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1 Indledning 

1.1 Baggrund 
Langt størstedelen af det stilkeg (Quer
cus robur) der plantes/sås i dansk 
skovbrug stammer fra agern af uden
landsk oprindelse. Heraf leveres 70-80 
070 af mængden fra Holland (Madsen, 
1991). Det er agern der hovedsageligt er 
høstet på alletræer, mens der kun i 
ringe omfang høstes agern fra skovbe
voksninger. 
Halvdelen af agerne stammer fra kå
rede alleer/bevoksninger (" Select" -kå
ringer) mens den anden halvdel kom
mer fra massebetegnelsen "regioner" 
("Gebied "), hvor proveniensens ek
sakte herkomst kun sjældent kendes. 
Generelt har der været gode erfaringer 
i Danmark hvad angår produktion og 
kvalitet med det hollandske materiale. 
De danske skovdistrikter har dog i de 
senere år udtrykt et mere udbredt øn
ske om at få agern fra specifikke "Se
leet" -kårede frøkilder fremfor agern 
fra "Gebied" -regionerne, idet man an
tager at førstnævnte er "bedre". Der 
findes adskillige "Select" -alleer, men 
der er kun få erfaringer, der har kunnet 
adskille provenienserne i forskellige 
typer. 
Enkelte kendte provenienser - f.eks. 

Zevenaar-01 og Ede-Ol - har været 
mest efterspurgt. At netop disse skulle 
være bedre end andre provenienser er 
hidtil ikke dokumenteret. Ved selvsyn 
kan det konstateres, at de hollandske 
alleer er endog meget forskellige, og 
hvad der egner sig bedst er vanskeligt at 
vurdere. 
Alligevel skal praktikerne ved ny til
plantning konkret tage stilling til, 
hvilke alleer man skal forsøge at købe 
planter fra. Rådgivning herom har hid
til været vanskelig at give i tilfredsstil
lende grad. 

1.2 Projektets indhold 
Som formidler af hollandske agern til 
danske planteskoler har Levinsen 
Skovfrø A / S v. Niels Arp Hansen øn
sket at forbedre sin rådgivning om
kring hollandske egeprovenienser til 
dansk skovbrug. 
I 1992 gennemførtes derfor et projekt, 
som skulle redegøre for de forskellige, 
hollandske proveniensers egenskaber. 
Dermed skulle det være muligt at 
vælge de provenienser, der gav bedst 
kvalitet. Samtidig skulle projektet be
skrive det hollandske egekåringssy
stem, frøkontrol, frødistribution og 
planteskoledrift i det omfang, det har 
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betydning for de hollandske agerns 
forstlige kvalitet. 
Projektet er udført på foranledning 
af Levinsen Skovfrø i nært samar
bejde med AHP-Skovadministration 
v. skovrider Anders H. Petersen. Pro
jektet fik økonomisk støtte fra Skov & 
NaturstyreIsen via Løvskovstøtteord
ningen. 
Analyserne er foretaget af L. H. Knud
sen i samarbejde med J. S. Jensen. K. 
Jager har været med til at udføre kårin
gerne i Holland. 
Projektet indeholder: 
1. Beskrivelse af det hollandske for

ædlingsarbejde. 
2. Beskrivelse af det hollandske frø

kon troIsys tem. 
3. Analyse af det hollandske kåringssy

stem. 
4. Foreløbige undersøgelser af hol

landske proveniensforsøg. 
5. Vurdering af de væsentligste egefrø

kilder i Holland. 

1992 gennemførtes to studierejser i 
hhv. januar og maj 1992. Det skete ef
ter der var skabt kontakt til to større 
hollandske frøleverandører, til den hol
landske frøkontrol NAKB, samt til det 
hollandske skovforskningseenter "De 
Dorsehkamp" i Wageningen. Desuden 
besøgtes en række planteskoler i det 
sydlige Holland. 

1.3 Danske erfaringer med hollandsk 
eg 
Siden dansk skovbrug begyndte at 
sætte sit skovbrug i system med J. v. 
Langens arbejde i Danmark, er der be
nyttet udenlandske agern i Danmark til 
skovtilplantning, formentlig mest af 
forsyningsmæssige årsager. 
I løbet af 1800 tallet kom en del hol
landske agern til Danmark via nogle af 
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de store tyske frøhandlere. Fra 
1880'erne beskrives direkte importer af 
agern fra Holland (Rafn, 1924). 
I dette århundrede er der importeret 
betydelige mængder hollandsk agern 
til Danmark. 
De hollandske ege har oftest en god 
vækst, og stammerne er ofte særdeles 
rette. Disse kendetegn bekræftes gen
nem de danske proveniensforsøg, hvori 
der indgår hollandske provenienser. 
Mht. vanris synes der ingen generel 
forskel på danske og hollandske prove
nienser. 
Imidlertid er kun et begrænset antal 
hollandske provenienser afprøvet i 
danske forsøg. De danske herkomst
forsøg indbefatter som oftest holland
ske provenienser, der ikke er bevoks
ningsspeeifieerede. Blandt de bevoks
ningskårede hollandske provenienser 
("Seleet"), som er afprøvet i Dan
mark, fremstår nogle i dag meget 
ufuldstændige, og de er uden praktisk 
betydning (f.eks. "Zevenaar-01"). 
Der kan i det begrænsede danske for
søgsmateriale ikke ses produktionsfor
skelIe mellem afkom af "Seleet" - og 
"Gebied" - bevoksninger (Jensen 
1993). 
Man kan dog ikke helt se bort fra, at 
flere danske afkomsforsøg med "ge
bied" -frøkilder er anlagt med agern 
fra særligt velformede modertræer. 
Fra hollandsk side er det nemlig blevet 
anført, at man i efterkrigstiden - inden 
de nuværende kåringsproeedurer -
ofte indsamlede speeialpartier under 
smågrupper af store og velformede 
træer. (PVM, 1992). 
Et tungtvejende argument for at vælge 
"Seleet" har derfor været, at kun her
ved sikrer man sig mulighed for senere 
at få frø fra samme kilde, eller afkom 
heraf. 



1.4 Kåringstyper i Holland 
I dansk forstlig litteratur og daglig ter
minologi anvendes ofte begreberne "A
select" og "B-select". Disse begreber 
eksisterer ikke mere i den hollandske 
terminologi, hvor der nu for kårede be
voksninger arbejdes med 2 væsentlige 
kategorier: 
l) Bevoksningsdeklarerede proveni

enser = "Select" 
2) Område-deklarerede provenienser 

= "Gebied" 
"Gebied" er i praksis hverken kårings
bedømt eller herkomstkontrolleret, 
men godkendt til distribution inden 
for EF-området, jævnfør E0F-be
stemmelserne. 
(Desuden findes der en kategori med 
afkoms testede provenienser = "Te
stet". De afkomstestede bevoksninger 
rangerer højest, men inden afkomsfor
søgene er endeligt bedømt, er der ikke 
nogen frøkilder, der bliver kåret som 
testet). 

1.5 Det hollandske forædlingsar
bejde 
Etablering af alleer har sine historiske 
rødder helt tilbage i antikken (romer
tiden), hvor alleer blev anlagt ud fra 
militært strategiske grunde. Det var af 
stor betydning for beredskabet, at 
tropperne kunne marchere i træernes 
skygge. 
Senere har bl.a. Napoleon etableret et 
stort antal alleer af samme grunde. I 
dag er alleer blevet en tradition, som 
nationen værner om (Jager, 1992). Al
leernes etablering og behandling er så
ledes et resultat af århundreders be
vidst og intensiv virksomhed. 
Det er først i de senere år at man i prak
sis er blevet opmærksom på herkomst
spørgsmålet. Således er det først fra 
midt i 1970'erne blevet almindeligt at 

anvende plantemateriale med samme 
herkomst ved nyanlæg og reetablering 
af alleer. De p.t. aktuelle alleer er der
for ofte af blandet genetisk sammen
sætning. Dette er mest udbredt i de 
store alleer (f.eks. Ede-Ol og Zeist-Ol). 
I dag forsøger man så vidt muligt at be
nytte samme proveniens ved etablering 
af alleer. Videre tages der i det holland
ske kåringssystem ikke altid klart hen
syn til pollenforurening mellem prove
nienserne. 
Provenienser med "samme navn" har 
alene det tilfælles, at de er beliggende 
inden for samme kommune. "Zeve
naar-Ol" og "Zevenaar- 02" er således 
to vidt forskellige bevoksningsdekla
rede provenienser. 

1.6 Selektionsmuligheder i alleer og 
planteskole i Holland 
Selektionstidspunkter og muligheder i 
forbindelse med etablering af alleer af
viger principielt fra proceduren i en al
mindelig skovbevoksning. 
Allerede det første år i planteskolen 
foretages en stærk selektion, hvorved 
de ca. 10070 mest vækstkraftige planter 
sorteres ud i selvstændige priklebede. 
Som 3 årige selek teres igen de 10% 
hurtigst voksende og mest velformede 
individer ud til heister-planter af 
prima kvalitet. Disse bliver individuelt 
mærket af den uafhængige institution 
NAKB, (se afsnit 2.3). Som 5-6 årige er 
hovedparten af disse planter klar til 
udplantning i alleer. 
Undervejs i planteskolen rods kæres 
hejsterne, og der foretages beskæring 
af grene samt opbinding af sekundære 
skud til erstatning for evt. ødelagte 
topskud . Planteskolerne oplyser, at 
der selekteres efter at planterne skal 
have en god afmodning og have velud
viklede endeknopper. 
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Efter udplantning i alleer foretages der 
i sagens natur ingen selektion i form af 
tynding. Kun ved naturlig afgang er
stattes det enkelte individ. 
De hollandske alle-træer er således 

1-8 - Gebleden I Subregions 
1, 2, etc. - Dlstrlden I Dlstrlcts 
01 etc. - Hefkomst(en) I Pf'OY9Ilsnce(s) 

alene selekteret på grundlag af deres 
udvikling i de første 5-6 leveår. Det er 
muligt at denne selektion ikke altid er 
sket efter samme principper. Men un
der alle omstændigheder har selektio-

A-J - Weerstalions / lMJather raporting stations 

Figur l. Geografisk opdeling af Holland med henblik på frøindsamling. Grænserne mellem de 
forskellige "Gebieds" følger de større floder og kanaler. Således afgrænses Gebied-6 af hhv. 
Rhinen (nord) og Waal (syd). "Gebied" l og 2 skilles af floden Ijssel. (Anonym, 1990). 
De store fede bogstaver henviser til Gebieden. De mindre tal viser distrikter, tocifrede tal mar
kerer provenienser, og bogstaverne viser vejrstationer. 

40 



nen været stærk, og den er sandsynlig
vis foregået på denne vis i mindst et par 
hundrede år. 
Før kåringssystemernes indførsel var 
det almindeligt at samle agern til alle
træer fra enkelttræer/grupper af sær
lig god kvalitet (ret form, spidse 
grenvinkler, stor vitalitet). I dag benyt
tes udelukkende afkom fra de kårede 
"Select" frøkilder til produktion af 
disse l. klasses heistere, der sælges som 
"mærkevare" med oprindelsesgaranti. 
Ved at benytte agern fra udpegede 
plustræer (modertræer) kan man på 
kort sigt forbedre de hollandske prove
niensers egenskaber, men denne frem
gangsmåde er temmelig kostbar. 
Fjernelse af individer med dårlige 
egenskaber kan også forbedre afkom
mets gennemsnitlige egenskaber, men 
dette vil næppe blive praktiseret 
større udstrækning i alleerne. 
Den hollandske selektion har altså l 

høj grad bygget på træernes egenska
ber i ungdomsfasen. Da selektionen 
har været endog særdeles stærk, kan 
man formode, at der er opnået en for
ædlingsgevinst mht. vækstpotentiale. 
Den gode stammeform skyldes genera-

tioners arbejde - først og fremmest se
lektion fra gode modertræer, men også 
selektion i planteskolestadiet. 
Selektion for vanristendens har tradi
tionelt været sekundær i forhold til 
formen og vækstpotentialet. Derfor er 
der ikke opnået en lignende selektions
gevinst på dette område. Snoet vækst 
og frostrevner har næppe været gen
stand for bevidst selektion. 

