klup evt. tilvækstbor 
ved udvisningen (Heding & Jakobsen, 
1980 og Holmsgaard, 1990). 

Om løvskov kontra nåleskov 
Der har igennem tiden været lavet 
mange sammenligninger mellem bøge
skovens og granskovens økonomi. Hos 
skovøkonomerne har der indtil for ny
lig ikke været megen tvivl om den store 
forskel i granens favør. Hermansen 
(1955) afslutter således nogle økono
miske betragtninger vedrørende træ
artsvalget med følgende udtalelse: 
"Skovbruget er stærkt præget dels af 
den biologiske og klimatiske afhæn
gighed, dels af usikkerheden med hen
syn til fremtiden. Begge forhold gør 
det ønskeligt at anvende mange træar
ter i skoven. - Herved må det imidler
tid erindres, at nåletræernes økonomi 
- trods usikre fremtidsudsigter - altid 
vil være løvtræernes økonomi over
legen, således at man bør udstrække 
nåletræarealet så langt, som vækstbe
tingelserne tillader. Spændingsforhol
del mellem nåletræ og løvtræ vil dog 
indsnævres betydeligt, hvis man effek
tivt kan bringe løvtræernes kulturud
gifter ned - og når man tager den på 
langt sigt ventelige forringelse af nåle
træernes økonomi i betragtning." 
Bruel's redegørelser om forholdene på 
Frijsenborg (1970) illustrerede også 
bøgens håbløse svaghed over for nåle
træerne, både med hensyn til forrent
ning og kasseoverskud. 
Der er dog også rejst en del tvivl om 
holdbarheden af de skovøkonomiske 
beregningers forudsætninger. Det har 
jo f.eks. længe været klart, at rødgran 
på de svære lerjorder ikke udvikler sig 
som angivet i de bonitetsvise tilvækst
oversigter (Bryndum, 1964). Ved stor
mene i 1967-68 og i 1981 faldt der hen-

Der har været meget diskussion om løvskov kontra nåleskov. De store stormfald i 1967 og 1981 
har dog været med til i nogen grad at kuldkaste forventningerne til nåletrædyrkningen . (Foto 
fra Gribskov 1981). ~ 
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holdsvis ca. 2 og 3 millioner m 2 nå
letræ, og disse katastrofer har i nogen 
grad kuldkastet forventningerne til nå
letrædyrkningen. Det er nok heller 
ikke uden betydning, at skovbruget har 
været meget længe om at skelne mel
lem nominel rente og realrente i økono
miske overslag. 
Det er dog åbenlyst, at det er de dyre 
bøgekulturer og den lange produkti
onsmæssige tomgangsperiode i ung
dommen, der har gjort bøgens øko
nomi så slet, et forhold man kan 
hjælpe på ved at indblande nåletræ i 
bøgebevoksningerne. Allerede i forrige 
århundrede blev der lavet mange blan
dingsbevoksninger af bøg og gran. De 
endte dog næsten altid som gran. 
l nyere tid er det velkendt, hvorledes 
skovrider Smith på Corselitze indblan
dede hurtigtvoksende lærk i sine bøge
plantninger, hvorledes man på Bjerg
sted og andre steder har anlagt skak
brætkulturer af både bøg og eg og med 
gran i halvdelen af kvadraterne, og 
hvorledes man på Bregentved har ar
bejdet med rækkekulturer, med få 
rækker eg imellem mange rækker gran, 
som borthugges til fordel for egene. 

