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Forord 

Den 3. april 1897 blev Forstlig Diskus
sionsforening dannet i København. Det 
var forløberen for Danske Forstkandida
ters Forening, som fik sit nuværende 
navn i 1918. 
Foreningens 100 års jubilæum har givet 
en anledning til at belyse skovbrugets 
udvikling i denne periode, og se på de 
sammenhænge, der har bestået, mellem 
forstkandidaterne og deres erhverv. Det 
er sket dels ved udskrivelsen af en pris
opgave "Skovbrug - Brug af skov set i et 
100 års perspektiv" , dels gennem en 
række artikler. 
Hele materialet offentliggøres i dette 
festskrift. Artiklernes forfattere er blevet 
bedt om at komme med personlige bud 
på et emneområde, der har været cen
tralt for skovbrugserhvervet i 100-års 
perioden. Indholdet af festskriftet rum
mer derfor mange facetter og repræsen
terer således ikke nødvendigvis Forst
kandidatforeningens synspunkter, men 
er forfatternes egne opfattelser af em
nerne. 
Det er sjældent, at en professions udøve
re og et erhvervs udvikling har været så 
tæt sammenvævet, som det har været 
tilfældet med forstkandidater og skov
brugserhvervet. Indtil for nylig har 
udviklingen både i privat og offentligt 

skovbrug været ledet og påvirket næsten 
udelukkende af forstkandidater - det kan 
vi godt være stolte af. 
Den fremtidige udvikling bliver ander
ledes. Det komplekse samfund præger 
skovbruget. "Skovbrug" er i dag ikke 
kun skov, men f. eks. også natur og poli
tik. Såfremt forstkandidaterne forstår at 
udnytte nutidens nødvendige og beretti
gede krav om tværfaglig indsats i den 
erhvervsmæssige og samfundsmæssige 
udvikling, vil vi dog stadig have en 
plads i forreste række. 
Foreningen har i jubilæumsåret endvi
dere udgivet en biografi over forstkandi
dater gennem 100 år, hvor træk af fore
ningens historie også er belyst. Derud
over markeres jubilæet ved en udstilling 
på Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 
med titlen" I 00 år for skoven". 
Dette festskrift havde ikke været muligt 
uden værdifuld økonomisk bistand fra 
Carlsen-Langes Legatstiftelse, O.H.F. 
og AJ.-E. Heilmanns Fond, Knud 
Højgaards Fond og Skov- og Natursty
reIsen . Danske Forstkandidaters Fore
ning er taknemmelig for den imødekom
menhed der er vist fra disse sponsorer. 

1. C. Briand Petersen 
Formand Danske 

Forstkandidaters Forening 
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Indledning 

Festskriftet indeholder to honorerede 
besvarelser af den udskrevne prisopga
ve, samt 7 artikler fra inviterede forfat
tere om centrale emner i skovbruget i de 
sidste 100 år. 
For at læseren kan danne sig et overblik 
over stoffet, vil jeg give en kort en 
introduktion til afhandlingerne og artik
lerne. 

Prisopgaverne 

De to besvarelser af prisopgaven giver 
interessante, men ret forskellige bud på 
den mulige udvikling indenfor skov
brugserhvervet i det kommende sekel. 
I afhandlingen "En global alliance om 
bæredygtig skovanvendelse - på jagt 
efter ligevægt mellem forbrug og pro
duktion af fomyelige ressourcer" argu
menterer Erik D. Kjær og Lars Graudal 
for nødvendigheden af at bringe produk
tionen mere i fokus i forhold til den fler
sidige anvendelse. 
Forfatterne mener, at produktionen af 
træ i de danske kulturskove vil kunne 
øges 50-100% i den næste trægenerati
on. Dette, skønner de, er nødvendigt på 
grund af det faktiske forbrug af træ og 
som grundlag for en miljømæssig bære
dygtig energianvendelse. 
Den anden prisopgave forfattet af Jør
gen Bo Larsen har titlen: "Skovbruget 
ved en skillevej - teknologisk rationali
sering eller biologisk optimering". Forfat
teren tager udgangspunkt i den latente 
konnikt mellem øjeblikkelig behovstil
fredsstillelse og sikring af kommende 
generationers muligheder. Afhandlingen 
giver på den baggrund en teoretisk argu
mentation for nødvendigheden af at 
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bringe den naturnære skovdyrkning 
mere i fokus. 
Gennem en biologisk optimering af 
skovdriften anser forfatteren det muligt 
at sikre både produktions- og naturvær
dier med høj stabilitet og indbygget 
fleksibilitet uden tyngende fremtidige 
plejeforpligtigelser. 