2.0 Kåring, indsamling og kontrol 
af agern i Holland 

2.1. Geografisk områdeinddeling 
I forbindelse med indsamling af frø er 
Holland administrativt opdelt i 8 om
råder ("Gebied"). Det enkelte "Ge
bied" er yderligere opdelt i "Distrik
ter", og endelig indeholder "Distrikter
ne" en række bevoksningskårede pro
venienser ("Select"). Denne admini
strative inddeling benyttes for alle træ
arter i frøforsyningsøjemed. Se figur l. 
En given egeproveniens, kåret som 
"Select" vil således være registreret ef
ter en talkode, der angiver "Gebied", 
"Distrikt" samt proveniens-nummer 
inden for distriktet. 

Tabel l. Fordeling af "Select" -frøkilder på de enkelte Gebieden, samt fordeling mellem kå
ringsår, og dermed kåringskriterier. Beregnet på grundlag af (Anonym, 1990). 

Gebied l 2 3 4 7 8 ialt 

Antal Select 
frøkilder 14 15 46 4 l 6 85 
procent af total 16 18 54 5 l 5 

Antal Select 
frøtræer 2286 4172 8705 1981 () 2470 19596 
procent af total 12 21 44 10 13 

Selectfordeling 
1976-1983 070 80 75 50 O O O 
1984- % 20 25 50 100 100 100 
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Zevenaar-Ol er eksempelvis angivet 
ved koden NL.S.1.2.12.01, hvor bog
stavkoden fortæller at der er tale om en 
hollandsk "Select" beliggende i "Ge
bied" l, distrikt 2, har nummer 12 sva
rende til Zevenaar kommune, samt at 
det er den først kårede proveniens i Ze
venaar. 
De ikke-bevoksningsdeklarerede, men 
alligevel godkendte provenienser, spe
cificeres alene efter det "Gebied" de er 
beliggende i. 
For egens vedkommende samler inter
essen sig hovedsageligt omkring "Ge
bied" 1,2 og 3. Se tabel l. 
Gebied 2 er især påvirket af tilstedevæ
relsen af Ede-Ol, der med 2000 træer er 
Hollands største selekterede prove
niens. 
Gebied 3 indeholder markant flest se
lekterede egeprovenienser. Heraf er 
70070 beliggende i "Distrikt" 3.3, og 
20070 beliggende i "Distrikt" 3.2. Dvs. 
at ca. 40070 af samtlige "Select" - prove
nienser er beliggende i "Distrikt" 3.3. 

2.2 Den hollandske herkomstkontrol 
Den hollandsk frøkontrol "NAKB" 
(Nederlanse Algemene Keuringsdienst 
voor Boomkwekerijgewassen) svarer 
til den tidligere danske herkomstkon
tro!. NAKB er en uafhængig institu
tion med repræsentanter fra alle inte
resserede parter i planteskoledrift. 
Kontrollen med skovplanter udgør kun 
en mindre del af deres samlede ar
bejde. 
NAKB er meget udfarende og målret
tet i sit daglige virke. Dette er bevidst 
og i høj grad foranlediget af branchen 
selv. Den hollandske eksport af plante
skolemateriale andrager op imod 2 
mia. dkr. årligt. Derfor investeres en 
del tid og penge på at fastholde og ud
bygge markederne. En effektiv og tro-
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værdig kvalitetskontrol er i denne sam
menhæng afgørende. 
Et eksempel på denne målrettede mar
kedsføring er netop det meget omfat
tende arbejde med etablering af "Se
leet" -kåringen i eg siden midt i 70'erne, 
hovedsagelig iværksat af "De Dorsch
kamp". 
Planteskolerne er ligeledes underlagt 
NAKBs kontrol, og for alt certificeret 
materiale skal der føres et nøje regn
skab med såvel indkøb, beholdning og 
salg. 

2.3 Indsamling og distribution af 
agern 
For tiden indsamles der i Holland ca. 
500 tons agern pr. år, hvoraf halvdelen 
eksporteres. Kun ca. 5 070 anvendes na
tionalt, resten eksporteres i form af 
planter til især Tyskland. De vigtigste 
frømarkeder er Tyskland, Storbritan
nien, Danmark og Frankrig (Boeve, 
1992). 
Distributionen af hollandske agern til 
såvel hjemmemarked som eksport sker 
via 4-5 betydende frøhandlere. Der fin
des ingen brancheorganisation for 
disse. 
Indsamlingen af agern organiseres af 
den enkelte frøhandler. Alleerne langs 
de offentlige veje administreres af vej
myndighederne, og der betales intet for 
retten til indsamling. Man kan derfor 
heller ikke købe rettighederne til disse 
alleer. 
Dog kan myndighederne forbyde ind
samling på strækninger, hvor indsam
ling vil være forbundet med stor risiko 
for trafikuheld. Dette gælder f.eks. 
"Heeze-Ol". 
De alleer eller bevoksninger, som er 
privatejet, er ikke frit tilgængelige. 
Man skal have en tilladelse til indsam
ling af agern. I reglen betales der ikke 



Figur 2. Alleen Ede-De Klomp (Ede-Ol) er med sine 2000 træer den for tiden vigtigste alle mht. 
frøleverancer til Danmark. Alleen indeholder varierede trætyper og er som helhed kun af mo
derat kvalitet. 

mange penge for retten, men der vil 
ofte være begrænsninger i brugen af 
maskinelt indsamlingsudstyr i form af 
"tree-shakere" mv. 
Indsamlingen i kårede alleer ("Select") 
foretages bl.a. af billig tilgængelig ar
bejdskraft, f.eks. skolebørn, under op
syn af ansatte i frøfirmaet. Agern kan 
også opsamles med feje- og opsug
ningsmaskiner. 
Under indsamlingen er repræsentanter 
fra den uafhængige institution NAKB 
tilstede for at kontrollere, at der ikke 
høstes uden for området, og at der ikke 
tilføres agern udefra. Desuden er det 
NAKB der foretager indvejningen af 
agern og forsegling af sækkene. Der 
betales en kilovis afgift til NAKB for 
denne frøkontrol. Når alt er betalt ko
ster "Select" agern ca. 3 gange så 
meget som "Gebied" agern. 

Der foretages flere indsamlinger på 
samme sted i løbet af frøfaldet. Nor
malt kan et indsamlingshold på 10 per
soner indsamle 8-900 kg pr. dag. Alleer 
på under 50 træer er dyre at samle i. 
Dette gælder også mange skovbevoks
ninger. 
De bedste indsamlings muligheder fås 
hvor trafikken er minimal, dvs. luk
kede veje samt dobbeItrækker langs cy
kelstier, plæner mv. 
Nogle af de sammensatte "Select" 
provenienser varierer meget mht. ind
samlingsvilkårerne. Agern fra sådanne 
provenienser vil i praksis kun være del
vis repræsentative. Dette gælder f.eks. 
"Nuenen-Ol ". 
Frøhandlerne intensiverer naturligvis 
indsamlingerne, hvor det økonomiske 
udbytte er størst, dvs. store frøkilder 
med gode indsamlingsmuligheder 
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(f.eks. "Ede-Ol"). Derfor er den i Dan
mark forholdsvis velkendte "Zeve
naar-Ol" ikke særligt vellidt af frø
handlerne, idet den er hullet og står i 
enkeltrække langs en stærkt trafikeret 
landevej næsten uden rabat. Sådanne 
provenienser vil i reglen kun blive hø
stet på direkte anmodning. 
Levinsen Skovfrø fik på anmodning 
indsamlet agern fra "Zevenaar-Ol" i 
1991. Indsamlingspræstationen lå på 
ca. en fjerdedel af normalen, hvilket 
påvirkede prisen betydeligt. 
Indsamlingen af agern i øvrige alleer 
og bevoksninger ("Gebied") foretages 
ved, at frøhandlerne i aviserne annon
cerer, at der kan samles agern i be
stemte områder. Derefter kan folk så 
indlevere agern til frøhandlerne mod 
betaling. I praksis er det ofte en fast 
skare af folk der indsamler på denne 
måde, og indsamlingen er ofte kon
centreret til et relativt begrænset om
råde i det givne "Gebied". 
I forbindelse med "Gebied" -indsam
lingerne foretages der ingen herkomst
kontrol. Den samlede mængde kon
trolleres dog af NAKB, og der betales 
også en mindre afgift pr. kilo (PVM, 
1992). 
De store frøhandlere blander efter eget 
udsagn de indkomne partier for at 
kunne markedsføre et så stabilt "Ge
bied" -produkt som muligt. 

3 Resultater af de hollandske 
kåringer 1976 og 1984 

3.1 Kåringsmyndigheder 
Kåringen af "Select" -bevoksninger 
foretages officielt af et udvalg, hvori 
der sidder repræsentanter fra skov
brug, planteskoler, landbrugsministe
rium og forskning. Den praktiske kå
ring er imidlertid overladt til eksperter 
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fra forskningsinstitutionen "De 
Dorschkamp". 
Som i Danmark foregår kåringen ved 
at bevoksningerne anmeldes. I Hol
land er det dog oftest frøhandlerne, der 
ønsker kåringer, fordi der tit er mangel 
på de meget efterspurgte agern fra "Se
leet" bevoksningerne. 
Den første kåringsprocedure blev ud
arbejdet i 1976. Den var foranlediget 
af, at det altdominerende tyske marked 
ønskede større sikkerhed for kvaliteten 
og eksakt herkomst. Samtidig udbyg
gede hollænderne den statslige frø
kdntrol. 
Kåringskriterierne er i 1984 blevet 
ændret, uden revurdering af allerede 
kårede provenienser. Revurdering af de 
kårede" Select" bestande sker alene på 
grundlag af afkomsforsøg. 
De hollandske "Select" provenienser 
kan altså inddeles i to grupper, som er 
kåret efter forskellige kriterier. Alle de 
i Danmark bedst kendte "Select" -be
stande er kåret efter 1976- kriterierne. 
Dette gælder også den relativt unge 
Ede-Ol. 

3.2 1976-kåringen 
Efter visuel bedømmelse af ca. 300 be
stande af eg blev en første selektion 
foretaget. 75 bestande blev udvalgt til 
systematisk bedømmelse efter en 
række kåringsparametre. I hver be
stand bedømtes (mindst) 40 individer. 
Hvis en bestand var på mere end 300 
individer, blev antallet af individer 
øget til 80. Bedømmelsen foregik om 
sommeren i 1976. 
Grænseværdierne for kåring / ikke-kå
ring blev fastlagt rent subjektivt, og de 
blev af hensyn til forsyningssikkerhe
den formuleret således, at ca. 2/3 af de 
bedømte bestande kunne selekteres. 
Kun parametrene vedr. stammeform 



Tabel 2. Liste over samtlige parametre der 
indgik ved 1976- kåringen. lait blev ca. 
3000 ud af ialt ca. 14000 individer (20070) 
bedømt efter parametrene: stammeform 
under kronen, stammeform i kronen, van
ris/ vanrispuder, grenvinkel, grentykkelse 
og aldersklasse. 

A) Stammeform under kronen 
-1 Ret 
-2 Svagt krum 
-3 Krum 

B) Stammeform i kronen 
-1 Ret 
-2 Svagt krum 
-3 Krum 
-4 Enkelt tvege 
-5 Gentagne tveger 

C) Vanris / vanrispuder 
-1.1 ingen/ få vanris, 

ingen/ få vanrispuder 
-2.1 middel/mange vanris, 

ingen/få vanrispuder 
-1.2 ingen/få vanris, 

middel/mange vanrispuder 
-2.2 middel/mange vanris, 

middel/mange vanrispuder 
D) Grenvinkel 

øverste, respektive nederste del 
af kronen vurderes separat. 
-1 Spidse grenvinkler (under 30 grader) 
-2 Grenvinkel 30-60 grader 
-3 Grenvinkel over 60 grader 

E) Grentykkelse 
-1 Ikke grovgrenet 
-2 Grovgrenet 

F) Aldersklasse 
-1 25-40 år 
-240-70 år 

og vanris i tabel 2 indgår i selektions
kriterierne, mens de øvrige parametre 
ikke blev anvendt. En af de kårede al
h~er i 1976 var den vigtige Ede-Ol. 
De endelige kriterier fremgår af tabel 
3, hvor også middelværdierne af de 75 
bevoksninger er vist. 
Ved bedømmelsen af vanris har man 

udelukkende vægtet tilstedeværelsen 
af vanrispuder. Efter test på oven
nævnte kriterier kunne 49 af de ud
valgte 75 bestande kåres som "Se
lect" -frøkilder. 
Indtil 1983 blev ialt 56 bestande selekte
ret. 6 af disse er parvis slået sammen, så
ledes at der i dag eksisterer 53 provenien
ser udvalgt efter ovennævnte kriterier. 
Kåringsresultaterne er vist i bilag I. 