De naturlige løvtræforyngeisers 
renæssance 

Den mest oplagte vej til at forbedre 
bøgeskovens økonomi er at formind
ske kulturomkostningerne, et spørgs
mål der har været genstand for indgå
ende debat i vor tid. Det indlæg, som 
vakte mest opsigt, var nok professor 
Møllers artikel i Dansk Skovforenings 
Tidsskrift i 1948: Vokser kulturudgif
ten vildt? 
Møller påpegede, at den gennemsnit
lige kulturudgift for løvskov på davæ
rende tidspunkt var ca. 3.000 kr. pr. ha, 
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for bøgen alene 4.000 kr. - medens pri
sen for skov med jævn aldersklassefor
deling kun var ca. 2.000 kr. pr. ha. Det 
var derfor oplagt urimeligt, at der var 
så store omkostninger ved bøgekultu
rer. De blev på daværende tidspunkt 
mest udført efter jordarbejde og som 
rækkeplantninger med 5, evt. 3 planter 
pr. løbende meter, med påfølgende 
hegning, rensning og musebekæm
pelse. 
Møller viste ved eksempler, at det er 
urealistisk at tro, at man ved anven
delse af bedre formede bøgeracer eller 
hurtigtvoksende racer kunne opnå så
danne forbedringer af bøgeskoven, at 
datidens kulturudgifter var rimelige. 
Man burde gå over til billige selvforyn
geiser! 
Møllers kritik af de høje kulturom
kostninger blev mødt med flere reakti
oner, bl.a. fra skovrider Abell (1948) 
under overskriften "Safety first", hvor 
han argumenterer for de kunstige kul
turers fordele i form af bedre racer, 
mulighed for træartskifte, men først 
og fremmest sikkerheden ved at lave 
kulturarbejdet godt. Senere skriver 
Abell (1957), at stærk hugst og svage 
kulturer hver for sig rummer en risiko 
for skovbrugets stabilitet. Tilsammen 
udgør de rationel fornuft, hvis resultat 
kan ses i bondeskovene. 
l erkendelse af, at bøgekulturer er for 
dyre set i relation til bøgens udbytte, er 
der ikke lavet mange plantningskultu
rer i de sidste årtier - og når de er lavet, 
da er det ofte sket med mindre plante
antal end i 40'erne. Man kan forment
lig under gunstige forhold frembringe 
god bøgeskov med et plantetal på ca. 1 
pr. m 2

• 

Der er derimod udført mange bøge
selvforyngeiser af forskellig art, og en 
lang række forstmænd har beskrevet 



foryngelsesmetoder for bøg, bl.a. Bi
strup, Bruun, Dons, Holm, Børge Pe
tersen, Carl Mar: Møller m.fI. 
Hvordan man mest formålstjenligt 
forynger sin bøgeskov ved naturlig be
såning afhænger i høj grad af lokalite
ten - der kan ikke gives nogen generel 
recept. Der er steder, hvor de klassiske 
former med jordbearbejdning med 
harve - mest almindelig vel Linden
borgharven - udført som fuldbear
bejdning anvendes. Andre steder er 
brugt stribevis bearbejdning, og i de 
senere år er også pletvis bearbejdning 
med Kullakultivator anvendt. Der ud
føres for tiden ret indgående undersø
gelser vedrørende bøgeforyngeisers na
turlige forudsætning og metodevalg. 
Mens man i ældre tid hyppigt stillede 
en ret kraftig besåningshugst, føres der 
nu hyppigst kun en almindelig gen
nemhugning, indtil man har set, om 
der kommer noget ud af foryngelsen. 
Det er utvivlsomt en fordel, at bevoks
ningen har været velsluttet og uden for 
megen vegetation af græsser eller 
brombær, inden foryngelsen iværk
sættes. 
Selvforyngeiser med jordarbejde ud
føres mest på de lettere, bakkede jor
der, hvor man kan frembringe store 
ensartede foryngeiser på en gang, og 
hvor man kan afvikle overstandermas
sen i løbet af 10-15 år. 
Anderledes forholder det sig på de 
svære, vandrige, flade jorder som 
f.eks . på Lolland, hvor det kan være et 
problem at få opvæksten til at vente 
med at komme, indtil den gamle be
voksning har fået tiJstræk kelig dimen
sion. Her kommer opvæksten ofte 
spontant i pletter, som man efterhån
den kan få til at gro sammen ved pas
sende hugst, men det tager lang tid, og 
man får nogle uensartede foryngeiser, 