Artiklerne 

I artiklen "Skovbrugets rolle i samfun
det - hvorfra og hvorhen" giver Morten 
Knudsen et kaleidoskopisk billede af 
skovbrugserhvervets betydning gennem 
tiderne. Skoven har altid appelleret til 
danskerne, både til deres følelser og 
deres materielle behov. En vægtning, 
der over tid har skiftet fokus, så de 
immaterielle værdier bliver stadig vigti
gere i forhold produktion og beskæfti
gelse . 
Flersidighed og bæredygtighed beskri
ves som nye mantra i skovpolitiken, og 
grundvandsbeskyttelse og CO,-Iagring 
er måske fremtidige primærprodukter. 
Det tidligere overvejende vedbaserede 
varesortiment gennemgår en kraftig pro
duktudvikling bl.a. ved forskningen i 
nye fiberbaserede råmaterialer. 
I den næste artikel "Træk af skov
dyrkningens historie og udvikling i Dan
mark gennem JOa år" gennemgår H.A. 
Henriksen det der er, eller måske snare
re var, forstkandidaternes kerneområde: 
Hvordan dyrkes skoven? 
Forfatteren ser i 100-års perioden den 
tekniske udvikling som det mest mar
kante træk. Kombineret med en stærk 
stigning i reallØnnen har det ført til stær
ke ændringer i de administrative struktu-



rer og de økonomiske vilkår for skov
bruget. Fra hovedsagelig at være en af 
praksis præget erfaringssag, er skov
dyrkningen udviklet til en videnskabelig 
funderet disciplin . 
De forskellige dyrkningsmæssige ret
ninger er beskrevet, og det konstateres, 
at en udvikling fra ensaldrende mono
kulturer til de nu til dags mere favorise
rede komplicerede skovstrukturer 
"kræver forstmandens opmærksomhed 
og nærvær" !! 
"Hedeskovbrug " er titlen på en artikel 
af P. F. Tøttrup. Han beskriver med 
historien som udgangspunkt bl.a. perio
dens kulturmetoder og træartsvalg. Hvor 
grundlæggende indsigt i kulturmetoder
ne blev skabt i sidste hal vdel af 1800-
tallet, er erfaringsopsamlingen i den sid
ste hundredeårsperiode rettet mod etab
leringen af 2. generation og den tekniske 
udvikling. 
Trods hedeskovbrugets vanskelige bio
logiske og økonomiske vilkår i dag fin
der forfatteren adskillige formål og 
behov i en fremtid for hedeskovbruget. 
Artiklen "Skovbrugsforskning i JOO år" 
af Erik Holmsgaard og Niels Elers Koch 
er delt op i to afsnit. I det første opreg
nes de vigtigste undersøgelser og publi
kationer i perioden inddelt i discipliner: 
hugstforsøg, proveniensundersøgelser, 
træartsforsøg etc. 
Den anden halvdel af artiklen beskriver 
den organisatoriske udvikling af skov
brugsforskningen, hvor specielt forud
sætningerne og vilkårene for forsknin
gen i dag og i fremtiden er beskrevet. 
Jens Dragsted har skrevet om "Forst
kandidatuddannelsen fra 1890'erne til 
1990 'erne ". Her beskrives ændringerne 
i uddannelsesstrukturen over tiden og de 
personer der har påvirket udviklingen. 
Årsagen til ændringerne har været sam-

