


En enkel metode til prioritering af 
tiltag i skovbruget 

Af Finn Helles og Michael Linddal, Sektion for Skovbrug, KVL 

1. Indledning 

Enhver skovadministrator kender pro
blemet. Tiltag må udføres senere eller 
tidligere i forhold til et økonomisk opti
malt tidspunkt, fordi der ikke er balance 
mellem kapacitet og behov. 
Det er fx ikke muligt at gennemføre alle 
årets hoved skovninger, fordi der ikke er 
disponibel arbejdskraft. Derfor må nog
le bevoksninger vente et eller flere år 
udover den optimale omdriftsalder. Om
vendt kan det fx være nødvendigt at tage 
nogle af det kommende års hovedskov
ninger i år for at holde på nok arbejds
kraft til pyntegrøntsæsonen. 
For tidligt eller for sent i forhold til det 
optimale tidspunkt betyder, at der er et 
økonomisk tab, også kaldet ~n offerom
kostning. 
I skovbruget er beslutningskriteriet som 
regel gevinstmaksimering - dvs. størst 
mulig netto-nutidsværdi (NNV) - som 
følge af valg af såkaldt optimale hand
linger, fx træart, hugstfølge og omdrif
tens længde. 
Skovadministratoren kan anvende 
NNV -kriteriet til at maksimere jordvær
dien. Dette betyder indirekte, at arealet 
er den eneste begrænsende produktions
faktor. Hvis der sker en midlertidig be-

grænsning af en anden produktionsfak
tor, som fx disponibel arbejdskraft, er 
det ikke muligt at gennemføre de opti
male handl inger. 
Afvigelsen fra en optimal løsning resul
terer i en offeromkostning. Men ved at 
minimere denne offeromkostning er 
beslutningskriteriet fortsat maksimering 
afNNV. 
Gray og Price (1990) har undersøgt, 
hvilke kriterier britiske skovadministra
torer anvender, når de står over for at 
skulle vælge mellem ønskelige tiltag, 
som ikke alle kan gennemføres rettidigt. 
Det viste sig, at der ofte blev anvendt 
kriterier, som ikke førte til minimering 
af det økonomiske tab som følge af en 
begrænsning af en produktionsfaktor. 
En årsag kan være, at det er uoverskue
ligt at vurdere alle de mulige alternative 
tiltag, når en produktionsfaktor er be
grænset. 
Price (1970, 1989) har beskrevet en 
enkel metode til at bestemme, hvordan 
disponible produktionsfaktorer kan for
deles mellem ønskelige tiltag, således at 
NNV -kriteriet er fastholdt i enhver si
tuation. Metoden bygger på begrebet 
Urgency Index Ratio, som er oversat til 
Prioriteringsindeks. 1) 
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Tabel J: Offeromkostning ved udskydning af hovedskovning (Et hypotetisk taleksempel). 

HS t J oe 
kr/ha kr/ha kr/ha 

Rødgran 37.000 10.000 922 
Bøg 83.000 5.000 1.725 

oe = (HS + J) * (l - l ,Or I) 

oe: Offeromkostning ved at udskyde den optimale omdrift et år. 
HS: Hovedskovningsindtægt netto-på-rod, samme værdi j t og t+ l. 
J: Jordværdi for den følgende bevoksning. 
r: Rentefod, 2%. 
t: Indeværende år. 
t+ 1: Det følgende år. 
Offeromkostningen for bøg bliver således oe = (37.000 + J 0.000) * (l - 111,02) = 
47.000 * 0.98039 = 922. 

I det følgende beskrives først, hvordan 
den traditionelle skovøkonomiske frem
gangsmåde minimerer offeromkostnin
gen, når der sker en begrænsning af en 
produktionsfaktor. Problemet med den
ne fremgangsmåde er, at mulige kombi
nationer af behandlinger nemt bliver så 
talrige, at den bedste løsning kun kan 
findes vha . omfattende beregninger på 
en Pc. 
Som et modtræk præsenteres Priorite
ringsindekset som en forenklet metode, 
der er nem for skovadministratoren både 
at beregne og anvende. 

2. En traditionel skovøkonomisk 
fremgangsmåde 

I et hypotetisk eksempel er det i år opti-

I) Betegnelsen er foreslået af stud. silv . Egon 

Madsen. 
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malt at hovedskove to bevoksninger, 
nemlig 18,0 ha rødgran og 2,4 ha bøg. 
Beregningen er før skat og med en real 
rente på 2%. 
Til skovning anvendes der arbejdskraft 
L (fx mand-dage eller maskin-timer). 
Til rødgran kræves 20 Llha, mens der til 
bøg kræves 100 Uha. Samlet kræves der 
600 L til at fælde alt - men der er kun 
rådighed over 300 L. 
Denne midlertidige begrænsning i di
sponibel arbejdskraft medfører en offer
omkostning, fordi en del af hugsten må 
udskydes. Tabel l viser offeromkostnin
gen ved at udskyde en optimal hoved
skovning af hhv . l ha rødgran og l ha 
bøg et enkelt år. 
Offeromkostningen er beregnet som 
afvigelsen i forhold til gevinstmaksime
ring. Hvis man foretager skovningen får 
man frigjort indtægten fra hovedskov
ningen samt jordværdien af den eftelføl
gende bevoksning. Offeromkostningen 



er da rentetabet ved at vente et år på 
denne betaling, når værdien af den 
stående bevoksning er uændret. 
Som følge af den begrænsede kapacitet 
må skovadministratoren vælge mellem 
to hugstprogrammer, hvor problemet er, 
om bøgen skal hovedskoves i år eller 
udskydes et år. l tabel 2 er vist de to 
alternative hugstprogrammer. Det bed
ste hugstprogram minimerer o ffe ro m
kostningen. 
Det første hugstprogram resulterer i den 
laveste offeromkostning på godt 6.900 
kr. Det er offeromkostningen som følge 
af begrænsningen i disponibel arbejds
kraft. Omkostningen vokser yderligere 
ca. 7.000 kr med det andet hugstpro
gram. Det er tabet som følge af et "for
kert" hugstprogram, eller med andre ord 
den mulige gevinst ved at vælge det 
bedste hugstprogram. 
I dette enkle eksempel er der blot to 
bevoksninger og to perioder (år). I så 

fald tager det ikke lang tid at beregne, 
hvilket af de to hugstprogrammer der 
medfører den laveste offeromkostning 
som følge af begrænsningen i produk
tionsfaktorer (her arbejdskraft). 
Med flere bevoksninger og perioder bli 
ver det vanskeligere at finde den bedste 
behandling, fordi der er talrige kombi
nationer. De mange kombinationsmulig
heder er en væsentlig årsag til, at PC
baserede optimeringsmetoder vinder 
frem i skovplanlægningen. 
Såfremt man ikke ønsker eller evner at 
anvende disse til tider krævende meto
der, er der i stedet mulighed for at for
enkle optimeringsproblemet, fx med 
Prioriteringsindekset (PI). 

3. Prioriteringsindekset 

Problemet er som i afsnit 2 at minimere 
offeromkostningen, når det optimale 

Tabel 2: Alternative hugstprogrammer med en kapacitetsbegræsning. 

Hugstprogram Areal Uha 
ha 

I 
RGRr 15,0 20 
RGRr+ J 3,0 20 
BØGr+ 1 2,4 100 

II 
RGRr 3,0 20 
BØG t 2,4 100 
RGR t+ 1 15,0 20 

L: Arbejdskraft (300 enheder årligt). 
OC fra tabel l . 