3.3 1984-kåringen 
I 1984 blev kåringsproceduren revurde
ret. 25 meget forskellige parametre 
blev formuleret, og 80 nye bestande 
blev bedømt efter disse. Kåringsproce
duren blev udarbejdet med henblik på 
selektion af såvel eg som bøg. 
De enkelte parametre fik karakter i en 
3-delt eller 2-delt subjektiv skala efter 
princippet: 

1) God (f.eks. ingen vanris) 
2) Middel (f.eks. nogen vanris) 
3) Dårlig (f.eks. meget vanris) 

I hver bestand skulle mindst 50 tilfæl
digt udvalgte individer bedømmes, i 
store bestande dog minimum 20070 af 
individerne. Ud fra EDB-baserede be
regninger fandtes kun 7 af de oprinde
lige 25 parametre at være væsentlige at 
benytte i et praktisk kåringssystem. 
Disse 7 parametre inddeltes i to 
grupper: 

Gruppe J: 
Stammeform over kronen 
Stammeform under kronen 
Kronestruktur 

Gruppe 2: 
Snoet vækst 
Kambialrevner 
Vanrispuder 
Vanris 
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TabelJ. Selektionskriterier jf. pkt A, B og C i tabel 2 ved r. 1976-kåringen. Beregnet efter målin
ger foretaget af De Dorschkamp (1992(1)). 

Parameter Selektionskriterie Gns. værdi 

Stammeform under kronen 1) Rette træer, over 15 ClJo 34ClJo 
2) Svagt krum 49ClJo 
3) Krumme, under 30CIJo l7ClJo 

Stammeform i kronen l) Rette træer, over 5 ClJo *) 11 ClJo 
2) Svagt krum 49ClJo 
3) Krum/ tveget 

(grp. 3,4 + 5) under 65 ClJo 40CIJo 

Vanris Middel / mange vanrispuder på under 
lOClJo træer 

*) under 5ClJo accepteres hvis stammeform under kronen har mere end 30CIJo rette stammer 

Ved bedømmelsen tildeltes følgende 
karakterer (1-3): 

Stamme/orm (over og under kronen) 
1) Ret 
2) Lidt krum 
3) Krum 

Kronestruktur 
1) Ingen tvegedannelse 
2) Enkelt tvege 
3) Flere tveger eller tykke grene 

Gruppe 2 (snoet vækst mv.) 
1) Ikke forekommende 
2) Svagt forekommende 
3) Moderat/stærkt forekommende 

Selektionskriterierne er opstillet såle
des, at hver parameter i den enkelte 
gruppe er vægtet ens. Og for at blive 
kåret skal en bestand opnå en fastsat 
minimumsværdi for hver gruppe: 

Gruppe 1: Krone og stammekarakterer 
Gruppedifferencen (070) mellem karak
ter l og 3 skal være større end 90 
(gruppesum = 300). 
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Gruppe 2: Van ris, stammerevner og 
snoet vækst 
Gruppedifferencen (070) mellem karak
ter l og 3 skal være større end 300 
(gruppesum = 400). 

Ved at udregne differencer baseret på 
forskellige målte egenskaber fås et 
godt gennemsnitligt mål (index), hvor
ved de forskellige provenienser kan 
rangeres. Det kan altid diskuteres 
hvorvidt vægtningen mellem de for
skellige egenskaber er korrekt. 
I tabel 4 er proceduren eksemplificeret 
ved brug af kåringsdata fra "Se
lect"-alleen "Zeist-Ol". 
På grundlag af den ny kåringsproce
dure er der nu kåret yderligere 40 be
stande som "Select" -frøkilder. 3 af 
disse er parvis slået sammen med tidli
gere kårede frøkilder til samlede prove
nienser, det gælder f.eks. "Nuenen" 01 
+ 02. Yderligere 4 fra 1984 kåringen er 
parvis slået sammen til 2 provenienser, 
se bilag II. 
Der findes altså i dag 88 kårede "Se
leet" -provenienser, heraf 3 5 kåret efter 



Tabel 4. Eksempel på kåringsprocedure ud fra 1984-kriterierne, her "Zeist-Ol". Beregnet efter 
målinger foretaget af De Dorschkamp (1992(1)). 

Stammeform under kronen 
Stammeform i kronen 
Kronestruktur 

sum 

Snoet vækst 
Kambialrevner 
Vanrispuder 
Vanris 

sum 

1984-kriterierne. Kåringsresultaterne 
fremgår af bilag I-III. 

3.4. Vurdering af det hollandske kå
ringssystem 
Såfremt de hollandske provenienser 
vurderes efter de kriterier, der har væ
ret gældende i Danmark(l), ville sand
synligvis kun en mindre del af de nu
værende "Select" -provenienser kunne 
kåres (bl.a. skovbevoksningerne i 
"Liesbos" og "Voorsterbos"). 
Flertallet af de kårede alleer ville ikke 
kunne honorere kravene til oprindelse, 
alder og isolering mod pollenforure
ning. Ofte ses det, at kårede og ikke kå
rede alleer ligger ved siden af hinan
den, at kun en del af en given alle er kå
ret, samt at en proveniens er sammen
sat af forskelligaldrende individer. 
Desuden giver en del alleer klart ind
tryk af, at de enkelte træer er af for
skellig oprindelse (f.eks. "Ede-Ol" og 
"Zeist-Ol"), se figur 2. Produktions
egenskaber indgår ikke i kåringskrite
rierne. 

l 

53 
37 
75 

165 

91 
99 
99 
100 

389 

070 træer 

2 3 Sum 

43 4 100 
44 19 100 
24 l 100 

- 24 diff. = 144 

8 l 100 
l O 100 
l O 100 
O O 100 

- l diff. = 388 

Kåringen sker altså ved vurdering af 
enkelttræer ud fra en række kvalitets
parametre, som er vægtet overfor hin
anden. Den væsentligste udsagnskraft 
bag "Select" -begrebet er derfor, at 
man her har en bestand, som gennem
snitlig har en bedre kvalitet end "Ge
bied" -bestandene. 
Flertallet af "Select"-provenienser er 
kåret efter de noget mildere 
1976-kriterier, og en del af disse ville 
utvivlsomt være blevet frasorteret ved 
en bedømmelse efter l 984-kriterierne. 
Omvendt findes der i dag formentlig en 

(1) Kriteriet for kåring af frøavlsbevoks
ninger i Danmark er, at der er tale om en 
klart afgrænset bevoksning af træer med 
fælles oprindelse og alder. Dernæst må be
voksningen være betryggende isoleret mod 
bestøvning fra fremmede pollen kil der. En
delig tilstræbes en vedproduktion, hvis 
mængde og kvalitet (stammeform og gren
karakter) er bedre end normalt for pågæl
dende art og lokalitet. Oplysninger om be
voksningens herkomst samt evt. afkom kan 
være afgørende for en kåringsbeslutning. 
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del yngre alleer, som kun er indeholdt i 
"Gebied" kategorien, men som rent 
faktisk er af bedre kvalitet end flere af 
"Select" provenienserne. 
Tilbage bliver at vurdere, hvilken ud
sagnskraft de valgte parametre og kri
terier har i traditionel skovdyrknings
mæssig sammenhæng. Erfaringsvis er 
stammerethed i høj grad nedarveligt. 
Vi kan altså regne med at opnå en se
lektionsgevinst ved at anvende "Se
leet" materiale. Hvor stor denne er, 
kan dog ikke vurderes ud fra moderbe
voksningerne alene. 
Hollænderne udfører altså et ret om
fattende og systematisk kåringsar-

bejde, som skaber respekt og tillid til 
kvaliteten af de kårede frøkilder. Usik
kerhed omkring større eller mindre 
pollenforurening belaster måske 
denne tillid. 

3.5. Hollandske proveniensforsøg 
Der er anlagt en del forsøg med eg fra 
de hollandske frøkilder. Resultater fra 
et forsøg i skoven Larserbos (afd. FSO) 
på Oster Flevoland er gengivet i tabelS. 
Der er tale om et stort forsøg med 
mange provenienser/halvsøskende, og 
der er mange gentagelser. Forsøget, der 
er anlagt i 1980, er placeret på mager 
sandjord, og væksten er ret dårlig . 

Tabe/5. Egeproveniensforsøg i Larserbos (Flevoland) med hollandske provenienser af eg. Må
linger af højder forår 1982 og 1986 (De Dorschkamp, 1992(2)) (ZE = kåringsnummer). 

ZeNr. Proveniens 
Højde cm Højde cm 

1981/8 1985 / 86 

l 36 Zevenaar-02 110,3 334,3 
2 34 Velp-Ol 112,3 325,7 
3 68 Elsendorp-O l 110,0 315,9 
4 Wageningen IVRO 110,5 315,5 
5 9 Renswoude 99,2 314,9 
6 27 Lochem-Ol 107,3 307,8 
7 37 Duiven-Ol 107,2 307,4 
8 32 Velp-02 96,3 305,4 
9 30 Wageningen-O I 99,8 304,6 

10 23 Teuge-Ol 104,3 301,9 
Il 47 St. Anthonis-O I 84,8 301,1 
12 Vaassen 102,9 297,8 
13 62 Nuenen-02 103,2 297,3 
14 II Ede-Ol 96,7 295,9 
15 Heesch-west 95,1 295,2 
16 Horn 97,8 294,5 
17 Heesch-oost 86,7 287,7 
18 ? Nuenen-Eindhoven 86,5 285,8 

19 45 Boxmeer-Ol 86,9 274,0 
20 Elspeet 84,4 271,9 
21 Heeze Lende 85,2 270,3 

22 Hof te Dieren 80,6 256,6 
23 46 Haps-Ol 72,5 252,8 
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Stammeformen i forsøget er temmelig 
ringe. Sandsynligvis pga stor planteaf
stand og de vanskelige kår. 
Forsøget viser, at der også i Holland 
kan være betydende forskelle mellem 
proveniensernes vækstegenskaber. I 
dette forsøg er der 80 cm forskel mel
lem bedste og dårligste proveniens, 
hvilket svarer til 20-25070 forskel. 
Som i de danske forsøg har det vist sig 
muligt at foretage en troværdig grov
sortering af provenienserne på bag
grund af deres vækst efter 4-6 år. Prov
enienserne Babberich (Zevenaar-02), 
Smidsallee (Velp-Ol), Renswoude-Ol, 
Elsendorp-Ol og Lochem-Ol ligger 
blandt de bedste. 
De meget anvendte Ede-Ol, St. Antho
nis-Ol og Nuenen-Ol er placeret mid
delmådigt, og provenienserne Haps-Ol 
og Heeze-Ol (kendes i danske forsøg) er 
blandt de dårligste provenienser 
(Heeze-Ol er af andre årsager slettet af 
kåringslisten) . 

Som nævnt er der også benyttet halv
søskendeafkom i forsøget (ikke vist i 
tabelS), og disse varierer fra meget god 
vækst til dårlig vækst inden for samme 
proveniens (f.eks. Ede-Ol). 
I forsøget er også medtaget enkelte af
kom fra hollandske provenienser og 
halvsøskende af vintereg (formodent
lig autochtone), som alle klarer sig 
temmelig dårligt mht. vækst og stam
meform. 
I et andet lidt ældre forsøg anlagt i 
1980 i Bremerbergbos (Oster Flevo
land), indgår der også halvsøskendeaf
kom fra Ede-Ol og Elsendorp-Ol samt 
afkom fra hovedområder og proveni
ensen Ede-Ol, se tabel 6. 
Træerne har haft en lidt bedre kultur
start, og træerne har en generelt bedre 
kvalitet end i forsøget i Larserbos. Des
uden findes et parallelforsøg i Bergen. 
Det medvirkende blandede afkom fra 
Gebied-områder har en både ringere 
vækst og forventelig ringere form end 
afkommene af "Select". 