fundets og erhvervets skiftende behov, 
men med stærke aftryk af "professorhol
denes" forskellige sammensætning og 
interesser. 
Forfatteren forudser i fremtiden perma
nente tilretninger af uddannelsen med 
mulighed for specialiseringer og koordi
neringer med en lang række discipliner 
indenfor anden jordbrugsvidenskab, 
miljø, sociologi og humaniora. 
Et af forstkandidaternes vigtige traditio
nelle beskæftigelsesområder har været 
skovene i udlandet. I artiklen "Forst
kandidater i udlandet " giver H. Keiding 
og Kirsten Olesen en oversigt over dette 
område. 
Artiklen er periodevis opdelt og giver en 
oversigt over mange udsendte kandida
ter. Desuden beskrives ansættelsesområ
derne, som fra den typiske kompagni
ansætteise er overgået til hovedsagelig 
bistands- og udviklingshjælp. 
Artikelrækken afsluttes med et person
ligt portræt af forstkandidatprofessionen 
set med en ikke-forstkandidats øjne. Bo 
Fritzbøgers artikel "De er dygtige " 
giver et humoristisk og rammende bille
de af den (især blandt forstkandidater) 
berømmede race, der i perioden er 
udgået fra KVL's skovbrugsafdeling. 
I tilknytning til portrættet giver forfatte
ren en kort oversigt over Forstkandidat
foreningens oprindelse og formål. Han 
slutter med betragtninger over udviklin
gen i forstkandidaternes ansættelsesom
råde og kravene til kandidaterne, så
fremt de stadig skal bevare den indfly
delse de ubestridt har haft i de sidste 100 
år på vort lands skove og natur. 

1. C. Briand Petersen 
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En global alliance om 
bæredygtig skovanvendelse 
På jagt efter ligevægt mellem forbrug og 
produktion af fornyelige ressourcer 

Lars Graudal og Erik D. Kjær 

Sammendrag 

Både i Danmark og internationalt har 
skovdyrkningen i den seneste generati
on gennemgået en udvikling fra et for
holdsvis stærkt produktionsorienteret 
brug til en mere flersidig anvendelse, 
som i nogen grad er sket på bekostning 
af produktionen. 
Med udgangspunkt i den historiske ud
vikling argumenteres i nærværende arti
kel for at det atter er nødvendigt at brin
ge produktionen mere i fokus i den skov
politiske debat, dels på grund af det fak
tiske forbrug af træ, men også med hen
blik på at skabe et grundlag for en mil
jømæssigt bæredygtig energianvendelse. 
Produktiviteten i de danske kulturskove 
vil på samme areal kunne øges med 
50-85 % i løbet af de kommende 100 år. 

Skovenes udvikling i Danmark: 
Hvorfor det alligevel ikke 
gik helt galt 

Danmark er fra naturens hånd et skov
land, men vel at bemærke med en 
træartsfattig flora. 
Nordeuropa har - i modsætning til sam
me breddegradder i Asien og Nordame
rika - mistet et relativt stort antal træ
arter i forbindelse med kvartærtidens 
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mange nedisninger (Bradshaw, 1995). 
Samtidig er der langt fra de overlevende 
arters istidsrefugier til vores nordlige 
beliggenhed, og genindvandring tager 
tid. Udgangspunktet for det danske 
skovbrug har derfor været relativt 
dårligt når det drejer sig om den naturli
ge diversitet på artsniveau. 
Skovarealet har siden jernalderen 
undergået en dramatisk udvikling, som 
er illustreret i figur l. I begyndelsen af 
I800'tallet nåede skoven et minimum 
på 3% af landarealet. Det var resultatet 
af en massiv overudnyttelse af skovres
sourcen, men som bekendt lykkedes det 
at vende udviklingen . Der er delte opfat
telser af de egentlige grunde til at den 
katastrofale udvikling kunne vendes. 
På produktionsiden blev gennemført en 
række nye tiltag, som utvivlsomt har 
bidraget til at skovarealet atter kunne 
øges. Gentilplantningen af de eroderede 
vestjydske klit jorde, og de podsolerede 
midt- og sønderjydske hedejorde, blev i 
høj grad foretaget ved hjælp af et vigtigt 
skovdyrkningsmæssigt redskab: eksoti
ske træarter. 
I de gamle skovegne kunne mange af de 
nye arter også bidrage til øget produk
tionsmæssig fleksibilitet. Mange træarter 
blev forsøgt og flere - med rødgran, sitka-
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Figur l . Udvikling af skovarealet i Danmark siden 1600 (% af landareal). Den fuldt 
optrukne del af kurven er baseret på tælling. Talfør 1881 er skøn, og tal efter 1990 er 
det politiske sigte. Kilde: Danmarks Statistik, 1994a og Danmarks Statistik, 1994b (her 
efter Skov- og Naturstyreisen, 1997). 