L r 

300 
-

-

300 

60 
240 

-

300 

L r+ 1 OC OC 
kr/ha kr ialt 

- O O 
60 922 2.766 

240 1.725 4.140 
300 6.906 

- O O 
- O O 

300 922 13.830 
300 13. 830 

43 





l eksemplet er den bedste løsning at skove mest muligt rødgran i år og vente med skov
ningen af bøg til næste år. Årsagen er at man bør prioritere bevoksninger med en stor 
skovningsindtægt i forhold til den nødvendige arbejdskraft, da den er en begrænsende 
faktor. 

tidspunkt må fraviges som følge af en 
begrænsning i fx disponibel arbejds
kraft. Prioriteringsindekset (PI) er en 
form for "skyggepris", der viser afkastet 
ved at anvende produktionsfaktoren L. 
PI er defineret således: 

PI == [reduktion i offeromkostning] 
[øget indsats af den begrænsende pro
du ktion s faktor ] 

PI kan beregnes for ethvert tiltag, hvor 
offeromkostning og krav til produkti
onsfaktorer er kendt. Forskellige tiltag 
kan sammenlignes, hvis det er den sam
me begrænsende produktionsfaktor, der 
er gældende. 
PI viser også, hvad skovadministratoren 
maksimalt bør betale for en ekstra enhed 
af L for at mindske offeromkostningen 
ved en begrænsning af en produktions
faktor. 
Prioriteringsindekset og dets anvendelse 
er belyst vha. hypotetiske eksempler, 
hvor forudsætninger og resultater er 
mindre vigtige end princippet i bereg
ningen. 

3.1 Eksempel: Valg af 
hovedskovningsarealer 

I eksemplet fra afsnit 2 er det muligt at 
beregne, hvor meget offeromkostningen 
reduceres ved at undgå udskydelse af 
hovedskovning med et år for hhv. rød
gran og bøg. Prioriteringsindekset viser, 
hvor meget offeromkostningen reduce-

res ved indsats af en enhed af den be
grænsende produktionsfaktor. 

PIRGR: 922 kr/ha / 20 L/ha == 46,1 krIL, 
og 
PIB0G: 1.725 krlha / 100 Llha == 17,2 
krIL. 

Offeromkostningen mInImereS ved at 
benytte en begrænset produktionsfaktor 
efter faldende PI. Da PIRGR er større end 
PIB0G, er det mest fordelagtig at anven
de L på at hindre en udskydelse af 
hovedskovning af rødgran. 
Det er altså slet ikke nødvendigt at 
beregne alternative hugstprogrammer. 
Det er tilstrækkeligt at beregne PI for 
hvert tiltag, dvs. bevoksning til hoved
skovning. 

3.2 Eksempel: Valg af 
kullurarealer 

En skovadministrator står over for at 
skulle gentilplante en række arealer. 
Arealet er ryddet, den fremtidige træ art 
er allerede valgt for hvert areal, og den 
alternative jordværdi er O krlha. 
Der er imidlertid ikke disponibel 
arbejdskraft til at tilplante alle arealer i 
år. Problemet er så, i hvilken rækkeføl
ge arealerne skal vælges for at minime
re offeromkostningen ved at udskyde 
jordværdien et år. 
Opgaven er derfor at maksimere den 
undgå ede offeromkostning, og PI er 
beregnet i tabel 3. 
Prioritering efter PI bliver således: ask 
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(l9p), sitkagran (49f), eg (62e), rødgran 
(Se), bøg 19k. 
Om forskellene i PI mellem 5ell9k og 
19p/49f er store nok til, at der kan prio
riteres på grundlag af PI, afhænger af 
forudsætningernes nøjagtighed. Men PI 
giver et godt fingerpeg om, hvordan den 
disponible arbejdskraft L anvendes 
bedst muligt. 
Offeromkostningen bliver mindst mulig, 
når indsatsen af produktions faktoren L 
sker efter faldende PI. Hvis der fx er 150 
L til rådighed, er offeromkostningen 
mindst ved tilplantning af 19p samt 1,0 
ha af 49f i år. Hvis der er 300 L til 
disposition, skal 19p, 49f og 0,6 ha af 
62e tilplantes i år. 
Kulturarealer, der overgår til det følgen
de år, må så indgå i en ny PI beregning 
sammen med de tilkomne arealer, 
såfremt kapaciteten af L fortsat er for lil
le. 
Hvis alle kulturarealer blev udskudt et 
år, er den samlede offeromkostning 
4.008 kr/ha (summen af OC kr ialt i 

tabel 3). Derimod er offeromkostningen 
pr definition O kr, hvis alle kulturer blev 
anlagt i år. 
En kapacitetsbegræsning på 300 L bety
der, at nogle kulturer må udskydes. 
Offeromkostningen ved kun at tilplante 
19p, 49f og 0,6 ha af 62e i år er derfor: 
4.008 kr - (404 kr + l.]63 kr + 100 L * 
4, l krIL) = 2.031 kr (tallene er fra tabel 
3). 
Ved den dårligst tænkelige anvendelse 
af de 300 L bliver 19k og 0,275 ha af Se 
anlagt. Det betyder, at offeromkostnin
gen i dette tilfælde er: 4.008 kr - (441 kr 
+ 25 L * 3,4 krIL) = 3.482 kr. 
I dette hypotetiske eksempel er den 
største gevinst, der kan opnås ved at be
nytte PI: 3.482 kr - 2.031 kr = 1.451 kr. 
Gevinsten ved at benytte PI og andre 
besJutningssystemer er ikke større end 
den offeromkostning der undgås ved 
den dårligste anvendelse af den begræn
sende produktionsfaktor (som i dette 
tilfælde er 300 L). 
Beslutningsstøttesystemer i skovbruget 

Tabel 3. Prioritering af arealer til gentilplantning i år. 

Litra Areal 
ha 

Se l, l 
19k 1,8 
19p 0,5 
49f l,S 
62e 2,0 

OC = J * Cl - 1,Or ') 
PI = OCIL 

Træart J 
kr/ha 

RGR 15.800 
BØG 22.500 
ASK 41.200 
SGR 39.500 
EG 33.300 

OC OC L PI 
kr/ha kr ialt ialt krIL 

310 341 100 3,4 
441 794 275 2,9 
808 404 50 8, l 
775 1.163 150 7,8 
653 1.306 320 4,1 

Offeromkostningen for litra Se bliver således 15.800 * (l - 1/1.02) = 310 kr/ha eller 341 
kr ialt. Og prioriteringsindekset pr. arbejdskraftenhed bliver da PI = 341/100 = 3,4. 
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l eksemplet er den bedste løsning først at anlægge askekulturen, mens bøgekulturen 
kommer sidst i rækken. Årsagen er at man bør prioritere arealer med en høj jordværdi 
iforhold til den mængde arbejdskraft der er nødvendig til kulturarbejdet. 