Tabel 6. Proveniens- og halvsøskende (hfs)-forsøg anlagt 1978 (2 årige pla nter) i Bremerberg
bos. Resultat af højdemålinger og formtalsscoringer ved 13 år fra anlæg (De Dorschkamp, 
1992(2)) . 

Nr. Proveniens/ halv- Højde 13 år ()Jo træer med 
(i forsøg) søskendeafkom (hfs) fra frø god form 

33 Middachten, Gebied 2.3 5,75 30 
99 Gebied 2 5,80 31 
98 Gebied 3 6,26 35 
96 Elsendorp - De Rips hfs 6,31 42 

91 Ede - De Klomp hfs 6,34 49 
94 Elsendorp - De Rips hfs 6,34 48 

2 Nunspeet, Gebied 2.2 6,54 22 
95 Elsendorp - De Rips hfs 6,70 41 

97 Elsendorp - De Rips hfs 6,81 54 

93 Ede - De Klomp hfs 6,90 31 

92 Ede - De Klomp hfs 7,10 44 

7 Ede - De Klomp 7,17 41 

90 Ede - De Klomp hfs 7,25 41 
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Også i dette forsøg ses betydelige for
skelle i vækst og udspring mellem 
provenienser og mellem afkom af halv
søskende. Dette bekræfter, at holland
ske provenienser ikke er så ensartede, 
som man måske har forestillet sig i 
Danmark. 
Analyser af form viser, at de medvir
kende Gebied-afkom har et betydeligt 
mindre antal velformede træer end af
kommene fra de to Seleet-provenien
ser. I dette forsøg har Gebied-afkom
met givet 20-35070 velformede træer. 
Afkommet fra Elsendorp-Ol har givet 
40-55%, mens afkommet fra Ede-Ol 
har givet 30-50% velformede træer. 
Forsøget antyder, at der kan være tem
melig stor variation mellem afkom af 
Seleet-provenienserne. 
Sammenligninger af væksten i de to 
forsøg i Bergen og Bremerbergbos vi
ser, at provenienser/ halvsøskende af
kom rangerer nogenlunde ens i de to 
forsøg. Det samme gælder udsprings
tidspunktet. Dette tyder på, at de udvi
ste egenskaber i høj grad er genetisk 
betinget, og at kårene kun i ringe grad 
har indvirket på provenienser
nes/ halvsøskendes indbyrdes række
følge. 
Der fandtes ingen sammenhæng i dette 
forsøg mellem udspring og vækst og 
mellem udspring og form. Der er en ty
delig sammenhæng mellem væksten 
efter 3-4 år fra anlæg og væksten ved 
13 år fra anlæg. 

4. Vurdering af de væsentligste 
egefrøkilder i Holland 

Kravene til en god frøkilde er mange, 
og meget forskellige. Vurderingen i det 
følgende er baseret på praktiske erfa
ringer, kåringer, proveniensforsøg og 
indsamlingsm u ligheder 
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Med henvisning til de forrige kapitler 
kan de hollandske provenienser umid
delbart inddeles i 3 hovedgrupper: 
1. "Gebied" 
2. "Seleet" 1976-1983 
3. "Seleet" 1984-

4.1 Gebied 
Det er overvejende sandsynligt, at 
ældre egebevoksninger/alleer i det 
nordlige og sydlige Holland er af for
skellig herkomst. 
Bestandene i det nordlige Holland me
nes således at stamme fra de lokale 
kratagtige bevoksninger, hvor der in
gen voldsom selektion har fundet sted. 
Derimod har de sydlige bestande sand
synligvis deres oprindelse i skovområ
derne ved Liesbos, som i vid udstræk
ning har været udsat for menneskelig 
selektion. Det noget barskere klima i 
det nordlige Holland har nok også en 
betydning ved fænotypisk fremtoning 
(Jager, 1992). 
De sydlige områder er generelt af bedre 
kvalitet end de nordlige, og derfor er 
det kun tilladt at distribuere agern fra 
"Gebied" 1,2 og 3. Hvis man ønsker at 
anvende agern fra den nordlige del, så 
skal det ske fra de få bevoksningskå
rede Seleet-bestande der findes i disse 
områder. 
Hollænderne mener selv, at materiale 
fra "Gebied" 3 er af bedre afstamning 
end de øvrige. For dette taler, at det 
også er i dette område, at hovedparten 
af Select-bevoksningerne findes (Ja
ger, 1992 & PVM, 1992). 
Da hollænderne har udført et meget 
omfattende og systematisk kåringsar
bejde, er der næppe nogen tvivl om, at 
Gebied-provenienserne er af gennem
snitlig ringere forstlig kvalitet end Se
leet-provenienserne. 
Da der imidlertid er stor forskel på Se-



Figur 3. Alleen ved Oss er repræsentant for en af de dårligere "Gebied" alleer. 

leet-kriterierne i hhv. 1976- og 1984-
kåringerne, vil der givetvis i dag findes 
enkeltbestande tilhørende "Gebied", 
som er af bedre kvalitet end nogle af 
Seleet-bestandene fra 1976-kåringen. 
Således har f.eks. bevoksningerne 
"Ze86 Ede Lunteren" og "Ze117 Lies
bos afd. 2d" i 1984 været forsøgt kåret 
uden held. Egne beregninger viser 
imidlertid, at disse sandsynligvis ville 
være blandt den bedste tredjedel af 
1976-kåringerne. 
Omvendt viser en analyse af materia
let, at kendte Seleetprovenienser som 
f.eks "Ede de Klomp" (Ede-Ol) og 
"Smids Alle" (Velp-01) (begge kåret ef
ter 1976-kriterierne) sandsynligvis ikke 
opfylder 1984-kriterierne. 
Nogle specifikke alleer var af hollæn
derne indstillet til kåring i 1976, men 
blev ikke kåret. Disse provenienser ses i 
bilag III, og flere af disse har været an-

vendt i større omfang i Danmark og 
bliver det stadig. 
Mht. væksten skal det bemærkes, at 
kåringen af Seleet- provenienser alene 
sker på grundlag af kvalitative para
metre. At vækstpotentialet generelt 
skulle være forskelligt mellem "Ge
bied" og "Seleet" må derfor tages med 
stort forbehold. Afkomsforsøgene an
tyder imidlertid, at Gebied-afkommet 
må forventes at have både ringere 
vækst og form end Seleet-afkommet, 
se tabel 9. 
De danske afkoms forsøg viser ikke no
gen tydelig niveauforskel i vækstpo
tentiale mellem "Gebied" og "Select". 
De fleste danske bevoksninger af hol
landsk oprindelse stammer formentlig 
fra en del ældre frøkilder, som i dag er 
Gebied -kåret. 
Gennemsnitlige afkom fra Gebied 
provenienser vil sandsynligvis kunne 
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indeholde 20-30 070 individer med god 
form (aksetræer). Det konkrete ud
fald vil naturligvis være kårpåvirket, 
og ovenstående niveau gælder for 
"beskyttede lokaliteter" uden vold
somme klimaekstremer og andre kala
miteter. 

4.2 Select 
Det skal pointeres, at sammenlignin
ger af de enkelte bevoksninger/alleer 
må gøres med forbehold. 
Målingerne er foretaget på forskellige 
årstider og over en årrække. Vurde
ringsniveauet kan derfor ændre sig. 
Nogle frøkilder er bedømt i en høj al
der, andre har knapt nået den frøbæ
rende alder. Nogle har været bedømt i 
bevoksning, andre har været bedømt i 
alle. Nogle alleer består af enkeltræk
ker, andre af dobbeltrækker. Nogle har 

været beskåret (såvel opstammet som 
stynet), andre har aldrig været be
handlet. 
Alle disse faktorer påvirker i høj grad 
det visuelle indtryk. Derfor er det vig
tigt for hollænderne at foretage af
komstest. 
Desuden kan nævnes, at nogle be
stande er slået sammen til en samlet 
proveniens (f.eks. "Goor-Ol "), mens 
andre bestande har en systematisk, ge
ografisk betinget variation (f.eks. 
"Nuenen- Ol "). 
l det følgende vil provenienserne blive 
vurderet med udgangspunkt i de opnå
ede kåringsværdier. I det omfang der 
haves oplysninger omkring forhold, 
der evt. ændrer ved kåringsværdiernes 
udsagnskraft, vil dette indgå i den 
samlede vurdering. 

Figur 4. Alleen Elsendorp-Ol tilhører gruppen af bedre alleer med ensartede velformede træer 
og synes umiddelbart bedre end f.eks . Ede-De Klamp. 
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4.2.1 Select 1976-1983 
Som nævnt befinder de i Danmark 
bedst kendte provenienser sig i denne 
gruppe. 
Der er som følge af de relativt milde 
kåringskriterier en meget stor varia
tion på kvaliteten mellem de enkelte 
provenienser. Der findes ingen objek
tiv måde at vægte de enkelte kåringspa
rametre i forhold til hinanden. 
Vi har imidlertid i vurderingen valgt at 
nedprioritere vanrisparametrene, idet 
disse i høj grad kan være kårpåvirket. 
På baggrund af kåringsværdierne i bi
lag I og II har det været muligt at kon
struere en liste over nogle af de bedste 
hollandske provenienser, hvor alle 
provenienserne imødekommer føl
gende skærpede kriterier vedrørende 
krone- og stammekvalitet. 

1) Stamme/orm under kronen: 
- mere end 50 070 helt rette stammer 
- mindre end 10 % meget krumme 

stammer. 

2) Stamme/orm i kronen: 
- mere end 70 % rette/svagt krumme 

aksetræer 
- mindre end 5 % med aksen fuld

stændig opløst. 

I tabel 7 er listet de provenienser, der 
imødekommer disse kriterier. (Alle 
disse provenienser indeholder i øvrigt 
over 70 % individer uden betydende 
vanris). 
Endvidere opfylder "Ze 26, Goor Ol" 
ovennævnte kriterier. Men denne prov
eniens er sammensat af "Ze 25 og 26", 
og "Ze 25" tilhører gruppen med de la
veste kåringsværdier, se tabel 8. 
Den nære beliggenhed af de to be
stande bevirker, at hovedparten af 
agern fra "Goor Ol" i praksis vil blive 
samlet fra den dårligere" Ze 25". 

Tabel 7. Liste over de bedste provenienser 
fra 1976-kåringerne, vurderet ud fra de 
vægtede kåringsværdier. Opstillet efter må
linger foretaget af De Dorschkamp 
(1992(1)).("*" henviser til alternativ vægt
ning, se tekst). 

Ze nr. Proveniens Antal træer 

9 Renswoude-Ol* 140 
3 Nunspeet-Ol * 114 

35 Zevenaar-Ol 48 
45 Boxmeer-Ol 64 
68 Elsendorp-Ol* 168 
15 Baarn-02* 85 

22+23 Teuge-Ol 138 
48 Zundert-Ol * 146 
57 Princehage-02 80 
47 St.Anthonis-OI 317 
46 Haps-Ol* 156 

Tabel 8. Provenienserne med den dårligste 
form blandt 1976- kåringerne (dvs. træer 
med mindre end 30 070 helt rette stammer 
under kronen og mere end 15 070 meget 
krumme stammer). Opstillet efter målinger 
foretaget af De Dorschkamp (1992(1)) 

Ze nr. Proveniens 

42 Helvoirt-Ol 
64 Oirshot-Ol 
30 Wageningen-Ol 
37 Duiven-Ol 
25 Goor-Ol 
31 Hummelo-Ol 
58 Nuenen-Ol 
36 Zevenaar-02 

7 Delden-Ol 
67 Hapert-Ol 
38 Duiven-02 

Det ses, at "Zevenaar-Ol" efter oven
stående vurdering har været blandt de 
bedste provenienser. De mest interes
sante blandt ovennævnte provenienser 
er dels "St. Anthonis" pga. sin stør-
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relse og dermed gode forsyningsmulig
heder. Dels "Elsendorp-Ol" og 
"Baarn-02" pga. deres unge alder, og 
deraf følgende "garanti" for frøforsy
ning i de kommende 50-100 år. 
Hvis man alene finder det interessant 
at udpege provenienserne efter krite
riet "Maksimalt antal træer med en ret 
stamme med gennemgående akse", så 
vil de med "*,, markerede provenienser 
i tabel 7 også være blandt de 10 højest 
kårede (alle med over 20070 af træerne i 
nævnte kategori). 
På lignende vis kan de svageste 10 pro
venienser beregnes på grundlag af kå
rings værdierne. 
I tabel 8 er angivet de provenienser, 
som har mindre end 30070 rette og mere 
end 15070 meget krumme stammer. 
Den største og dermed meget vigtige 
proveniens "Ede de Klomp" ligger 
altså hverken i top eller bund, når pro
veniensegenskaberne vurderes ud fra 
ovennævnte kriterier. 
De hollandske afkomsforsøg viser en 
vis variation mellem kvaliteten af de 
medvirkende Select-provenienser, der 
ved 20 års alderen indeholder mellem 
40070 og 50070 velformede træer. Disse 
niveauer skal ses i forhold til en "Ge
bied-kvalitet" på 20-30070 velformede 
træer. 