som der er en del arbejde med senere at 
få egaliseret i udrensningshugsterne. 
På de svære vandrige jorder kan man 
længe holde en temmelig stor masse i 
den gamle skov, samtidig med at den 
unge skov vokser op, så man får skudt 
de to generationer langt ind under hin
anden. 
Der er næppe tvivl om, at vore skove er 
blevet mere frugtbare, og at jord
bundstilstanden er langt mere venlig 
overfor naturlige foryngeiser, end da 
vore forgængere sloges med deres selv
foryngeiser for 100 år siden. Man fin
der ikke ret meget mor mere i de danske 
løvskove, og det synes dokumenteret, 
at boniteten er steget betydeligt i løbet 
af de sidste par hundrede år, jvf. Hol
stener-Jørgensen (1958) og K.F. Ander
sen (1982). 
Jordbundsforbedring og bonitetsstig
ning skyldes sikkert mange forhold, 
begyndende med kreaturgræsningens 
ophør, kvassankningens afvikling, 
mere lystilgang til jorden i de gamle -
nu stærkere huggede - bevoksninger 
og dermed bedre jordbundsomsæt
ning, samt på de magre jorder tilførsel 
af næringsstoffer ved lufttransport. 
Man må også formode, at luftens sti
gende kuldioxid-indhold øger ved pro
duktionen. 
Vore skove er også blevet mere artsrige, 
og blandskov forynger sig lettere end 
rene bevoksninger. Det kan være en 
fordel, at man får nogle ask i sine bøge
opvækster, blot der ikke bliver så store 
holme, at man forhindres i at afvikle 
asken, før bøgen er moden. 
En vigtig ingrediens ved de egentlige 
naturforyngeiser, som fremkommer 
på frugtbar, vandholdende jord, er 
forstmandens tålmodighed. Hans af
venten af, hvad der kommer, og hans 
villighed til at Jade de gamle træer stå, 
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til man har fået foryngelse under dem, 
evt. ved hjælpeforanstaltninger som 
harvning eller plantning i pletter, hvor 
der ikke kommer noget. 
Pasningen af opvæksten med udrens
ningshugster afhænger ganske af op
vækstens kvalitet. Det vanskeligste 
problem er at få de gamle træer ud, 
uden at få ødelagt for meget af opvæk
sten. Vore store udslæbningsmaskiner 
er ikke særlig velegnede til det formål. 
Man kan ikke se bort fra, at der også er 
skovejere, som laver løvskovforyngeI
ser ud fra helt kortsigtede synspunkter 
- nemlig hvis foryngelsen ser ud til at 
komme helt af sig selv. Så er det jo gra
tis i første omgang. Der er altså tale om 
en type ejere, som Helles og medarbej
dere (1987) malende har kaldt omkost-

ningsmlnImerere. - Der skal jo ikke 
meget til for at opfylde skovlovens be
stemmelser. 

Andre løvtræarter 

Jeg har næsten kun behandlet bøgen; 
men vi har jo andre løvtræer. Både ege
arealet og arealet med andre løvtræer 
er stigende. Tidligere såede man ofte 
eg, men agern er blevet for dyre, og nu 
bruger man i reglen toårige planter, der 
kan plantes med stor rækkeafstand. En 
egekultur kommer oftest let igennem 
græs og vildtbid. Vildet kan senere 
være et problem, fordi det mange ste
der forhindrer fremkomst af en natur
lig undervækst. 
.'Eren har bredt sig meget i det sidste 

Æren har sået sig mange steder under bøg, men har også skuffet, når den har sået sig på steder 
hvor jordbunden er uegnet. 
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halvhundrede år. Den kan være en be
rigelse af bøgeforyngelserne, men den 
kan også være en plage. Mange ærfor
yngelser, der fremkom af sig selv efter 
stormfaldene i 1967 har skuffet; men 
æren er nem at plante, og den er vel det 
løvtræ der - sammen med egen - har 
størst mulighed for at finde anvendelse 
i plantageområderne. 
Ask bliver der stadig plantet en del af, 
og den er den løvtræart, hvor skovtræ
forædlingen gennem frøhaver har væ
ret af størst praktisk betydning. 
Birk, el, lind og avnbøg har hver deres 
nicher, som jeg ikke skal komme ind 
på. Dog bør det måske nævnes, at avn
bøgen, som før var højt værdsat til spe
cielle formål, nu er blevet slået ud af 
plastik, og at rødegen praktisk talt 
også er forsvundet som kulturtræart. 