- om de så er simple eller komplicerede 
- har til formål at strukturere omfatten-
de beslutninger. Formålet er ikke, som 
mange måske tror, at afkoble den sunde 
fornuft. 
I eksemplet herover er de sidste 100 L 
anvendt til 0 ,6 ha ud af et samlet kultur
areal på 2,0 ha eg i 62e. Uanset at PI
metoden viser, at det er den økonomisk 
bedste løsning, så ville det måske være 
bedre at bruge de sidste 100 L til at til
plante hele Se med rødgran i stedet. Det 
må den sunde fornuft afgøre. 
Offeromkostningen ved at tilplante hele 
kulturarealer fremfor at dele dem over 

flere år er i dette eksempel 100 L * (4 , l 
krIL - 3,4 krIL) = 70 kr. Men der kan 
være en offeromkostning ved opsplit
ning af kulturarealer, som PI ikke tager 
højde for. 
Med fem kulturarealer er der mange mu
lige kombinationer, når der er en be
grænsning i produktionsfaktoren L. Men 
PI viser en nem vej til det samme resul
tat med blot fem udregninger. 
Prøv fx at vælge en plantningsstrategi 
med begrænsninger i L fra tabel 3 uden 
kendskab til PI kolonnen. Overvej der
næst en situation med 20 i stedet for S 
kulturarealer. 
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4. Afsluttende bemærkninger 

Problemet har været at minimere offer
omkostningen, når det er en begræns
ning i en produktionsfaktor, der forsin
ker tiltag i forhold til det optimale. 
Det modsatte kan naturligvis også være 
tilfældet, nemlig at der er et overskud af 
en produktionsfaktor, som gør det nød
vendigt at fremskynde tiltag i forhold til 
det optimale. Også i en sådan situation 
gælder det om at minimere offeromkost
ningen, men det sker ved at vælge tiltag 
efter stigende PI. 
Forbindelsen mellem gevinstmaksime
ring og minimering af offeromkostnin
gen ved forsinkelse eller fremskyndelse 
af tiltag er enkel og indlysende. PI viser, 
hvor produktionsfaktoren giver størst 
afkast. Forskelle i PI for en produktions
faktor mellem to alternative anvendelser 
er lig med omkostningen ved at vælge et 
"forkert" tiltag. 
PI metoden er en enkel udgave af ge
vinstmaksimering med en begrænsning 
(fx. mangel på arbejdskraft). Hvis der er 
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to eller flere begrænsninger (mangel på 
arbejskraft og maskiner), må PI vige for 
en mere avanceret optimering med Li
neær Programmering (LP). 
PI og LP bygger grundlæggende på 
samme teori, men PI er en meget for
enklet metode, der skyder genvej i for
hold til LP, som er matematisk mere 
kompliceret. Styrken i PI metoden er, at 
skovadministratoren med blot en lom
meregner, kort tid og uden væsentlige 
matematiske forudsætninger kan for
enkle komplicerede optimeringsproble
mer. Det giver værdifuld information til 
skovadministratorens prioritering af til
tag. 
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Frø- og planteforsyningen 
siden 1970 

Af Helmuth Barner, tidl. skovrider på Statsskovenes Planteavlsstation, 
tidl. medlem af NSFP 

Nordisk Skovbrugs Frø- og Planteråd 
(NSFP) kunne i 1995 fejre 25 års jubi
læum. 
Artiklen giver et kort tilbageblik over 
rådets virksomhed og den udvikling, der 
har fundet sted indenfor frø- og plante
forsyningen siden 1970. 

Hvad er NSFP ? 
NSFP har til fonnål at fremme og for
bedre skovbrugets frø- og planteforsy
ning i de nordiske lande. Frø- og plante
forsyning omfatter den praktiske og 
administrative del af frø- og plantefor
syningen, genetik og forædling, fremavl 
samt genressource bevaring. 
NSFP er nedsat af Nordisk Ministerråd 
efter indstilling fra henholdsvis Norge, 
Sverige, Finland, Island og Danmark. 
Rådet arbejder i Nordisk Skov unions 
regi, og rådet supplerer desuden "Sam
arbejde om Nordisk Skovforskning". 
SNS fungerer bl.a. som bindeled mel
lem forskningsverdenen og de behov for 
forskning, der bl.a. fonnuleres af NSFP. 
NSFP's hovedopgave er 
- at gavne den nordiske frø- og plante

forsyning ved at igangsætte og ud
vikle nordisk samarbejde om prakti
ske og administrative opgaver, 

- at indsamle og formidle viden, 
- at bidrage til uddannelse, 
- at følge og initiere udvikling og 

forskning, samt 
- at virke for en fælles optræden for de 

nordiske lande internationale 
spørgsmål. 

Initiativet til et nordisk samarbejde 
indenfor frø- og planteforsyningen kom 
fra burochef Erik Sillerstrom fra Sveri
ge. Det skete på et internationalt møde 
om herkomstkontrol i Paris, hvor beho
vet for en fælles nordisk optræden var 
eklatant. Sjovt nok udmærker det nordi
ske samarbejde sig ved at være undfan
get i Paris. 

Herkomstkontrol 
Valg af egnet plantemateriale fra til
gængelige frøkilder er en af de vigtigste 
beslutninger i en bevoksnings liv. 
Planten skal være velegnet til lokalite
ten og fonnålet. Oprindelsen af frøet og 
planten dokumenteres og kontrolleres 
via herkomstkontrol fra en ikke-frøsæl
gende myndighed i det enkelte land. 
Elfarne skov brugere husker problemer
ne med at få tilstrækkelige, korrekte og 
kontrollerede oplysninger vedr. oprin
delsen (f.eks. klima, højde, længde- og 
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breddegrad), specielt for importeret frø. 
Derfor var det velkomment da Organi
zation for Economic Cooperation and 
Development (OECD) i 1963 tog initia
tiv til at få styr på sagerne. OECD fore
slog en enkel rammeordning for interna
tional handel med frø og planter. Fæl
lesmarkedet var stadig i sin vorden, men 
havde også ideer til hvordan detaljerede 
direktiver kunne styre kontrollen. 
Samarbejdet mellem de nordiske lande 
bevirkede dengang, at beslutningspro
cesserne blev påvirket. De vedtagne de
finitioner og principper for klassifice
ring i herkomstkontrollen er i vid ud
strækning i anvendelse i Norden. 
Spørgsmålene er netop blevet aktuelle 
igen. Dels er Finland og Sverige ind
meldt i EU, dels er der ønsker om at 
kunne kåre bevoksninger til frøproduk
tion med andre formål end vedprodukti
on - f.eks.landskabsplanter og juletræ
produktion. 
Herkomstkontrol har med tiden udviklet 
sig til en vanskelig sag. Men lad det 
være en trøst, at der stadig ved valg af 
frøkilder gælder de samme enkle regler 
som ved valg af rødvin til en bestemt 
lejlighed: Spørg efter herkomst, årgang 
og ægthed. 

Frø 
Klatreteknik 
Teknikken ved indsamling af kogler fra 
stående træer har gennemgået en enorm 
udvikling i de sidste 25 år. 

Figur la. Kogleindsamling, klatring 
med Baumvelo. Pinus sylvestris (skov
fyr). Plusbestand i Onkamo, nordlige 
Karelen, Finland. Foto: Max Hagmann 
1960. 



I l 970'erne vidste man godt, at koglerne 
skulle plukkes på stående træer, og at de 
skulle hentes fra mange træer for at få et 
genetisk bredt materiale. 
Svenske og finske stiger blev specielt 
udviklede, og de blev anvendt i de fleste 
nordiske lande. Der kræves stadig me
get mod af en kogleplukker, men den
gang var sikkerheden langt fra i top. 
Udviklingen af teknikken til klatring i 
træerne har i de sidste 15 år taget sit ud
gangspunkt i teknikken ved bjergbestig
ning. Der har været en rivende udvik
ling indenfor det udstyr, der anvendes 
(se figur la-b). 
Meget af det udstyr, der anvendes er så 
unikt (lavteknologisk, billigt og funktio
nelt), at det har fået stor anvendelse i 
udvikl ingslandene. 
I dag anvendes der lift ved koglepluk
ning i frøplantager eller andre arealer, 
der er anlagt med frøproduktion for øje. 
Sikkerheden og produktiviteten er der
ved blevet yderligere forbedret. 