4.2.2 Select 1984-
Kåringskriterierne for disse provenien
ser er væsentlig skrappere end kriteri
erne fra 1976. Der findes endnu ingen 
afkomsfarsøg fra disse provenienser, 
så vurderingen må alene bero på kå
rings værdierne. Også for disse prove
nienser er det problematisk at vurdere 
vanrisparametrene. 
Der er som nævnt tale om et meget høj t 
kvalitetsniveau. En gruppering af 
provenienserne vil på grundlag af de 
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foreliggende data alene kunne deles i 
noget som er "særdeles godt", og res
ten er "meget godt". 
I tabel 9 gives et indtryk af, hvordan 
kåringsværdierne ligger. Der er angivet 
henholdsvis "største værdi", "med
ian" (værdien for proveniensen midt i 
spændet) samt "laveste værdi". 

Tabel 9. Kåringsværdiernes niveau for 
provenienser kåret i 1984-. Beregnet efter 
målinger foretaget af De Dorschkamp 
(1992(1)). 

Parameter Største Median Laveste 
værdi værdi 

Ret stamme 
u.krone 86070 56% 40% 

Ret stamme i 
krone 76% 40% 14% 
Gennemgående 
akse 100% 70% 24% 
Ubetydeligt 
vanris 100% 80% (0%) 

H vis man sammenligner de 15 bedst 
placerede provenienser for hver enkelt 
parameter i bilag II, så findes der - ikke 
uventet - mange sammenfald mellem 
de to parametre for rette stammer, se 
tabel 10. Derimod findes der kun få 
sammenfald ved sammenligning mel
lem stamme-/ kroneform og de øvrige 
parametre. 
"Heeze-02" er således den eneste pro
veniens der er placeret i "top 15" mht. 
til såvel stammerethed samt aksedan
neIse. Faktisk er den placeret som hhv. 
nr.l - nr.3 - nr.5 i de respektive para
metre. Igen må der tages forbehold 
som følge af manglende afkomsforsøg 
og vurdering af vækstpotentiale. 
Der kan imidlertid konstateres en ne
gativ sammenhæng mellem stamme
rethed og vanristendens. laIt 8 proveni-



Tabel JO. Provenienser der ligger blandt de 
femten bedste ved kåringen i 1984 mht. 
stammeform såvel under som i kronen. Be
regnet efter målinger foretaget af De 
Dorschkamp (1992(1)). ("*" angiver prove
nienser med udpræget vanristendens). 

Ze nr. Proveniens 

138 Heeze-02 
105 Voorsterbos-03 
89 Smilde-Ol * 
90 Eindhoven-Ol * 
91 Valkenswaard-Ol * 

173 Varsseveld-Ol * 

enser befinder sig blandt de femten 
bedste mht. stammerethed såvel under 
som i kronen. Af disse er hele 6 prove
nienser kendetegnet ved, blandt alle, at 
indeholde markant færrest træer uden 
vanris. 
Kun "Heeze-02" nærmer sig "media
nen" (se bilag II). Dette må for en 
umiddelbar vurdering bero på en til
fældighed, men den meget entydige 
tendens er dog besynderlig ... 
Ud fra det visuelle indtryk af en del af 
provenienserne virker udover "He
eze-02" også "Valkenswaard-Ol", 
"Renswoude-03" og "Baarn-03" inter
essante. Især sidstnævnte virker umid
delbart flottere end kåringsværdierne 
lægger op til. Dette kan muligvis bero 
på, at "Baarn-03" oprindelig bestod af 
alleen på begge sider af Amsterdamse
straatweg; men siden er indskrænket til 
kun at gælde den ene side. 
En anden interessant proveniens er 
"Zeist-Ol" som aldersmæssigt og visu
elt bedømt minder meget om 
"Ede-Ol". Der er altså tale om en pro
veniens som vil producere agern i 
mange år frem, og indsamlingsmulig
hederne er samtidig gode. 

Den samlede liste over kåringsværdier 
for 1984-kåringerne findes i bilag II. 

5. Sammenfattende vurdering 

Vi har i Danmark erfaring for, at hol
landsk eg er af generel god kvalitet, og 
det er også det indtryk som arbejdet 
med dette projekt efterlader. 
Den forstlige kvalitet af det hollandske 
egemateriale synes næsten altid til
fredsstillende, og tilliden til materia
lets oprindelse og sammensætning er 
god, især når frøet leveres gennem 
etablerede distributører. 
Den interesse, der kunne ligge i at ud
pege "den bedste" proveniens, kan 
være af mindre praktisk betydning, 
hvis materialet ikke kan fremskaffes, 
og hvis andet materiale måske er "fuldt 
tilfredsstillende". Desuden kan kvalitet 
købes for dyrt. 
Hvis de niveauer, der er anslået for 
kvaliteten af afkommet fra forskellige 
"proveniens-gru pper" viser sig rigtige, 
så bliver valget mellem "Gebied" og 
"Select" altså et spørgsmål om, hvor
vidt man i praksis ønsker 1000 eller 
2000 velformede aksetræer pr. ha. 
Og valget mellem de evt. bedste "Se
leet" og de gennemsnitlige "Select" et 
spørgsmål om 2000 eller 3000 velfor
mede træer pr. ha (i en ren egekultur 
med iaH ca. 6000 planter pr. ha). 
I praksis vil der ved 40 års alderen, når 
afmærkningen af hovedtræer foreta
ges, og bevoksningen begynder at pro
ducere veldimensionerede bundgarns
pæle, være et stamtal på ca. 600 stk pr. 
ha. Ved en almindelig plantning eller 
såning med plantetal over 5-6000 plan
ter/ha vil "Gebied" provenienser i al
mindelighed være tilstrækkelige. 
For eg i blanding med andre arter, 
f.eks. nåletræ, er forholdet anderledes. 
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Her er plantetallet betydelig lavere, 
måske ned til 1000-1500 planter pr. ha. 
Her har det afgørende betydning, at 
man får det bedst mulige plantemate
riale. 
Der er imidlertid det meget vigtige for
hold, at kunjor "Select" kan oprindel
sen bestemmes. Hvis man vælger Se
lect har man derfor muligheden for at 
finde tilbage til moderbestanden, samt 
for at sammenligne med andre bevoks
ninger af samme herkomst. Denne mu
lighed mistes i almindelighed ved at 
vælge Gebied. 
I tabel 11 er forsøgt opstillet en priori
teret liste over anbefalinger af holland
ske egeprovenienser. Kriteriet har væ
ret bedste kvalitet samt optimal sikker
hed for en ensartet vare. 
Det skal understreges, at der er tale om 
provenienser af generel god kvalitet. 
"Gebied" er således ikke udtryk for 
dårlig kvalitet, men en moderat god 
vare. Listen giver intet udsagn omkring 
produktionsegenskaberne. 

Tabel ll. Prioritetsliste over hollandske ege
provenienser. Listen omfatter alle tilgæn
gelige hollandske frøkilder. 

1: De bedste "Seleet" fra 1984-kåringen 
(tabel 10). 
De bedste "Seleet" fra 1976-kåringen 
(tabel 7). 

2: De øvrige "Se1eet" fra 1984-kåringen 
(se bilag II). 

3: Mellemgruppen af "Se1eet" fra 
1976-kåringen (se bilag I). 

4: De ringeste "Seleet" fra 
1976-kåringen (se tabel 8). 

5: Gebied 

Sammenfattende kan det altså konklu
deres, at der foreligger et omfattende 
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datagrundlag i form af mange syste
matiske registreringer. Disse kårings
data har sammen med et omfattende 
"selvsyn" af de hollandske alleer givet 
et godt grundlag for vurderingen af de 
hollandske egeproveniensers indbyr
des egenskaber. 
Der er imidlertid en lang række usik
kerheder, som bevirker, at resultaterne 
må tages med forbehold: 
l) Alleerne giver som følge af forskelle 
i alder og struktur et meget forskelligt 
synsindtryk. 
2) Variationen kan være stor, selv 
inden for den enkelte alle. 
3) Sammenlægningen af provenienser 
samt den manglende afstand mellem 
frøkilder giver anledning til nogen 
skepsis. 
4) Sidst, men ikke mindst, foreligger 
der endnu ingen afgørende registrerin
ger af proveniensernes vækstpotenti
ale. Dette er desværre en grundlæg
gende mangel ved nærværende prove
niensanbefalinger. 

Efterskrift 

Denne artikel omhandler specielt hol
landske frøkilder og deres samt deres 
afkoms indbyrdes egenskaber. 
Artiklen forsøger ikke at sætte disse 
proveniensers egenskaber i relation til 
danske og udenlandske egeprovenien
ser benyttet i Danmark. Disse vurde
ringer må gøres under hensyntagen til 
valg af voksested, forsyningspolitik 
mv. Dette favner for vidt, og her kan 
henvises til (Jensen 1993). 
Forfatterne ønsker primært igennem 
dette arbejde at sikre, at kunderne til 
de hollandske agern får så god en vej
ledning om et forholdsvist ukendt om
råde som muligt. 



Antal Stammefonn Kronckvalilcl Vanris Vanrispuder 
Zc Proveniens under krone 

Træ- God MeI- D~r- Rel ~vagt Krum Tvege Flere Få Man Få Man-
er lem hg rum lveger -ge ge 

3 Nunspcel-Ol 114 65,0 32,5 2,5 37,5 57,5 5,0 0,0 0,0 82 ,5 17,5 95,0 5,0 

35 Zevenaar-O I 48 65,0 27,5 7,5 15,0 72,0 12,5 0,0 0,0 70,0 30,0 100,0 0,0 

9 Renswoudc-O I 140 70,0 27,5 2,5 30,5 50,0 17,5 2,5 0,0 90,0 10,0 97,5 2,5 

25 Goar-Ol 44 26,1 50 ,0 23,9 10,9 69,5 17,4 2,2 0,0 90,2 9,8 90,2 9,8 

26 Goor-Ol 73 53,6 36,6 9,8 29 ,3 63,4 7,2 0,0 0,0 90,2 9,8 90,2 9,8 
45 Boxmccr-Ol 156 65,0 32,5 2,5 10,0 67,5 17,5 2,5 2,5 87,5 12 ,5 100,0 0,0 