gran, skovfyr, lærk, douglasgran, alm. 
ædelgran, nordmannsgran, nobilis og ær 
i spidsen - blev efterhåndet et vigtigt 
supplement til de hjemmehørende arter. 
For de hjemmehørende arter blev der 
øget opmærksomhed på frøkildevalgets 
betydning. For egearterne og bøg blev 
der endvidere indført og afprøvet uden
landske provenienser i et betydeligt 
omfang. For stilkeg viste afprøvninger
ne, at afkom fra visse hollandske frøkil
der opnåede væsentlig bedre stamme
form end afkom fra danske frøkilder 
(Jensen, 1993). Siden skulle det ganske 
vist vise sig, at resultatet kun gjaldt på 
de beskyttede lokaliteter. Da det var i de 
gamle skovegne, hvor gavntræprodukti
onen af eg var (og stadigvæk er) af størst 

betydning, var det alligevel en vigtig 
erkendelse. 
Driftsprincipperne blev også lagt om. 
Skovanvendelsen skulle planlægges i 
tid, og hugsten skulle tilpasses efter til
væksten. Der skulle fastlægges optimale 
omdriftsaldre , stærkere hugststyrke i 
tyndingerne skulle forcere diametertil
væksten, og skovdriften skulle i det hele 
taget tilrettelægges med henblik på at 
opnå optimale betingelser for træernes 
vækst (Reventlow, 1879). Skoven skul
le med andre ord dyrkes i stedet for blot 
udnyttes. 
Konsekvensen af de nye tiltag - nye 
arter, nye provenienser, nye skovdyrk
ningsprincipper, opbygning af bedre 
skovklima - er ikke særlig godt doku-
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Figur 2. øget produktivitet i de danske skove. Til venstre: Gennemsnitshøjden i tre 
rØdgranplantager på heden med samme alder er fordoblet på bare 100 år ( Andersen, 
1984). Til højre: Den årlige tilvækst i tre bøgeskove på Sjælland (Valby hegn, Krogen
berg Hegn og Grevinge Skov) er tredoblet indenfor mindre end 200 år (Andersen 1982). 

menteret. Meget tyder imidlertid på en 
betydelig produktionsstigning i kølvan
det på de videnbaserede tiltag. Andersen 
(1984, 1982) har således sandsynliggjort 
en produktivitetsstigning på såvel heden 
som i de gamle skovegne (figur 2). 
Undersøgelser i klitskovbruget har af
sløret en tilsvarende tendens, hvor pro
duktionskJassen er steget med op imod 
0,065 m3/haJår (Gjerum, 1989). Medvir
kende til denne dramtiske udvikling kan 
foruden bedre skovdyrkning naturligvis 
være øget deponering af N fra luften, og 
øget indhold af CO, i atmosfæren (Grau
dal, 1991). 

De nye tiltag på produktionssiden blev 
fulgt op af tre afgørende skovpolitiske 
tiltag. 
For det første udskiftedes ejendomsfor
holdene i skoven. Det funktionsintegre
rede skovbrug - tømmerproduktion , 
gærdsel , brænde, dyrefodring, jagt - blev 
erstattet med et skovbrug med færre 
aktører og en mere ensidig målsætning. 
For det andet blev de resterende skove 
indfredet med I 80S-forordningen. Der 
er en vis diskussion om lovgivningens 
betydning når det drejer sig om at vende 
udviklingen i skovarealet (Kjærgaard, 
1991 og 1994), men der er næppe tvivl 