Frøbehandling 
Med den forøgede viden om frøbiologi 
og en bedre logistisk planlægning er 
håndteringen af frø i de store frøår ble
vet bedre, og der kasseres mindre frø. 
For gran og fyr er renseteknikken blevet 
forfinet. Det gør, at frøpartiernes ren
hedsprocent i dag ligger helt oppe på 
95-99 %. (se figur 2) . 
Disse rensningsmetoder er udviklet for 
at tilfredsstille kravene til frøpartier, der 
skal sås enkeltvis ud i potter i forbindel
se med produktion af dækrodsplanter. 
Gran og fyr kan opbevares på køl med 
meget lille tab af spireevne. Dette er 
særdeles vigtigt for frøforsyningen især 
fra de allernordligste egne i Skandina
vien , hvor der er langt mellem gode 
frøår. 

Der er således ikke kommet frø fra det 
nordlige Norge siden det store frøår i 
1970. Men frøet spirer stadig fint takket 
være opbevaringen på køl. Og i det 
nordlige Sverige var 1995 det første 
gode frøår for rødgran siden 1973. 
I Danmark har abies arterne i perioden 
fået en stadigt stigende betydning til ju
letræer og klippegrønt. Frøbehandlingen 
er blevet afgørende forbedret , og frøet 
har i de sidste 10-20 år kunnet opbeva
res i 3-5 år ved -4 gr. C. Dette har været 
afgørende for en kontinuerlig forsyning 
af de bedste provenienser af nobilis og 
nordmannsgran. 
I Danmark er der i de senere år blevet 
arbejdet intensivt med at udvikle meto
der til opbevaring af bog og agern. På 
grundlag af franske forsøg, suppleret 
med egen forskning, er det lykkedes at 
opbevare store partier bøgeolden i 3-4 
år og agern i 1112 år. 
Det har vist sig, at bog godt kan tåle 
nedtørring, men ikke varme (ej over 20 
gr. C). I 1995 er en ny teknik - der 
muliggør tørring af frø uden opvarm
ning - blevet bragt i anvendelse i kom
merciel skala. De opnåede resultater 
lover godt for fremtidig langtidsopbeva
ring. 
Meget agern gik tidligere tabt p.g.a. 
egens knoldbægersvamp. Denne holdes 
nu i ave ved at sænke agern ned i 41 gr. 
C varmt vand i 2 112 time. Herved slås 
svampen ihjel, uden at frøet skades. 

Frøjorsyning 
Samlet kan det vel konkluderes, at der 
er gjort meget store fremskridt i de sid
ste 25 år hvad angår en kontinuerlig 
frøforsyning af egnede provenienser af 
både løv og nåletræarter. 
Frøkilderne udgør fundamentet til. frem
tidige plantninger. Derfor har de nordi-
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Figur 1 b. Kogleindsamling, Abies nobilis, Danmark 1995. 
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ske lande de sidste 25 år bestræbt sig på 
at bevare disse ressourcer ved at lokali
sere og sikre bevoksninger af de bedste 
frøkilder. 
Men først i de senere år har landene haft 
en systematisk tilgang til genressource 
bevaring af skovtræer. Flere af landene 
har nu udarbejdet strategier for dette 
område. 

Det er vanskeligt at fremskaffe sikre tal 
for frøforbruget, men figur 3 giver en 
trend for rødgran i de nordiske lande. 

Planter 
Produktionsmetoder 
Fra 1970 til 1980 steg arbejdslønninger
ne voldsomt. Det påvirkede naturligvis 
omkostningerne og prisudviklingen for 

Figur 2. Spiringsanalyser på frølabora to riet, Statens Skogfrøverk, Hamar i Norge. 
Foto: l. Frystro 1987. 
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Figur 3. Skønnetfrøforbrug (frøsalg) for Picea abies, rødgran, i Norden 1970-1995. 

såvel skovplantning som planteproduk
tion . 
De stigende arbejdslønninger fik en ma
skinudvikling i gang. For 30 år siden 
skete prikling af planter manuelt med 
priklebræt og telt til at beskytte planter
ne. I dag bruger man en selvkørende 
priklemaskine hvor 4 personer kan prik
le 50- 70.000 planter om dagen. (Se 
figur 4a-c). 
Produktion af barrodsplanter tager i 
mange tilfælde 2-4 år. Dette indebærer 
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både store udgifter og en vanskeligere 
tilpasning af produktionen til det enkel-
te års plantebehov . ' 
Disse forhold pegede derfor i de fleste 
nordi ske lande mod at producere billi
gere planter på kortere tid, samtidig med 
at planterne skulle være egnede til 
mekani seret plantning. Altså gik man i 
gang, og NSFP var med fra starten. 
Der blev udviklet utallige dækrodssy
stemer (Finn-pot, Kopparfors m.fl.) , 
hvor man såede frøet i en enhed med 



Figur 4a. Planteskoleteknikkens udvikling: Manuel prikling i Norge 1964. 

Figur 4c. Egedal selvkørende plantemaskine, i produktion fra 1980, Danmark. 



Figur 4b. Egedalfuremaskine, type B, i produktion fra 1962, Danmark. 

56 



vækstmateriale (f.eks. tørv) . Planterne 
blev drevet frem i drivhuse, og produk
tionstiden blev reduceret til 1-2 år (se 
figur 5a-c). 
I nogle lande gik man knap så radikalt 
til værks. Man beholdt produktionssy
stemet (barrodsplanter) og nøjedes med 
at mekanisere omskolingen, optagnin
gen m.v . Der blev også udviklet mel
lemformer som f.eks. Enso-pot, Kombi
form og Rod- form. 
Dækrodssystemet fungerer nu tilfreds
stillende efter at have lidt af en del bør
nesygdomme. I de store nordiske skov
lande anvendes i dag hovedsagelig dæk
rodsplanter, f.eks. udgør barrodsproduk
tion af skovfyr i Finland kun 16%. 

Mekaniseringen medførte en centralise
ring og sammenlægning af planteskoler
ne for at være økonomisk konkurrence
dygtig. I de sidste 25 år er mange 
distrikts planteskoler blevet nedlagt. I 
1950'erne var der alene i de danske 
statsskove ca. 125 planteskoler. I dag er 
der 4. 
De store centrale planteskoler har med
ført, at planternes transport til skovene 
er blevet længere. Der er derfor blevet 
udviklet velegnet emballering til trans
port. F. eks. har de finske plasticbehand
lede poser haft stor succes til transport 
og korttidsopbevaring. 
En anden konsekvens har været behovet 
for korttidsopbevaring af planterne for 

Figur 5a. Kopparjors-Hiko-containeren var det første dækrodssystem. Udformningen af 
containeren med styreliste og konisk åben bund medførte, at roden blev deformeret. 
Foto: Staffan Nilsson, SODRA. 
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Figur Sb og Sc. "Planta-80" var den første af de nye dækrodssystemer, hvor containe
rens væg består af plastfingre, der bevirker at rødderne udvikler sig frit - også side
værts. 