28 Ovcrdinkel-O I 140 55,0 32,5 12,5 22,5 70,0 7,5 0,0 0,0 75,0 25,0 100 ,0 0,0 

68 Elsendorp-O I 168 57,5 32 ,5 10,0 22,5 62,5 15 ,0 0 ,0 0,0 90,0 10,0 95,0 5,0 

50 Prineenhage-O 1 178 47,5 45,0 7,5 40,0 45,0 15,0 0,0 0 ,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

15 Baarn-02 85 56,1 43,8 0,0 26,8 51,2 9,8 7,3 4,9 92,2 7,8 99,5 0,5 

79 Helvoirt-03 800 68,0 22,0 10,0 15,0 50,0 32,0 3,0 0,0 100 ,0 0,0 100,0 0,0 

46 Haps-Ol 317 47,5 45,0 7,5 22,5 57,5 17 ,5 2,5 0,0 95,0 5,0 100,0 0,0 

43 Helvoirt-02 68 44,7 44,7 10,6 21,0 60,5 18,4 0,0 0,0 94,7 5,3 100,0 0 ,0 

72 Wccrt-Ol 69 50,0 35,0 15 ,0 32,5 50,0 15,0 2,5 0,0 97,5 2,5 100,0 0,0 

23 Teuge-Ol 121 55,0 35,0 10,0 7,5 62,5 30,0 0,0 0,0 75 ,0 25,0 100,0 0,0 

22 Teugc-Ol 17 69,3 30,2 0,0 15,4 53,9 30,8 0,0 0,0 100,0 0 ,0 100,0 0,0 

82 Geldrop-02 104 74,0 26,0 0,0 12,0 40,0 31,0 12 ,0 5,0 

48 Zundert-Ol 140 55,0 37,5 7,5 27,5 45,0 15,0 7,5 5,0 77,5 22,5 95,0 5,0 

34 Vclp-Ol 88 42,5 57,5 0,0 15,0 50,0 35,0 0,0 0,0 82,5 17,5 100,0 0,0 

83 Diepcnheim-02 309 53,0 39,0 8,0 14,0 58,0 16,0 12,0 0,0 

74 B'lchoIIZ-O I 55 42,5 47,5 10,0 12,5 55,0 20.0 10,0 2,5 82,5 17,5 87,5 12,5 

47 St .Anlhonis-O I 146 48,5 45,7 6,1 9,9 60,5 2l.0 2,5 6,1 95,0 5,0 98,8 1,2 

52 Rijsbcrgen-O I 220 37,5 47,5 15,0 20,0 60,0 15 ,0 0,0 5,0 70,0 30,0 97,5 2,5 

62 Nuenen-02 129 40,0 47,5 12,5 17,5 57,5 22,5 0,0 2,5 87,5 12,5 97,5 2,5 

57 Princcnhage-02 80 52,5 37,5 10 ,0 2,5 70,0 7,5 15,0 5,0 90,0 10,0 92 ,5 7,5 

14 Baam-Ol 193 48 ,7 45,8 5,5 5,7 51,7 37 , 1 5 ,8 0,0 42,9 57,1 97 ,2 2,8 

51 Princenhage-03 187 41,5 48,8 9,7 9,8 53,7 34,2 0,0 2,3 78,0 22,0 92,7 7,3 

59 Geldrop-Ol 24 ~~ ~ 51,8 26 ,0 7,4 48,1 37,0 3,7 3,8 81,5 18,5 100,0 0,0 

60 Geldrop-Ol 91 42,5 57,5 0,0 7,5 52,5 25,0 5,0 10,0 62 ,5 37,5 100 ,0 0,0 

30 Wageningen-O I 92 '29.2 48,8 22,0 19,5 58,5 21.9 0,0 0,0 65,9 34 ,1 100,0 0,0 

80 WaalwiJk-O I 189 30,0 55 ,0 15,0 5,0 63,0 32,0 0,0 0,0 95,0 5,0 95 ,0 5,0 

24 Lochem-Ol '27'2 42,5 52,5 5,0 1,5 60,0 '22.5 0,0 16,0 85,0 15,0 100,0 0,0 

69 Deume-Ol 121 34, I 43,9 22,0 17,0 56,1 24,4 2,4 0,0 73,2 26,8 95,1 4,9 

54 U Ivenhoul-O I 170 50,0 37,5 12,5 15,0 47 ,5 20,0 12,5 5,0 50,0 50,0 95,0 5,0 

8 Denekamp-O I 100 48,7 41,5 9,8 7,3 39,0 43 ,9 7,3 2,5 82,9 17,1 100,0 0,0 

76 Esbeek-Ol 373 26,0 48,0 26,0 17,0 63,0 20,0 0 ,0 0,0 69,0 31,0 90,0 10,0 

32 Velp-02 140 43,2 45,4 11 ,4 13,6 31,8 52,3 2,3 0,0 22,7 77,3 97,7 2,3 

39 Oss-Ol 39 35,0 52,5 12,5 12 ,5 57,5 25,0 2 ,5 2,5 65 ,0 35,0 100,0 0,0 

40 Veghcl -Ol 54 40,8 50,1 9,1 13 ,6 63,6 18,2 4,6 0,0 68,2 31.8 97 ,7 2,3 

31 Hummelo-01 109 24 ,4 60,9 14,7 12,2 51,2 34.1 2,4 0,0 65,8 34,2 95,1 4 ,9 

81 Herpcn-Ol 73 60,0 30,0 10,0 2,0 40,0 35,0 15 ,0 8,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

37 Duiven-Ol 178 26,8 51,2 22,0 12,2 58,6 21,9 2,4 4,9 95,1 4,9 100,0 0,0 

11 Ede-Ol 2000 32,8 52,0 15,2 3 ,2 50,4 39,2 4,0 3,2 91,2 8,8 96,8 3,2 

58 Nuenen-Ol 464 21,7 62,7 15,6 7 ,2 57,9 26 ,5 3,6 4,8 92,7 7,3 97,6 2,4 

5 Epe-01 69 30,0 40,0 30,0 5,0 57,5 32,5 5,0 0,0 42,5 57 ,5 92,5 7,5 

64 Oirsehol-Ol 552 29 ,3 54,8 15,9 12,2 47,5 24,3 8,5 7 ,5 96,4 3,6 98,8 1,2 

67 Hapert-Ol 488 20,0 62,5 17 ,5 3,8 55,0 27,5 5,0 8 ,7 100,0 0,0 93,7 6,3 

84 Rijsbergen-02 260 40,0 52,0 8,0 3,0 33,0 43,0 18,0 3,0 88,0 12,0 100,0 0,0 

38 Duiven-02 90 15,0 65,0 20,0 7,5 37,5 55,0 0 ,0 0,0 87,5 12,5 100,0 0,0 

41 Oss-02 102 39,1 53,7 7,2 4,9 31,8 31,7 21,9 9,7 87,8 12,2 100,0 0,0 

36 Zev ena a r -02 70 22,5 52,5 25 ,0 7,5 42,5 32,5 10,0 7 ,5 70,0 30,0 100,0 0,0 

42 Helvoirt-O l 115 30,0 47,5 22,5 7 ,5 42,5 25,0 20,0 5,0 35 ,0 65,0 97,5 2,5 

7 Delden-Ol 461 20,9 56,1 23,0 6,6 28,6 46 ,2 14,3 4 ,3 68,1 31,9 100,0 0,0 

Bilag I. Oversigt over kårede alleer i perioden fra 1976-1983. I skemaet ses hvor 
mange træer, der er bedømt i hver alle, og dernæst den procentvise frekvens af 
træer mht. egenskaberne stammeform, kronekvalitet, vanrispuder og vanris. 
(De Dorschkamp, 1992(1)). 
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ZE Antal Stammeform Kroncform Kronekvalilel Vanris Vanris 
-nr. Proveniens træer (lveger,akse puder (%) lendens (%) 

grenvinkler) 

God Mel- Dår- God Mel- Dår- God Mel- Dår- Få Flere Få Flere 
lem lig lem lig lem lig 1 2+3 I 2+3 

138 Heeze-02 48 86,7 13,3 O 66 ,7 26,7 6,7 86,7 13,3 0,0 100 0,0 76,7 23,3 

90 Eindhoven-O I 200 76,0 22,0 2,0 76,0 24,0 0,0 70,0 26,0 4,0 98,0 2,0 20,0 80,0 

110 Loehem-02 256 50,0 45,0 5,0 53,3 31 ,7 15,0 93,3 6,7 0,0 91,7 8,3 91,7 8,3 

91 Valkenswaard-Ol 87 80,0 16,0 4,0 66,0 30,0 4,0 50,0 36,0 14,0 100,0 0,0 32,0 68,0 

105 Vorsleroos-03 350 70,0 30,0 0,0 47,5 42,S 10,0 65,0 35,0 0,0 80,0 20 ,0 57,5 42,5 

103 Vorsleroos-O I 280 60,0 36,0 4,0 48,0 40,0 12,0 72,0 28,0 0,0 100,0 0,0 92,0 8,0 

123 Hummelo-02 36 60,0 20 ,0 20,0 40,0 20,0 40,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 50,0 50,0 
161 Stadskanaal-O I 208 73,3 25,0 1,7 35,0 31,6 33 ,3 86,7 13,3 0,0 96,7 3,3 78,3 21,7 

158 Oirschol-02 204 50,0 37,5 12,5 50,0 30,0 20,0 90,0 10,0 0,0 92,5 7,5 82,5 17 ,5 

106 Vo rSleroos-04 240 63,3 27,8 8 ,9 42,2 38,9 18,9 67,8 28,9 3 ,3 91,1 8,9 63,3 26,7 

104 Vorsleroos-02 500 51,7 36,7 11,7 48,3 35,0 16,7 73,3 2 1,7 5 ,0 98,3 1,7 96,7 2,3 

125 Zeist-Ol 414 53,0 43,0 4,0 36,0 34,0 30,0 74,0 24 ,0 2,0 99,0 1,0 100,0 0,0 

142 Hclmond-Ol 51 53,3 36,7 10 ,0 41,4 37,9 20,7 70,0 30,0 0,0 100,0 0,0 100 ,0 0,0 

143 Helmond-Ol 55 46,7 46,7 6,6 40,0 23,3 36,7 86,7 13,3 0,0 96,7 3 ,3 96 ,7 3,3 

163 Besl-Ol 104 40,0 42,0 18,0 44,0 30 ,0 26,0 90,0 10,0 0,0 100,0 O 92,0 8,0 

113 Princenhage-04 125 70,0 27,0 3,0 23,0 50,0 27,0 64,0 33,0 3 ,0 73 ,0 17,0 100,0 0,0 

127 Amslenrade-O 1 67 66,7 23,3 10,0 26,7 46,7 26,7 70,0 26,7 3,3 100,0 0,0 93,3 6,6 

162 Someren-Ol 44 56,7 23,3 20,0 26,7 46,7 26,7 86,7 10,0 3 ,3 93,3 6,7 96,7 3 ,3 

III Hooghalen-Ol 1500 40,0 38,9 2 1,1 45,0 37,8 17,2 76,7 21,1 2,2 96 , 1 3,9 84,4 15,6 

173 Varsseveld-O 1 82 76,0 22,0 2,0 58 ,0 30,0 12,0 24,0 52 ,0 24,0 96,0 4,0 26,0 74,0 

89 Bosweg-Ol 173 66,1 32,1 1,8 51,8 37,5 10,7 41 , 1 30.4 28,6 98,2 1,8 48,2 51,8 
107 Vorstcrbos-05 1100 47,8 44,4 7,8 38,9 ~,4 16,7 58,9 35,6 5,6 93 ,3 6,7 76 ,7 23,3 

169 Horn-02 75 73,3 23,3 3,3 26,7 36,7 36,7 60 ,0 30,0 10,0 100,0 0 ,0 90,0 10,0 

164 Beeken-Donk-O 1 202 72.5 17,5 10,0 28,8 35,0 36,3 65,0 33,8 1,2 100,0 0,0 91,3 8,7 

101 Renswoude-02 54 43,3 46,7 10,0 30,0 40 ,0 30,0 80,0 20,0 0,0 80,0 20,0 96,7 3,3 

145 Nuenen-02 246 63,3 30,0 6,7 40,0 35,0 25,0 71,7 28,3 0 ,0 98,3 1,7 I 98,3 1,7 

165 Zuidlaren-02 100 56,7 33,3 10,0 30,0 40 ,0 30,0 63,3 36,7 0 ,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

172 Boekel-Ol 70 64,0 26,0 10,0 14,0 50,0 36,0 72,0 24,0 4 ,0 98,0 2,0 98 ,0 2,0 

109 Rcnswoude-03 75 73,3 20 ,0 6,7 33,3 33,3 33,3 56,7 23,3 20,0 96,7 3,3 66 ,7 33,3 

129 Heeswijk-Ol 430 52,0 40,0 8,0 20,0 38,0 42,0 82,0 18,0 0,0 100,0 0,0 57,0 43,0 

144 Nuenen-Ol 105 47,5 37,5 15,0 32,5 32,5 35 ,0 70 ,0 30,0 0,0 100,0 0,0 100 ,0 0,0 

128 Klimmen-Ol 149 48,0 38,0 14,0 32,0 34,0 34 ,0 70 ,0 22,0 8,0 86,0 14 ,0 72,0 28,0 

150 Zundert-03 69 54,0 43,0 3,0 33,0 44,0 23,0 37,0 56,0 7,0 73,0 27 ,0 63,0 37,0 

11 5 Princenhage-O 1 50 70,0 30,0 0,0 17 ,0 47 ,0 36,0 60,0 23,0 17,0 70 ,0 30,0 83,0 17,0 