Foto l. Kåret bevoksning af Stilkeg på Bregentved (F. 652). Meget tyder på at produk
tiviteten i de danske skove generelt er øget betydeligt gennem de seneste 200 år. Denne 
udvikling kan efter alt at dømme fortsættes, hvis vi løbende forbedrer det genetiske mate
riale som danner udgangspunkt for vores skovplantninger. Foto: Bjerne Ditlevsen. 
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om at skovloven har haft en afgørende 
betydning for fastholdelse af skov
arealet sidenhen (Fritzbøger, 1995). 
For det tredje lykkedes det at mobilisere 
en stor del af befolkningen i skovsagens 
tjeneste. Fra midt i 1800'tallet påbe
gyndtes omfattende skovrejsning i klit
terne. Samtidig med, at Estrups forsøg 
på at ophæve fredsskovsforordningen 
strandede på folkelig modstand i 
I 860' erne, etableredes Hedeselskabet 
med henblik på mobilisering af privat 
finansiering til skovrejsning i hedeom
råderne (Nielsen, 1980; Fritzbøger, 
1994). De betydelige plantninger i de 
nye skovegne - hede og klit - repræsen
terer en gigantisk samfundsmæssig 
investering, som kun blev muliggjort 
gennem folkeligt engagement. 
Den måske vigtigste årsag til , at skov
udviklingen kunne ændres så afgørende 
i begyndelsen af 1800' tallet skal imid
leltid næppe findes på produktionssiden, 
men derimod snarere på forbrugssiden. 
Den ændrede udvikling i skovarealet 
falder sammen med, at der blev fundet 
alternativer til de indenlandske skoves 
produkter (substitution på forbrugssi
den). 
Der skete for det første en substitution 
fra energi baseret på brænde til energi 
baseret på fossilt kul. Kulstof, hvis dan
nelse begyndte for mere end 350 millio
ner år siden. Kjærgaard (1991 og 1994) 
omtaler det meget rammende når han 
siger, at de underjordiske skove - kul
ressourcen - reddede de levende træer. 
Samtidig accelerede udviklingen fra et 
forbrug baseret på indenlandsk produce
ret træ til et forbrug dækket ved en bety
delig nettoimport. Allerede i 1700 tallet 
har der sandsynligvis været tale om en 
betydelig import af brænde (Fritzbøger, 
1994). Succeshistorien - det voksende 

264 

skovareal , som på 200 år blev flerdoblet 
- har således en parallel historie, som 
handler om stigende ubalance: Vi har 
forladt en energiforsyning baseret på 
afbrænding af fornybart , organisk kul
stof til fordel for anvendelse af ikke-for
nybart fossilt kulstof. Samtidig har vi 
bevæget os fra en situation med selvfor
syning til en situation med et forbrug af 
træprodukter, som er tre gange større 
end vores produktion. 
Som biprodukt fra den i forvejen ikke 
bæredygtige anvendelse af fossile 
brændstoffer, har vi endvidere fået plan
teskadelige svovl- og kvælstofemissio
ner, som gennem forurening og forsu
ring skader en række økosystemer. Sam
tidig har produktionen af drivhusgasser 
sandsynligvis initieret en global kli
maændring som kan få stor betydning 
for de naturlige økosystemer (Miljømi
nisteriet, 1992). 

Stadig stigende pres på 
skovressourcen i troperne 

Den stagnerende befolkningstilvækst, 
som kendes fra Danmark og andre I-lan
de, er desværre ikke karakteristisk på 
globalt plan. En hastigt stigende befolk
ning - med forventning om øget forbrug 
per capita - har således forstærket pres
set på de globale naturressourcer overalt 
i den tredje verden. øget behov for 
skovprodukter - men først og fremmest 
øget behov for landbrugsjord - har såle
des drevet en udvikling mod reduktion 
af de globale skovressourcer (figur 3). 
De globale gennemsnitstal dækker over 
store regionale forskelle (FAO, 1993), 
hvor afskovningen i visse områder sker 
med dramatisk hastighed . Nettoresulta
tet er ikke til at tage fejl af. Der er tale 
om et stadigt stigende behov, som skal 
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Figur 3. Udviklingen ijordens befolkningstal, Iræforbrug og skovareal (Baseret på Wor
ld Resources Institule, 1986 og FAO, 1995, her efter Skov- og Naturstyrelsen, 1997). 