at kunne følge med efterspørgslen i den 
relativt korte plantesæson. Dette er løst 
ved at sætte planterne på køl (+ 2 gr. C) 
eller frys (-1 gr. C). 
Endelig har en centraliseret planteskole
struktur medført et større behov for be
kæmpelsesmidler. Det skyldes bl.a. , at 
angreb af skadedyr og svampe udvikler 
sig hurtigere i store kulturer. 
I 1970' erne blev kemiske midler brugt i 
stor stil, da de var både billige og effek
tive. Denne udvikling er vendt igen 
p.g.a. den øgede miljøbevidsthed og de 
øgede krav til bekæmpelsesmidlerne. 
Udviklingen fra produktion på friland til 
dækrodsplanter betyder også, at kemi
kalieforbruget langt lettere kan styres og 
nedbringes. 
I løbet af 1970' erne blev der udviklet 
vegetativ formering (stiklingeprodukti
on) af rødgran og sitkagran i kommerci
el skala. 
I 1980' erne fulgte en periode uden gode 
blomstringsår kombineret med en rela
tivt stor efterspørgsel efter frø. Det med
førte, at stiklingeproduktionen vandt 
udbredelse som en hurtig metode til at 
introducere det forædlede materiale på 
markedet. 
Siden er efterspørgslen på stiklinger fal
det. Dels er de dyrere end frøplanter, 
dels har der været nogle relativt gode 
frøår i 1990' erne. 

Planteforbrug 
Omfanget af plantningsprogrammerne 

varierer naturligvis med det enkelte 
lands skov politik. 
For nogle lande, f.eks . Finland og Sveri
ge, er planteforbruget gået stærkt ned de 
seneste år. I Finland lå forbruget på ca. 
210-250 millioner fra 1980-1992, men 
det er siden faldet til 150 millioner i 
1994. I Norge er forbruget af planter fal
det fra ca. 80 millioner om året til ca. 50 
millioner om året i perioden . 
I Danmark og Island derimod er der sket 
en øget tilplantning som følge af et poli
tisk ønske. I Island er der siden 1950 
skønsvist blevet tilplantet 20.000 ha, og 
en tredjedel heraf er blevet plantet siden 
1990 (se figur 6). 
I de øvrige lande er der dog i øjeblikket 
en tendens til at fremme naturlig foryn
gelse. Dette vil eventuelt på længere sigt 
få planteforbruget til at falde . 

Forædling 
Skovtræforædling har til formål at ud
vælge og fremstille plantemateriale, der 
forener høj dyrkningssikkerhed med 
nærmere specificerede karakterer, f.eks. 
sent udspring eller forbedret vækst og 
kvalitet. 
Forædlingen følger en cyklus, hvor lo
vende provenienser eller enkelttræer 
vælges ud (selektion) og afprøves i for
søg (testes). Herefter opformeres og 
fremavles de bedste til praktikerne. De 
enkelte kloner, såvel som den høstede 
handels vare, afprøves løbende. 
Nordisk samarbejdsgruppe for proveni-
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Figur 6. Sibirisk lærk plantet på Hallormsstad, Øst-Island. Kulturen er etableret på 
udyrket overdrev eroderet til grus og undergrund. Foto: S. Bløndal1994. 

ensforskning og frøanskaffelse samt 
IUFRO har ydet væsentlige bidrag. Det 
er sket gennem indsamling af repræsen
tative prØver fra veldefinerede frøkilder. 
For Island og Færøerne har navnlig Det 
Nordiske ArboretudvaJgs indsamlinger 
fra 1975-91 af arter af Abies sp., Pie ea 
sp. og Larix sp. været af værdi. 
Det udvalgte materiale kan opformeres i 
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klonfrøplantager - hvor familieforholde
ne kendes . Opformeringen kan også ske 
i frøavlsbevoksninger, der er anlagte be
voksninger af f.eks. en lovende proveni
ens eller en eftertragtet frøkilde, som er 
behandlet forstmæssigt med henblik på 
frøproduktion. 
I de første frøplantager selekterede man 
ganske hårdt. Nogle af de frøplantager, 



der blev anlagt i 1960' erne, består af 
ganske få kloner. 
Gennem 70'eme var der en stigende 
erkendelse i den videnskabelige verden 
af betydningen af et genetisk bredt ma
teriale . Derfor har afkom af frøplanta
ger, anlagt i denne periode, en genetisk 
diversitet på højde med, hvad der for
langes i dag. 
I Sverige blev klonantallet debatteret 
kraftigt i takt med den stigende anven
delse af klonskovbruget. Men først i 
1980' erne nåede diskussion vedr. gene
tisk diversitet bredere ud i offentlighe
den. I dag ligger klonantallet for rød
gran og skovfyr på 30-100 i Sverige og 
Finland. 
Der er løbende blevet udvalgt veldefine
rede frøkilder af egnet genetisk oprin
delse. Senere er mange frøkilder blevet 
etableret på velegnede arealer til frøpro
duktion. 
Frøplantagerne giver nu så meget frø, 
at ca. 20% af det rødgranfrø, der er 
høstet i Norge og Danmark de sidste ti 
år, stammer fra frøplantager. I 1994 
kom 49 % af fyrrefrøet og 31 % af 
rødgranfrøet til de finske planteskoler 
fra frøplantager. 
Frøforsyningen i Sverige af skovfyr 
dækkes stort set af frøplantagerne -
undtagen for de helt nordlige egne -
dvs. frøplantagefrø udgør ca. 80 % af 
behovet. For rødgran står frøplantager 
for 20% af behovet, hvoraf langt hoved
parten dækker ca. 2/3 af frøbehovet i det 
sydlige Sverige. 
Frøproduktionen fra frøplantagerne er 
steget gennem 1980' erne. Frøplantager 
står således i dag for en væsentlig af de 
nordiske landes frøforsyning af rødgran 
og skovfyr. I Finland findes der 2.714 
ha frøplantager med skovfyr og 264 ha 
med rødgran (se figur 7). 

Informationsudveksling 
En væsentlig begrundelse for samarbej
det mellem landene var og er stadig ud
veksling af ideer, erfaringer og ny viden 
inden for området. 
Det norske "Årsskrift for Skogsplante
skoler" tjente fra 1976 til 1985 som fæl
les nordisk skovplanteskole-tidsskrift. 
Siden har der ikke været et formelt 
skriftligt formidlingsorgan. 
Til gengæld har der været en årlig plan
teskole konference. Her har praktikerne 
i skovplanteskolerne mødtes, set forhol
dene i det land, der arrangerede konfe
rencen, og drøftet årets tema. I 1996 er 
temaet "Miljøhensyn i skovplantesko
ler". 
Dertil kommer årlige kurser med et 
aktuelt emne, der også henvender sig til 
praktikerne. Kurset i 1996 er således 
"Nye metoder til behandling af løvtræ
frø". 
Rådet har 2 medlemmer fra hvert land, 
fra Island dog kun et medlem. De mødes 
to gange årligt og orienterer om de 
administrative ændringer og nye strøm
ninger i hvert land. Desuden koordine
rer man om muligt de enkelte landes 
holdninger i spørgsmål af international 
karakter. 
Udover denne formelle gruppe eksiste
rer der et fagligt netværk, som NSFP 
trækker på, når der skal arrangeres se
minarer etc. Dette bagland modtager 
desuden relevante informationer fra 
NSFP. 
En praktisk foranstaltning til udvekslin
gen af informationer er udgivelsen af et 
adressekatalog over nordiske skov
planteskoler. 