130 Sl.Oedenrode-OI 150 47,1 41,2 11,8 25,5 47,1 27,5 60,8 31,4 7,8 100,0 0,0 74,5 25,5 

102 Baarn-03 170 44,0 50,0 6,0 34,0 34,0 32,0 46,0 52,0 2,0 98,0 2 ,0 98,0 2,0 

140 Mierlo-Ol 150 50,0 35,0 15,0 25,0 35,0 40,0 47,5 52 ,5 0,0 97,5 2,5 77,5 22,5 

Bilag II. Oversigt over kårede alleer fra 1984, Alleerne er listet efter et index beregnet på stam
mekvalitet, kronekvalitet, vanris og vanrispuder, hvis procentvise sammensætning også er an
givet. Yderst tv. ses kåringsbetegnelsen (De Dorschkamp, 1992(1)). 
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Antal Stamme ro nn Kronekvalitct Vanris Vanrispuder 
Ze Proveniens Træer unde r krone 

God Mel- Dår- Rct Svagt Krum T ve- Flere Få Man- Få Man 
lem li g krum ge tveger ge ge 

49 Liesbos.vak ll 27 52 .5 37.5 10.0 7.5 50.0 20. 0 22.5 0.0 87. 5 12.5 85 .0 15,0 
12 Soest.AviaHotel 40 48.6 43.2 8.2 8.1 70.2 2 1.6 0 ,0 0.0 21,6 78,4 73.0 27,0 

53 Zunden 154 43 .9 44.0 12 .1 9.8 36 .6 29,4 7 .3 16 .9 51.0 49,0 77,8 22.2 

61 Heeze-Lecnde 210 35 ,0 47 .5 17 .5 12.5 55 .0 20.0 5.0 7 .5 62 .5 37,5 97.5 2,5 

IO Renswoude- 500 27.7 54,3 18.0 2.4 32.5 55 .3 3.6 6.2 86.7 13,3 100.0 0 .0 
Dc Klomp 

16 Brummen, 130 27.5 47.5 25.0 0.0 47.5 45.0 7.5 0 .0 37.5 62.5 67.5 32 .5 
Dc Wijs laa n 

20 Gors se! -Eefde 200 26.6 52.3 2 1.1 ~ ~ 53.3 20.0 13.3 11,1 91.2 8.8 75.6 24.4 

21 Brummen 140 26.1 47 .6 26.3 7,1 40,5 49.9 2.4 0.0 66.7 33.3 88,1 11.9 

17 Tcugc . 150 19 ,5 53.6 26.9 2.4 58,5 34,2 0 ,0 4.9 41.4 58.6 90.2 9.8 
Bcu kelaa rsweg 

55 Zunden 140 19.5 60.9 19,6 7.3 48 ,7 24.4 2,4 17 .2 58.5 41 ,5 82.9 17.1 

71 He lcnaveen 800 18,2 50.8 3 1.0 9. 1 49.1 27.3 9.0 5.5 74.5 25.5 83.6 16,4 

6 Vaassen 100 17 ,5 67,5 15.0 0,0 40.0 52 .5 2.5 5.0 50.0 50 .0 100.0 0 ,0 

27 Groenlo-Ruurlo 200 17 .5 55 ,0 27.5 2.5 45.0 45 .0 2,5 5.0 95.0 5.0 92.5 7.5 

18 Giete\o- 500 15.0 46,3 38.7 1.3 12.5 48.7 23.7 13.8 43.7 56,3 62,5 37,5 
Klarenbeck 

19 Wilp-Gicte lo 60 15.0 42,5 42.5 0 .0 30 .0 50,0 20.0 0 .0 57.5 42,5 85.0 15 ,0 

65 Oirsehot 100 14 ,3 54 ,8 30.9 7.1 40.5 42.8 7.2 2,4 92,9 7,1 50.0 50,0 

70 Deume-M ilheeze 220 7.5 52.5 40.0 0.0 50,0 47.5 2,5 0,0 75.0 25 .0 92,5 7. 5 

2 Darsen .DenBerg 480 7.3 41.5 51.2 0,0 31,7 29,2 19.4 19,7 29.3 70 .7 95.2 4,8 

4 Hcerde 250 7,3 53,6 39,1 2,4 14 ,6 70 .7 9.8 2.5 39.0 61.0 73, 1 26.9 

63 Spoo rdo nk- 150 5 ,0 55,0 40.0 5,0 32.5 60.0 2.5 0 .0 97.5 2,5 82.5 17.5 
Oirsehot 

66 Oisterwijk- 90 4.9 61.0 34 ,1 0 .0 29.3 39.0 14.6 17.1 53 .7 46,3 95.2 4 .8 
Haa ren 

Bilag III. 4 Alleer af typen "Gebied", der ikke blev kåret som "Select" i 1976. 
Her findes frøkilder, der har været meget anvendte i Danmark, f.eks, Heeze
Lende, Heleenaveen, Brummen og Dafsen (De Dorschkamp, 1992(1)) (Se i 
øvrigt bilag 1). 

Referenceliste: 
Anonym 1990: 5. Rassenlijst van Bomen. 

Centrum voor Rassenonderzoek en 
Zaadtechnologie, Dr. W. Dreeslaan l. 
Bennekom. Postbus 32, 6700 AA Wage
ningen, 160 s. 
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delsfirma). 
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Henriksen, H.A. 1988: Skoven og dens 
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Såningskulturer af eg 
- proveniensvalg og frøforsyning 

Af professor 1. BO LARSEN, Sektion for Skovbrug, Landbohøjskolen, og 
forstkandidat, ph.d. 1. SVEJGAARD JENSEN, KVL, Forskningscentret for Skov & 
Landskab. 

Sånings kulturer - specielt af eg - er ved 
at komme på mode igen. 
Såning af eg har tidligere været prakti
seret, især indenfor skovdiget. I de se
neste år, specielt i forbindelse med 
skovrejsning på agermark, synes så
ning af eg at være et interessant alter
nativ til de traditionelle plantekulturer. 

Således har de Neergaard (1990) slået 
til lyd for at anvende denne kulturme
tode igen. Madsen og Honore (1992) 
gennemgår teknikken og økonomien i 
egesåningskulturerne og anbefaler 
disse som et økonomiskt gunstigt alter
nativ. 
I de nævnte artikler er der blevet be
handlet en række spørgsmål, specielt i 
forbindelse med proveniensvalg, frø
forsyning og frøkontrol samt plante
tal, der her skal uddybes noget nær
mere. 

Agernmængde og plantetal 
De tilstræbte plantetal og hermed den 
nødvendige agernmængde må ses i re
lation til kultursikkerheden og kvalite
ten - og hermed til driftsformålet. 
Er målet at skabe bynær skov med en 
høj rekreativ værdi og et stort natur
indhold, kan man givetvis arbejde med 
plantetal på under 10.000 pr. ha. 
Vi vil dog i det følgende gå ud fra, at 
målet med kulturen er en egentlig ved-
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produktion af høj kvalitet. Med dette 
formål må plantetallet være så stort, at 
det sikrer en vellykket, komplet kultur 
med tilstrækkelige muligheder for at 
udvælge formsikre, retvoksede indivi
der af tilstrækkelig mængde. 
Nu er egens stammeform i høj grad ge
netisk betinget. Derfor kan spørgsmå
let om plantetal ik ke skilles fra prove
niensvalget. 
Hauch anlagde på Bregentved fra 
1880'erne og frem såningskulturer 
med enorme agernmængder, der gav 
op til 200.000 planter pr. ha. Det store 
plantetal skulle sikre en vellykket kul
tur og et tilstrækkeligt udvalg af form
sikre træer. 
Man kan i dag se, at flere af disse be
voksninger langt fra er kvalitetsmæs
sigt tilfredsstillende. Kun de kulturer, 
som Hauch etablerede som agernblan
dinger - hvor f.eks. hollandske og dan
ske agern blev sået sammen - har ført 
til bevoksninger med acceptabel stam
merethed . 
Man kan måske her indvende, at de 
agern Hauch anvendte til sine kulturer, 
hovedsagelig var høstet på dårligt for
mede individer, formodentlig især på 
fritstående træer i mark og i skel. 
Eksemplet illustrerer dog tydeligt, at 
selv meget høje plantetal ikke automa
tisk garanterer en høj kvalitet. 
Madsen og Honore (1992) anslår, at 



Foto 1. Hollandsk alle af typen "Gebied" i området omkring Zundirt. Op mod 30070 af alle 
agern til dansk skovbrug kommer fra frøkilder af denne type. 
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der opnås 16.000 planter pr. ha ved den 
af dem foreslåede metode, hvor der an
vendes ca. 125 kg/ha. Dette plantetal 
vil ikke i sig selv være tilstrækkeligt til 
at sikre et godt selektionsmateriale. De 
før omtalte Hauch'ske såningskulturer 
er et eksempel herpå. 
Der er på den anden side ingen tvivl 
om, at hvis der anvendes agern fra de 
bedste danske kåringer (f.eks. F. 148 
Bidstrup) eller der importeres hol
landsk agern fra de bedste områder 
(herom senere), vil et udgangsplantetal 
på 16.000 planter være fuldt tilstræk
keligt, hvis ikke alt for meget. 
Når man taler om plantetal, er det jo 
ikke blot et spørgsmål om at få en kul
tur etableret med et tilstrækkeligt antal 
planter. En meget stor del af disse plan
ter skal fjernes igen ved udrensninger 
og tidlige hugster. Disse indgreb er for
bundet med ikke ubetydelige omkost
ninger. 
Det skal dog understreges, at vor viden 
om plantetal og proveniensvalg i rela
tion til bevoksningens fremtidige kva
litet er meget mangelfuld. Tyske erfa
ringer peger således i retning af langt 
højere agernmængder (400-800 
kg / ha) og dermed højere plantetal 
(Ripken, 1979). 

Valg af proveniens 
Proveniensvalget må ses i forhold til 
målet med egebevoksningen. Er der 
tale om produktionsskovbrug, eller 
skal egene varetage læhegns- og værn
skovfunktioner? 
Hvis formålet med egekulturerne er 
forstligt, er proveniensvalget begræn
set til de frøavlsbevoksninger eller 
provenienser, der er godkendte til 
forstlige formål i henhold til Land
brugsministeriets bekendtgørelse om 
handel med skovfrø og -planter. Ege-
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plantninger til deciderede landskabs
og læhegnsformål er ikke underkastet 
denne lovgivning. 
Bekendtgørelsen regulerer som nævnt 
handel med skovfrø og - planter. Den 
blander sig derfor ikke i, hvad den en
kelte skovejer foretager sig på sin egen 
ejendom. Det vil sige, han kan - uden at 
komme i konflikt med lovgivningen -
høste hvor han vil i sin egen skov, så
længe han bruger materialet indenfor 
eget område. 
Denne praksis må dog på det stærkeste 
frarådes. Herved ville man give afkald 
på snart hundrede års erfaringer in
denfor proveniensforskningen og af
komsafprøvningen. 
Vender vi nu tilbage til de kårede (god
kendte) frøkilder af eg, kan de opdeles 
i tre kategorier: 
1. Kårede danske egebevoksninger af 
dansk oprindelse. 
2. Kårede danske egebevoksninger af 
udenlandsk (hovedsagelig hollandsk 
oprindelse). 
3. Velegnede udenlandske provenien
ser (det drejer sig her især om god
kendte alleer og bevoksninger i Hol
land). 
Fra proveniensforsøgene ved vi, at af
kom a f kårede danske bevoksninger af 
dansk oprindelse er formmæssigt no
get usikre, men at slutresultatet (ho
vedskovningen) som oftest består af 
ganske velformede træer. Mellemud
bytterne, hvor jo en stor del af værdi
produktionen ligger, har derimod gen
nemgående en dårlig kvalitet. 
Anderledes stiller det sig med afkom af 
danske egebevoksninger af hollandsk 
oprindelse. Disse afkom er gennemgå
ende kendetegnet ved langt større 
formsikkerhed. Dette giver sig udtryk i 
kvali tetsmæssigt (og dermed også pris
mæssigt) bedre mellemudbytter, samt 



langt bedre muligheder for at vælge 
kvalitativt fremragende hovedtræer. 
Vi har temmelig gode erfaringer med 
anvendelse af hollandsk egemateriale, 
der i de fleste tilfælde opnår en tilfreds
stillende forstlig kvalitet. Man bør dog 
i første omgang foretrække de kårede 
frøkilder af typen "select" fremfor 
uspecificeret hollandsk egemateriale, 
der er betydeligt mere uensartet (J en
sen, 1993). Det forekommer dog yderst 
sjældent, at hollandske provenienser 
har en ringere stammeform end prove
nienser af dansk oprindelse. 