dækkes af et stadigt faldende skovareal. 
Udviklingen indebærer en betydelig 
udfordring til optimal udnyttelse af de 
tilgængelige skovressourcer, selvom der 
på globalt plan stadig er langt til den 
næsten totale afskovning vi oplevede i 
Danmark. Man må i denne sammen
hæng også overveje i hvilket omgang 
det er muligt at mobilisere nye naturres
sourcer i menneskets tjeneste. 
Frem til begyndelsen af 80' erne var det 
almindelig antaget at den i figur 3 viste 
sammenhæng indenfor en overskuelig 
fremtid ville medføre mangel på alle 
former for træ Uf. f.eks. Mather 1990). 
Nyere prognoser, der senest er sammen
fattet af Solberg el al. (l996a), under
støtter imidlertid kun i begrænset 
omfang denne opfattelse. 
Udviklingen i forbruget af træ til energi-

formål og specielt brænde i udviklings
landene er forbundet med størst usikker
hed , men der er generelt enighed om, at 
der i mange områder af verden allerede 
er et underskud af brænde, som kræver 
en øjeblikkelig indsats på såvel produk
tions- som forbrugssiden (Mercer & 
Soussan, 1992; Solberg et al., 1996a). 
Problemet skønnes imidlertid ikke 
uoverstigeligt, og væksten i forbruget af 
træ til energiformål forventes at være 
forholdsvis beskeden (Brooks et al., 
1996, Wardle el al., 1996). 
Udviklingen i forbruget af industritræ er 
bedre kendt , og prognoserne for det 
fremtidige forbrug skønnes tilsvarende 
mere sikre. Også for industritræ ventes 
en forholdsvis lille vækst i forbruget , 
som i stigende grad forventes dækket fra 
et et relativt beskedent men produktions-

265 



effektivt plantageareal (Brooks el al. 
1996). 
Hovedindtrykket af de nyere prognoser 
er således, at der - trods øget pres på res
sourcen - ikke i globalt perspektiver 
grund til at forvente nogen træforsy
ningskrise. Denne forholdsvis optimisti
ske vurdering er imidlertid baseret på en 
række antagelser (Sol berg el al. 1996b), 
hvoraf især to forekommer urealistiske: 
- brændeforbruget i udviklingslandene 

vil i takt med den økonomiske og 
teknologiske udvikling blive substi
tueret af mere bekvemme energikil
der; 

- der vil kun finde en begrænset udvik
ling i moderne biomasse energi pro
duktion sted , på grund af konkurren
ce fra alternative arealanvendelser. 

Disse to antagelser indebærer at brænde
forbruget på det nærmeste forventes at 
stagnere selvom jordens befolkning for
dobles' 
Kampen om jorden er allerede en reali
tet. Store arealer med naturskov konver
teres fortsat til andre formål (FAO, 
1993). Det vil stille større krav til pro
duktiviteten på de arealer, hvor der etab
leres produktionsskov. Endvidere eksi
sterer store mere eller mindre degradere
de landarealer (Oldeman el al. , 1990) , 
som i et vist omfang antagelig vil kunne 
anvendes til skov (if. f.eks. Sawyer, 
1993). 
løvrigt forekommer Solberg et al. 's ana
lyse for unuanceret på to væsentlige 
punkter: 
- en eventuel vekselvirkning mellem 

forbruget af industritræ og brænde 
afuængig af den økonomiske udvik
ling reflekteres ikke i vurderingen af 
det samlede træforbrug. 

- industritræ behandles som en katego
ri , uanset kvalitet. 
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Et - næppe sandsynligt - stagnerende 
brændebehov i udviklingslandene som 
følge af en positiv økonomisk udvikling 
vil i givet fald resultere i en tilsvarende 
stigning i behovet for industritræ. 
Schultz (1992) har endvidere skitseret 
en sandsynlig fremtidig udvikling, hvor 
træ og andre fornyelige ressourcer atter 
vil substituere andre bygningsmateria
ler, efterhånden som råstoffer og energi 
bliver en mangelvare. En sådan udvik
ling vil naturligvis øge behovet for 
træprodukter yderligere . 
Der vil givetvis være industritræ nok af 
de billige kvaliteter, som kan produceres 
i plantager med hurtigvoksende træarter 
som Eucalyptus og fyr. Bedre tøm
merkvaliteter som fortsat i stort omfang 
høstes i naturskov vil derimod - som det 
er vist i figur 4 - efter alt at dømme bli
ve en mangelvare (Repetto & Gillis, 
1988, Grainger, 1988). 