Tanker ved et sølvbryllup 
Da jeg har fulgt NSFP gennem 25 år, 
kan jeg som enhver anden part ved et 
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Figur 7. Frøplantage No. SV 141, Pa rkko la, Korpilahti i Finland. Pinus sylvestris, plan
tet 1968-71.86 kloner, 8731 podninger. 22,9 ha. Foto: T. Nikkanen 1995. 

jubilæum nævne de mange gode stunder 
vi har haft sammen. Men jeg får også 
lyst til at krydre oplevelserne med nogle 
personlige betragtninger om tiden der er 
gået og den tid, der ligger foran os. 
Den stærke mekanisering af plantepro
duktionen er ikke et enestående eksem
pel på mekanisering i skovbruget -
tværtimod . Spørgsmålet er om vi er gået 
for vidt med den omfattende mekanise
ring af alle arbejdsprocesser - er det 
teknikkens sejr over fornuften? 
I visse tilfælde er svaret ja. Men frygt 
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ikke, menneskets uopslidelige pendul 
svinger nu tilbage. Vi har alle tiders 
muligheder for at blive vidner til natur
romantikkens sejr over fornuften. 
Hver gang pendulet nærmer sig yderstil
lingen, begår vi fejl. Man kunne tro, at 
dette skyldes mangel på viden, men det 
er dog sjældent tilfældet. Kernen i sagen 
synes at være, at vi i vores begejstring 
over den nye moderetning fortrænger 
den del af vor viden, der ikke passer ind 
i modeskabernes univers. 
Lad os bevare overblikket og undgå at 



forenkle eller overfortolke begreber som 
genetisk diversitet. Genetik styres af 
sære mekanismer, og virkningen af se
lektion og evolution er ofte uforudsige
lige. 
Det kan således vække undren hos såvel 
frelste som vantro, at mennesket efter et 
vildt sexliv i utaUige generationer stadig 
har 95 % af sine gener til fælles med 
vore stolte forfædre chimpanserne. 
For at kunne fejre guldbryllup sammen 
gælder det om at bevare den ligefremme 
og uhøjtidelige udveksling af viden og 
synspunkter på et sprog som alle parter 
forstår! 

Tak 
Tak til alle kollegaer, der har hjulpet med at 

fremskaffe lidt statistik og gode billeder fra hele 

Norden. Især takkes Ingvar Fystro og Gunnar 

Haug fra Norge, Sigurdur Blandal fra Island, 

Martin Werner og Lennart Ackzell fra Sverige, 

Max Hagman og Hannu Kukkonen fra Finland, 

og Uffe Gitz-Johansen og Agnete Thomsen 

(sekretær for NSFP) fra Danmark. 
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Blandingsbevoksningers 
indflydelse på egeviklerens 
popu lationsbiolog i 

Af skovbrugsbiolog, cand. scient. Thomas Friderichsen. 

1. Erfaringer 
med blandingskulturer 

Egevikleren, Tortrix viridana, forårsa
ger lejlighedsvist afløvninger af eg i sto
re dele af Europa. Afløvningen af ege
træerne medfører nedsat primærproduk
tion, hvilket hovedsageligt medfører til
væksttab og nedsat høst af agern. 
Tidligere har Hertz-Kleptow (1949) og 
Schtitte (1957) konstateret et nedsat ska
deniveau af egeviklere i egebevoksnin
ger underplantet med rødgran. 
For skovbrug generelt konkluderer Kli
matzek (1990), at blandingsbevoksnin
ger af eg og nål er den mest lovende 
metode til at forebygge masseudbrud af 

egeviklere. Det gælder såvel indblandin
ger som underetager. 
Det er ikke klart om årsagen til de ned
satte skader er nedsat immigration (ind
vandring ude fra), nedsat fertilitet (for
meringsevne), øget larvedødelighed 
eller andet (evt. en kombination af flere 
forhold). 
Graham & Knight (1965) anfører - hvil
ket nok er noget dristigt - at rent teore
tisk vil enhver blanding af træer med 
forskellige forsvarssystemer være 
beskyttet mod insektangreb. 
Hvordan tilstedeværelsen af rødgran er i 
stand til at påvirke bestanden af egevik
ler vides ikke. Schtitte (1957) nævner 
øget larvedødelighed som mulig årsag, 

Der er foretaget undersøgelser i denne bevoksning af eg og cypres på Langesø. Det viste 
sig at det var umuligt atfange egeviklere iferomonfælder, mens der blev fanget mange 
i rene egebevoksninger andre steder på Fyn. Resultaterne antyder at indblanding af 
cypres (samt thuja og andre nåletræer) i egebevoksninger kan nedbringe eller helt fjer
ne risikoen for skadelige angreb af egevikler fordi nåletræerne indeholder kemiske stof
fer som virker dræbende på insekter. 
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Larve (forstørret 9 gange) og voksen 
(forstørret 4'/2 gang) af egevikleren. 
(Fra Boas: Forstzoologi). 

men årsagen til denne dødelighed ken
des ikke. Hvorvidt der er tale om bioti
ske eller abiotiske forhold eller en kom
bination af disse er uklart. 
Rødgran indeholder en række terpener 
(en kulbrinteforbindelse der findes i 
æteriske olier). Tilstedeværelsen af dis
se terpener og deres eventuelle påvirk
ning af egeviklerne kunne være en 
mulig forklaring på det reducerede 
skade b i 11 ede. 
Hvis dette er tilfældet kan det tænkes , at 
også andre nåletræers terpener vil have 
en tilsvarende effekt. Dermed vil ind
blanding af nåletræ i egebevoksninger 
kunne være et middel til at forebygge 
angreb af egevikler. 
Fra havebrug er anvendelsen af planter 
indeholdende terpenet thujon kendt i 
forbindelse med bekæmpelse af skade-



dyr. Blandt andet er udtræk af malurt og 
rejnfan anvendt som repellanter mod f. 
eks. myrer og bladlus. 
Thuja (kæmpethuja), Thuja plicata, 
indeholder en række terpener, hovedsa
geligt thujon og pinen. Den angribes 
kun af meget få skadevoldere. I thujaens 
hjemegn, Oregon og det vestlige Cana
da, er der kun optalt II insektarter til
knyttet thuja. I Danmark er der så vidt 
vides ikke konstateret insektangreb. 
Harborne (1977) antyder, at terpener 
muligvis generelt har en repellerende 
effekt overfor insekter, der ikke er til
passet nåletræers kvalitative forsvar. 
Der er i tidens løb kun foretaget få 
undersøgelser, der sammenligner popu
lationer af insekter i rene løvtræbevoks
ninger med blandingsbevoksninger af 
løv og nål. Dette kan til dels skyldes 
problemer med at finde relativt sam
men lignelige bevoksninger. 
En af de få undersøgelser er foretaget af 
Moore & al (1991). De har konstateret en 
lavere population af såvel bladgnavere, -
sugere og -minerere i blandinger af eg og 
fyr i forhold til en ren egebevoksning, 
hvilket støtter de nævnte iagttagelser. 
Med baggrund i disse observationer har 
det været tanken bag undersøgelsen at 
undersøge hvorvidt de terpener, der fin
des i thuja, kan påvirke udvalgte aspek
ter af egeviklerens biologi. 
Thuja er af og til indbragt som under
vækst i egebevoksninger som et led i 
bekæmpelsen af vanris. Men hvis hypo
tesen er korrekt, kan indblandingen også 
være et led i forebyggelsen af vikleran
greb. 