Provenienskontrol og herkomstsik
kerhed 
Når man har bestemt sig for en given 
proveniens, må man også kunne være 
sikker på at få den rette vare. Her er 
det, at herkomstkontrollen kommer 
ind i billedet. 
Danmark har i lighed med de andre 
EF-lande - samt en række lande uden
for EF-området (herunder de skandi
naviske lande) - et kontrolsystem for 
frø og planter. Formålet er at sikre 
identiteten af det forstlige formerings
materiale fra frøet høstes i en kåret be
voksning, gennem frøhandleren og 
planteskolen til planterne bliver leveret 
til udplantning i skoven. 
Et sådant system er selvfølgelig ikke 
ufejlbarligt, og der har da også inden 
for de sidste 10-15 år været en række 
skandaler. 
En af de største skandaler i nyere tid 
drejede sig netop om egen. Omkring 
1980 opdagede den nordtyske proveni
enskontrol, at der blev udstedt indsam
lingstilladeiser og dermed høstet i ege
bevoksninger, der var blevet renafdre
vet 10-20 år tidligere. 
En nærmere undersøgelse afslørede, at 
der foregik en omfattende ukontrolle-

ret handel med agern på tværs af Eu
ropa. Således blev der købt store 
mængder af agern ind i Jugoslavien, 
og de blev sendt over grænsen som fo
deragern. Derefter blev de i Nordtysk
land forsynet med officielle certifika
ter, der bekræftede, at de var indsam
lede i nordtyske, godkendte egebevoks
ninger. 
Denne skandale resulterede i, at et frø
firma og en stor planteskole i Nord
tyskland blev forseglet af politiet for 
derefter at måtte stoppe deres aktivite
ter. Undersøgelserne, der fulgte i køl
vandet på denne affære, viste dog sam
tidig, at uregelmæssighederne var et 
isoleret fænomen, og at langt de fleste 
frø- og plantehandlere lever op til kon
trolsystemets krav. 
Et helt andet spørgsmål er kvaliteten 
(dvs. renheden og spireevnen) af et 
givet parti agern. Det er således en 
kendsgerning, at kvaliteten af agern 
fra de hollandske importer varierer 
meget. 
Ifølge Planteavlsstationen fås meget 
gode partier fra Holland. I enkelte år er 
agernene dog af meget dårlig kvalitet, 
bl.a. fordi de er indsamlet ved veje og 
cykelstier, hvor de har lidt stor overlast. 
En del agern ødelægges måske også 
ved, at der benyttes feje- og støvsug
ningsudstyr ved indsamlingen. Dette 
kan også forklare, hvorfor der findes 
sten, søm og skruer i materialet. 
Det forurenede materiale tyder på, at 
agernene ikke er blevet efterbehandlet, 
men sendt direkte i de sække, de er ble
vet læsset i ved alleen. Disse maskin
opsamlede agern er meget svære at 
kvalitetssortere i forhold til agern op
samlet manuelt, og de er vanskelige at 
anvende ved maskinel såning. 
Bortset fra at kvaliteten fra år til år va
rierer, synes den generelle kvalitet at 
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Foto 2. Hollandsk alle aftypen "Seleet" (her Loehem-Ol), som normalt giver betydeligt bedre 
materiale end Gebied . 
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være for nedadgående, samtidig med 
at efterspørgslen på hollandske agern 
formentlig er stigende. Dette bevirker 
nok, at der benyttes flere og flere frø
kilder. Derfor vil både den genetiske og 
den fysiologiske kvalitet fremover 
komme til at variere mere. 
Det er givetvis muligt at få de holland
ske frøavlere til at højne den tekniske 
kvalitet af agern gennem en sortering, 
ligesom det er muligt at bestille agern 
fra de bedste områder. Dette bevirker 
blot, at frøhandleren forlanger en hø
jere pris, hvilket formodentlig stadig 
vil være rimeligt i forhold til prisen for 
danske agern. 
Den tekniske kvalitet af danske agern 
varierer også en del, dels mellem ind
samlingerne, men også fra år til år. Spi
reevnen er gennemgående noget højere 
for danske agern end for hollandske -
muligvis på grund af en bedre behand
ling under indsamling, transport og 
lagring, men også fordi der er kortere 
vej fra indsamlingssted til frøhandle
ren. Dette må der selvfølgelig tages 
hensyn til ved udsåningen. 

Frøforsyning 
I Danmark benyttes der mellem 80 og 
100 tons agern til forstlige formål hvert 
år (Madsen, 1991). Ca. 80070 af disse 
agern stammer fra importer især fra 
Holland, men bl.a. også fra Norge og 
Tyskland. 
De fleste af disse agern bliver benyttet 
til planteproduktion i planteskoler. 
Starter man således i større stil med 
egekultur anlagt ved såninger, må for
bruget af agern i de kommende år anta
ges at stige væsentligt. 
Det er således spørgsmålet, om der 
med den her skitserede udvikling er til
stækkelige potentielle frøressourcer i 
Danmark. Hvis dette ikke er tilfældet, 

skyldes det så, at der er for få kårede 
bevoksninger, eller at disse ikke udnyt
tes godt nok? 
Madsen og Honore (1992) konklude
rer, at problemet hovedsagelig skyldes, 
at der er for få kårede bevoksninger i 
landet og tilskriver det Kåringsudval
gets politik. Men er det nu rigtigt? 
Der findes for tiden ca. 95 kårede ege
bevoksninger med samlet ca. 344 ha. 
En stor del af disse er af hollandsk op
rindelse og bør derfor foretrækkes 
fremfor import fra Holland. Hvis vi 
går ud fra, at der er fra 4-6 år mellem 
frø å rene, og at et frøår giver mellem 
3-5 tons agern pr. ha, så kan disse kå
rede bevoksninger teoretisk præstere 
270 tons agern pr. år i gennemsnit. 
Sammenligner vi dette tal med de 
80-100 tons agern, der hvert år bruges 
til forstlige formål (Madsen, 1991), 
burde det nuværende kårede areal af eg 
kunne tilfredsstille det samlede behov 
for agern, hvis høstmulighederne blev 
udnyttet i rimelig grad. 
Ca. 80070 af agernforbruget til skov
brug stammer fra udenlandske kilder 
(især Holland, Nordtyskland og 
Norge). Heraf fremgår at der i gen
nemsnit kun høstes ca. 20 tons agern i 
kårede danske bevoksninger, dvs. at 
der udnyttes under 10070 af de øjeblik
kelige potentielle frøressourcer af eg i 
Danmark. 
Disse enkle overvejelser antyder at år
sagerne til begrænsningerne i den ind
enlandske frøforsyning i væsentligste 
grad er en alt for dårlig udnyttelse af de 
kårede bevoksninger i Danmark, og 
ikke umiddelbart et for lille kåret areal. 

Konklusioner 
Egesåninger har tidligere været den 
dominerende kulturmetodik for eg i 
skovbruget. Årsagen er vel nok tidli-
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gere tiders billige arbejdskraft, dels ved 
indsamlinger og frøbehandling , dels 
ved de tidligere udrensninger og hug
ster. 
Siden er det i højere grad blevet almin
deligt at plante, og i dag er såninger en 
sjældent anvendt kulturmetodik. 
Med den stigende interesse for løv
træet - kombineret med visse lovgiv
ningsmæssige krav tilløvtræandelen -
synes såningskulturer specielt af eg 
fremover at kunne være et økonomisk 
gunstigt alternativ til de dyrere plant
ningskulturer. 
Hvis såningskulturerne igen bliver 
mere udbredte, vil det medføre et væ
sentligt større forbrug af agern. Efter
som vi i øjeblikket importerer 75-80070 
af vores agern til skovbrug, kan der op
stå forsyningsproblemer i fremtiden. 
Mulighederne for at løse disse proble
mer må søges i proveniensvalget, plan
tetallet, kåringspolitikken, samt orga
nisering af agernindsamlingerne. 
Med hensyn til proveniensvalget er der 
intet der tyder på, at man ved sånings
kulturerne skal holde sig til dansk ma
teriale. Ser vi bort fra de klimatisk bar
ske midt- og vestjyske områder, vil bru
gen af hollandske agern fra anerkendte 
alleer og bevoksninger udgøre et ud
mærket alternativ. 
I det midt- og vestjyske område - hvor 
egekulturerne hovedsagelig får karak
ter af værnskov - bør man fortrinsvis 
anvende materiale fra lokale kåringer 
samt norsk vintereg (Jensen, 1993). 
Plantetallet er en anden vigtig parame
ter tB at strække de begrænsede frøre
sourcer. Antallet af planter pr. ha må 
ses i nøje sammenhæng med materia
lets genetiske kvalitet. 

Bruges en kendt velformet egeproveni
ens, kan der således anvendes færre 
planter - det vil sige bruges en mindre 
mængde olden pr. ha - end hvis man 
anvender materiale af en formmæssigt 
mere usikker karakter. Olden fra vore 
bedste kåringer bør dog ikke anvendes 
i såningskulturer, men opformeres i en 
planteskole for at udnytte disse værdi
fulde genetiske ressourcer bedst. 
Vor viden omkring relationerne mel
lem plantetal og genetisk kvalitet hos 
eg er dog endnu så begrænset, at der 
ikke på stående fod kan gives konkrete 
anbefalinger. 
Arbejdes der med en rimelig velformet 
race, vil et oldenforbrug pr. ha, der 
giver mellem 15-20.000 planter pr. ha, 
formodentlig være tilstrækkeligt. Går 
man væsentlig højere op med plante
tallet, vil der formodentlig ikke kunne 
opnås nogen større selektionsgevinst. 
Derimod stiger udgifterne til udrens
ningerne og de tidligere hugster. 
Med de nuværende ca. 344 ha kåret eg 
i Danmar k burde der teoretisk set være 
tilstrækkelige muligheder for frøind
samlinger. Erfaringerne viser dog, at 
specielt de små kåringsenheder ikke 
udnyttes særligt godt, og der er givetvis 
forskel på de enkelte distrikters aktivi
teter med hensyn til at udnytte frøsæt
ningen . 
Selvom det således ikke umiddelbart 
er mangel på kåringsenheder, der be
grænser frøproduktionen, vil det dog 
være rimeligt at få kåret et større antal 
egebevoksninger i Danmark. 
Agernindsamlingerne udgør formo
dentlig den vigtigste enkeltfaktor i den 
begrænsede indenlandske frøproduk
tion. Der er her afgjort behov for en 

Foto 3. God dansk egebevoksning fra Bjerge Eng, tidl. Boller distrikt, nu Randbøl. Dansk eg 
giver gennemgående et udmærket slutresultat, men mellem udbytterne har ofte en dårlig 
kvalitet. ~ 
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bedre koordinering mellem skovdistrik
terne og frøhandlerne, samt en bedre or
ganisering af høsten (Hansen og Dit
levsen, 1988, 0rnsholt og Ilsøe, 1988). 

Efterskrift 
Den aktuelle interesse for såningskul
turer er affødt af et akut behov for bil
liggørelse af specielt de dyre løvtræ
kulturer i et økonomisk stærkt trængt 
skovbrugser hverv. 
Med dette udgangspunkt vil det være 
forkert ensidigt at fokusere på denne 
kulturteknik . Der synes langt mere at 
være et aktuelt behov for på alle nive
auer, at bidrage til billiggørelse af kul
turanlægget uden at de potentielle pro
duktionsmuligheder og kvaliteten i 
produktionen sættes over styr. 
Som led i sådanne bestræbelser bør vi -
afhængig af produktionsbetingelser 
og driftsmål - fokusere på alle mulig
heder for at spare på kulturudgifterne: 
Selvforyngelse eventuelt kombineret 
med suppleringsplantning, plantepro
duktion (kvalitet/pris), kultur- og 

68 

planteteknik, plantetal, og ikke mindst 
spørgsmålet om vildtbeskyttelse. 
Her er brug for fantasi og kreativitet -
egenskaber de danske forstmænd er 
kendt for! 
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