Forbedret frømateriale 

Vi har i løbet af det sidste halvhund
rede år fået opbygget et system af kå
rede frøavlsbevoksninger og i forbin
delse hermed en Herkomstkontrol med 
det forstlige formeringsmateriale. 
Løvskovbruget er i noget omfang ble
vet beriget med nye provenienser. Det 
har haft særlig betydning for eg, hvor 
man indførte agern fra hollandske 
alleer allerede først i 1890'erne. Også 
holstensk eg kan være af bedre kvalitet 
end dansk. 
For bøgens vedkommende har man 
navnlig indført bog fra Tjekkoslova
kiet og fra Nordtyskland . Fra Karpa
terne og Sihlwald, Holland og Holsten 
er der indført bog, (ofte på grund af 
prisen), men også fordi nogle af disse 
provenienser, specielt Sihlwald og de 
tjekkoslovakiske bøge er bedre formet 
end dansk bøg. 
Arvelighedslæren, proveniensforsk-

ning og skovtræforædling har indtaget 
en stor plads i de forstlige diskussioner 
i det sidste halvhundrede år. Men det 
videnskabelige arbejde har her - lige 
som i de øvrige specialdiscipliner in
denfor skovbruget - hovedsagelig væ
ret koncentreret omkring nåletræerne, 
som giver skovbruget de største proble
mer. Løvskovsdyrkningen har - bort
set fra hugstproblemerne - hovedsage
ligt hvilet såvel på den generelle forst
lige som på den lokale tradition. 
Nogen af de problemer, vi har hos løv
træerne - f.eks. rød kerne i bøg, bøge
lus, slimflåd og barkneroser - har man 
hidtil ikke kunnet løse. 

Løvskovens økonomi 

I de seneste år er løvskovens økonomi 
forbedret en del. Bl.a. på grund af 
brændemarkedet - præget af brænde
sankere og selvskovere - der har stor 
betydning for de unge løvskovsbevoks
ningers pasning. Man må meget håbe, 
at skovbruget vil være i stand til at fast
holde denne aktivitet, også når folk 
igen sløves over for olieprisernes 
højde. Løvtræpriserne har endvidere i 
de senere år generelt udviklet sig bedre 
end nåletræpriserne. 
Fra samfundets side ytres der større og 
større ønsker om at bevare løvskoven, 
og jeg tror egentlig, at de fleste forst
mænd har samme ønske, som nu til
med kan udløse offentlige tilskud til 
løvtræplantn inger. 
Også jeg var i min ungdom betaget af 
rødgranens økonomi; men i de 30 år 
min kone og jeg har ejet en lille skov, 
har vi aldrig plantet en ren granbevoks
ning, men derimod lavet en del bøge
foryngeiser, plantet eg, ask og ær, fordi 
som Henriksen (1957) har formuleret 
det: 
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"Overgang fra vellykket løvtrædyrk
ning til nåletrædyrkning (er) i virkelig
heden en realisering af den kapital, for
udgående generationer har opsparet i 
skoven. Ganske vist opbygger man må
ske igen en skov med lige så stor afkast
ning som den forrige, men man kan 
ikke længere foretage ekstraordinær 
kapitalophobning og kapitalhævning. " 
Overgangen fra løvskov til nåleskov er 
som et tandhjul med en pal, der for
hindrer tandhjulet i at gå mere end den 
ene vej. Man kan ikke i vore dage ved 
hjælp af indtægter fra skovbrug gen
opbygge en ny løvskov med lang rotati
onstid - bl.a. derfor kan der nu gives 
statstilskud tilløvtrækulturer. 

Løvtræer har særlig status 

Menneskene har altid elsket træer - og 
måske været lidt misundelige på dem 
på grund af deres størrelse, livskraft og 
livslængde. I vor del af verden er løv
træerne klart nåletræerne overlegne på 
disse punkter. Hertil kommer, at løv
træerne langt mere iøjnefaldende føl
ger årstiderne med deres løvspring og 
bladfald. Det ligger vist dybt i os, at 
løvtræer er noget særligt; de appellerer 
ti l fantasien. 
De græske guder var nært forbundne 
med løvtræer. Og der er en oldgræsk 
fortælling om, hvorledes Hermes og 
Zeus forklædte vandrede rundt på jor
den og kom til en egn, hvor alle jog dem 
væk, undtagen den fattige kone Baukis 
og hendes mand Filernon, som gæst
frit modtog dem. Da de forlod stedet, 
forvandlede guderne egnen til en sø og 
oversvømmede alle husene, undtagen 
Filemons og Baukis's, hvis hus blev til 
et tempel, hvor de selv var præster. Og 
da de blev gamle, blev de to forvandlet 
til en eg og en lind af guderne. 
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Kundskabens træ i Edens have var et 
løvtræ. Ask Ygdrasil var det store hel
lige træ i den nordiske mytologi, og når 
samfundets spidser plan ter træer, så 
plejer det også at være løvtræer. 
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