2. Egne undersøgelser 

De gennemførte undersøgelser er foreta
get dels i laboratorium, dels i felten. 

2.1 Laboratorieundersøgelser 

For egevikleren er larvestadiet det læng
stvarende stadie i viklerens livsforløb -
samt et relativt aktivt stadie. Derfor er 
det undersøgt, hvorvidt dødeligheden i 
dette stadie kan påvirkes af thuja. 
Larver af egevikleren indsamlet i 2. og 
3. larvestadie er opbevaret i beholdere. 
Udover foderet (egeløv) indeholdt 
beholderne et filterpapir med en 
opløsning af thujaolie. Larverne blev 
opdelt i grupper udsat for stigende kon
centrationer af olien. 
Herudover har tre grupper af dyr været 
påvirket med hhv . en stiklingeformeret 
thuja, pinen og thujon. 
Når larverne af egevikler udsættes for 
thujaolie stiger dødeligheden. I kon
trolgruppen er dødeligheden 0%, sti
gende til 48,5% for larver udsat for 
ufortyndet olie. De rene terpener med
fører en dødelighed på 60% - 65%, 
mens tilstedeværelsen af en thuja 
tilfører viklerlarverne en dødelighed 
på ca 15 %. 
Reelt vil thujaens effekt være større. 
Den gruppe af larver, som har overlevet 
thujaens tilstedeværelse, efter at den er 
fjernet, vil ikke nødvendigvis leve vide
re i bedste velgående. Disse larver vil 
ofte afkræftes eller på anden måde 
påvirkes, hvilket ses i adfærden. 
Bevægelserne bliver langsommere og 
mere mekaniske. 
Desuden er den typiske flugtrespons 
med en hurtig baglæns gang mens hove
det bevæges hurtigt fra side til side ikke 
så udpræget som normalt. Dyret vil dog 
stadig søge at dække sig ved at rulle bla
de sammen. 
Dødeligheden af pupperne viser kun en 
ringe sammenhæng med påvirkning af 
thujaolie. Det må formodes, at en stor 
del af den dødelighed, der iagttages i 
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puppestadiet, skyldes en påvirkning der 
allerede er sket i larvestadiet. 

2.2 Feltundersøgelser 

Stigningen i bestanden af vikler i en 
egebevoksning skyldes hovedsageligt 
immigration (indvandring) og koinci
dens. 
Koincidensen er sammenfaldet i tid mel
lem egens udspring og klækningen af 
viklernes æg. 
Konincidens har stor betydning for 
populationen, men kan i sagens natur 
ikke påvirkes ved indblanding af andre 
arter i bevoksningen. I denne under
søgelse er forløbet af udspringet dog 
fulgt, da det var ønskeligt at følge 
påvirkningen af viklerens populations
biologi. 
Der sker en vis immigration til bevoks
ningen. Det betyder, at repellering af 
immigranter bliver af væsentlig betyd
ning for at kontrollere størrelsen af 
populationen. 

2.2.1 Koincidens 

I det øjeblik en egeviklerlarve er klæk
ket fra det æg, som dens moder har pla
ceret på egens knopskæl, vil den forsøge 
at trænge ind i knoppen og begnave de 
spæde skud. 
Senere, når det nye skud har påbegyndt 
en strækning og de nye blade er udfol
det, vil larven rulle et bladhylster. Her 
sidder den og beg n aver bladkanten. 
For at larven kan trænge ind i den spæ
de knop, må denne på klækningstids
punktet være i udviklingsstadie 4, se 
skitsen. Inden dette stadie vil knoppen 
være så godt beskyttet, at kun et fåtal af 
larverne kan trænge ind. Dette medfører 
en stor larvedødelighed, da larverne 
ikke kan leve uden optagelse af næring 
mere end 1-2 døgn. 
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Er knopperne på larvens klækningstids
punkt derimod i et senere stadie, er plan
tevævet blevet for sejt, til at en nyklæk
ket larve er i stand til at begnave dette. 
r forbindelse med undersøgelsen af 
immigrationsforholdene er der anvendt 
- Tre egebevoksninger på Ravnholt 

(hhv. 40, 88, og 90 år). 
- En egebevoksning på Langesø (27 år, 

rækkevis indblanding af eg/cypres -
indholdet af terpener i cypres er sam
menligneligt med indholdet i thuja). 

- En bevoksning på Odense Universi-
tet (23 år). 

I disse fem bevoksninger er forløbet af 
udspringet fulgt. 
Det er for hver af bevoksningerne 
opgjort, på hvilken dato det første af 20 
kontroltræer - hhv. 50% af træerne - og 
det sidste træ har nået stadie 4. Det viser 
sig, at alle 5 bevoksninger har stort set 
samme variationsbredde: 9 - 10 dage 
(forskel mellem første og sidste træ i 
stadie 4). 
I de tre bevoksninger på Ravnholt (l, 2 
& 3) når første træ stadie 4 nogenlunde 
samtidigt. Derimod ligger bevoksnin
gerne på Langesø (4) og OU (5) 2 - 4 
dage senere. Ligeledes når de sidste 
træer på Langesø og OU først stadie 4 
omkring 2 - 3 dage senere end de sidste 
træer på Ravnholt. 
Bevoksningerne 1 & 2 har maksimalt 
35% - 40% af træerne i stadie 4 samti
dig, mens bevoksning 3 maksimalt har 
20% af træerne i stadie 4 samtidigt. 
Bevoksningerne 4 & 5 har deres maksi
male andel af træer i stadie 4 ca en uge 
senere end de tre øvrige. Bevoksning 4 
når ikke over 40% af træerne i stadie 4 
samtidigt, mens bevoksning 5 har 70% 
af træerne samtidigt i udspringsstadie 4. 
Hermed bekræftes tidligere observatio
ner. På det enkelte egetræ udspringer 



Udspringsstadier for egeknopper. Egeviklernes larver kan kun angribe de næsten udfol
dede knopper i stadie 4. Risikoen for store angreb af egevikler afhænger derfor meget 
af om æggene klækker samtidig med at knopperne er i stadie 4 - begrebet koincidens. 

knopperne samtidigt, men indenfor den 
enkelte bevoksning kan der fra træ til 
træ være forskel i udspringsdato 
(DuMerle, 1988 & Schtitte, 1957). 
Bortset fra denne individuelle variation 
indenfor samme år forekommer der også 
en klimabetinget variation af udsprings
dato. På trods af denne variation er ræk
kefølgen af træernes udspring ens fra år 
til år. Denne rækkefølge medfører, at 
bevoksningens træer kan grupperes i tid
ligt og sent udspringende træer samt 
mellemliggende grupper. 

2.2.2. Thujonets påvirkning af 
fangst i fælder 

Som nævnt skyldes stigningen i popula
tionen af egeviklere i en egebevoksning 
i høj grad en god koincidens. 
En anden vigtig faktor er immigration 
fra andre bevoksninger, som ikke nød
vendigvis er naboer. Dette medfører, at 
repellering af immigranter bliver af væs
entlig betydning for at kontrollere 
størrelsen af populationen. 
Hvad der måtte få eventuelle immigran
ter til at slå sig ned i en bevoksning 
vides ikke. Tiltrækningen kunne skyldes 

feromon fra de hunner, der allerede er til 
stede (selvom migrerende hunner også 
kan tiltrækkes). 
For at få et udtryk for thujas og terpe
ners repellerende effekt, er der under
søgt påvirkningen af fangsten på limpla
der dels i feromonfælder, dels i fælder 
med jomfruelige hunner. 
I bevoksningerne på Ravnholt er der 
opsat fælder med feromon som lokke
middel, fælder med feromon + 10 
mikroliter thujaolie, samt fælder med 
feromon + thuja. 
Bevoksningen på Langesø var en række
vis blanding af eg/cypres. Her indeholdt 
fælderne kun feromon. 
I bevoksningen på Odense Universitet 
blev der opsat fælder med hunner samt 
en gruppe fælder med hunner + thuja. 
Til kontrol af effektiviteten af fælder 
med hunner er enkelte af disse opsat i 
bevoksningerne på Ravnholt. 
I løbet af forsøgsperioden er der ialt fanget 
523 egeviklerhanner i 48 fælder fordelt på 
de 5 bevoksninger. I bevoksning 1 har 
fælderne indeholdende feromonet fanget 
126 viklerhanner, hvorimod fælderne med 
feromon + thujaolie har fanget 11. 
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Det viser sig altså, at under de samme 
forhold vil tilstedeværelsen af den kon
centrerede thujaolie nedsætte feromon
fældernes fangst med 92%. 
I den anden egebevoksning er der fanget 
55 viklere i fælderne med feromon, 
mens fælderne med feromon + thuja har 
fanget 25 . Dermed har thuja bevirket et 
fald i fangsten på 54%. 
Ser man på, hvordan thuja har påvirket 
fangsten i fælder med hunner, så har 
hunfælderne i bevoksning 5 fanget 45 
viklerhanner, mens de fælder, som des
uden indeholdt thuja har fanget 9. Der
med har thuja bevirket et fald i fældens 
effektivitet på 80%. 
Sammenlignes forsøgsfælderne i 
bevoksningerne 1 & 2 antydes, at thuja
kvistens repellerende virkning er mindre 
end den rene thujaolies påvirkning. 
Denne forskel er dog ikke signifikant 
(F = 4,7; P < 0,1). 
I bevoksning 3 har de 8 feromonfælder 
fanget 218 viklere mens de 2 fælder med 
jomfruelige hunner har fanget 34. De to 
former for tillokning har dermed samme 
effektivitet (F = 1,67; P < 0,00 l). 
Kontrolfældeme i bevoksningerne 1 & 3 
har haft ens fangster (F = 0,16; P < 
0,001) . Hermed skulle populationen i de 
to bevoksninger være af samme størrel
sesorden. 
I bevoksningen med rækkevis blanding 
af eg/cypres (nr. 4) har ingen af feromon
fælderne fanget egeviklere. Da fangsten 
er afhængig af populationens størrelse 
(DuMerIe, 1985) må populationen i den
ne bevoksning antages at være væsentligt 
mindre end i de øvrige bevoksninger. 

3. Diskussion og afsluttende 
bemærkninger 

De resultater, der i laboratoriet er opnået 
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angående øget larvedødelighed som føl
ge af påvirkning med olie fra Thuja pli
cata, kan næppe overføres direkte til for
hold i felten. 
Sammenhængen mellem påvirkning 
med terpener og øget dødelighed er dog 
sandsynliggjort. Men der kan ikke dra
ges konklusioner om hvor stor dødelig
hed, der kan opnås med thuja i bevoks
ningen. 
Den manglende fældefangst i blandings
bevoksningen har antydet, at såfremt 
egevikleren har været til stede har det 
været med en meget lille population. 
Årsagen til denne mindre population i 
forhold til de rene egebevoksninger kun
ne være en øget dødelighed i larvestadi
et (og senere i puppestadiet) . 
En anden - og sandsynligvis VIgtIgere 
årsag - er, at viklerne ikke indfinder sig 
i bevoksningen. Altså en lavere immi
gration som følge af cypressernes ind
hold af terpener, hvis sammensætning 
må regnes for sammenlignelig med 
thuja's indhold af terpener. 
Denne repellerende effekt underbygges 
af det fald, der sker i feromonfældernes 
effektivitet i det øjeblik, der er thuja 
eller thujaolie til stede i fælden . 
Thuja (og nåletræer med kemisk set lig
nende indhold) medfører som nævnt 
øget dødelighed blandt viklernes larver 
og pupper, og de repellerer tilflyvende 
individer. Dette er dog ikke udtryk for , 
at viklerskader helt kan undgås. 
Det skal bemærkes, at der er sket et sig
nifikant fald i de fælder, der har været 
påvirket af thuja - men der er dog stadig 
sket en fangst. 
Samtidig er der ikke tale om en egentlig 
opgørelse af hvor stor effekten er, da det 
ikke er bestemt, hvor stor en indblan
dingsprocent der kræves for at opnå en 
målbar effekt. 



Thuja påvirker bestanden af egevikler - og sandsynligvis også lille frostmåler. Men thuja 
er også gavnlig ved at fremme oprensning og hæmme dannelsen af van ris. 
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Det er heller ikke fastlagt, i hvor stor 
afstand fra det enkelte træ eller den 
enkelte bevoksning der vil kunne opnås 
en effekt. 
En manglende fangst (lav population) 
kan som nævnt skyldes en dårlig koinci
dens. Den observerede fangstperiode er 
relativt kort. Dette antyder at der er lille 
variation mellem de enkelte populatio
ner med hensyn til klækning. 
Variationsbredden med hensyn til 
udspring er stort set identisk for de 
anvendte bevoksninger (bortset fra bev. 
2), ligesom udspringsforløbene er sam
menlignelige. Derfor anses koincidens 
forholdene for optimale og sammenlig
nelige i de anvendte bevoksninger. 
Egevikleren (og Lille Frostmåler) er i 
stor grad afhængige af koincidens samt 
har en relativt kort klækningsperiode. 
Derfor er disse populationer af skadedyr 
meget følsomme overfor egebevoksnin
gernes sammensætning med hensyn til 
udspringsdato. 
Dette medfører, at jo mindre ens egebe
voksning er, jo mere bør man i udvis
ningen tage hensyn til at lægge tilvæks
ten på tidligt udspringende individer, 
sent udspringende individer eller en 
kombination af disse. 
Udover thujas omtalte effekt på egevik
leren (og sandsynligvis mindst ligeså 
meget på Lille Frostmåler) opnås der 
endvidere en forbedring af egenes ved
kvalitet. Thuja har som bekendt god 
effekt med hensyn til at beskygge ege
stammerne og dermed bortskygge van
ris (Henriksen, 1988). 
De omtalte undersøgelser viser som 
nævnt at der skulle kunne opnås en 
effekt på de nævnte skadevoldere ved 
indblanding af thuja eller skovfyr i ege
bevoksninger. 
Dyrkningen af thuja har dog været noget 
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forsømt grundet problemer med thuja
ens skivesvamp. Dette problem skulle 
dog kunne overkommes ved anvendelse 
af krydsningen Thuja plicata x standis
hii, som skulle være resistent overfor 
skivesvamp. 
Anvendelse af krydsningen rejser dog 
spørgsmålet, om hvorvidt denne har de 
samme egenskaber som kæmpethujaen. 
En tilbundsgående kemisk analyse af 
japanthujaen, Thuja standishii, har ikke 
været foretaget (det vides dog, at den 
ikke indeholder thujon, men en række 
andre terpener). Ligeledes vides der 
ikke noget om krydsningens kemi og 
effekt iblandingsbevoksninger. 
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