øget bevidsthed omkring 
skovressourcerne: Slutninger 
og kortslutninger 

Den demografiske udvikling i den vest
lige verden siden industrialiseringens 
indtog kan betegnes som en folkevan
dring fra land til by. Beskæftigelsen 
flyttedes overalt i Vesteuropa - omend 
der var store forskelle i takten hvormed 
det skete - fra jordbrug og fiskeri til 
industri og servicefag. 
Udviklingen har betydet, at skovene har 
fået en ny vigtig betydning som rekrea
tive områder, samtidig med at de pri
mære erhvervs relative bidrag til sam
fundsøkonomien er faldet. Der har været 
tale om økonomier i vækst, i hvert fald 
når man ser bort fra tilbageslag i forbin
delse med krig (Dillard, 1984). 
Væksten i økonomierne har imidlertid 
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Figur 4. Realiseret og forventet hugst, eksport og indenlandsk forbrug af ædelt tropisk 
træ frem til 2020 (Grainger, 1987, her efter Repetto & Gillis, 1988). 

ikke været baseret på en bæredygtig 
udnyttelse af naturressourcen (Brunt
landkommisionen, 1987). Denne erken
delse - sammen med øget opmærksom
hed på de store tab af biologisk mang
foldighed i forbindelse med overudnyt
teise af de tropiske skove - har ledt til en 
ny opmærksomhed omkring bevaring af 
de biologiske værdier, som foreløbig 
kulminerede med UNCED-konferencen 
om miljø og udvikling i Rio i 1992. Der 
er tale om en udvikling mod stigende 
internationale forpligtelser om at bidra
ge til en mere bæredygtig anvendelse af 
naturressourcerne. 
I Danmark har udviklingen ført til en 
øget fokusering på naturværdier på 
bekostning af produktionshensyn. 
Udlæggelse af driftsfrie naturskovsom-

råder (Miljøministeriet, 1994) er således 
utvivlsomt sket under påvirkning af, at 
Danmark som rigt land må gå i spidsen 
når det drejer sig om bevaring af ursko
ve (if. fx Thomsen & SØrensen, 1992). I 
Nordamerika har hensynet til udryd
ningstruede arter visse steder medført 
betydelige restriktioner i skovudnyttel
sen (Sedjo, 1993). 
Den tilsyneladende mere miljøbevidste 
skovpolitik er imidlertid ikke blevet 
modsvaret af et tilsvarende faldende for
brug af træ per indbygger. I sin yderste 
konsekvens kan man derfor forestille 
sig, at den moralske oprustning i I-lan
dene i realiteten - via markedskræfterne 
- øger pres et på en langt mere sårbar 
skovressource andre steder. Selvom den 
øgede folkelige opbakning naturligvis er 
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et vigtigt skridt på vejen mod en bære
dygtig skov anvendelse, er der behov for 
at erkende behovet for produktion 
sålænge der er tale om et forbrug. Sik
ring af nogle få - ikke-endemiske - arter 
i små nationalstater i Vesteuropa kan 
således ske på bekostning af et meget 
stort antal endemiske arter i diversitets
rige tropiske skovområder. Den tilsyne
ladende logiske slutning at "de rige lan
de må gå i spiden når det drejer sig om 
at bevare verdens naturskove" kan såle
des vise sig som en ubehagelig kortslut
ning. 
Skovrejsning er både i Danmark og 
internationalt blevet foreslået som et 
middel til binding af CO, med henblik 
på at reducere den øgede drivhuseffekt 
og de eventuelle klimaforandringer som 
kan være forbundet hermed (Graudal, 
1991 ; Linddal, 1995). Det er karakteri
stisk at man har fokuseret på de spekta
kulære konsekvenser som en eventuel 
temperaturstigning kan have og mindre 
på årsagen til den øgede drivhuseffekt, 
som primært er vort forbrug af fossilt 
brændsel (Barner 1996). 
Uanset om man tror på om dramatiske 
menneskeskabte forandringer af klimaet 
vil indtræffe eller ej, er der gode grunde 
til at plædere for en omlægning af ener
giforbruget, hvori træproduktion kan 
spille en væsentlig rolle. De fossile 
brændsler er trods alt udtømmelige, så 
der skal før eller siden findes andre 
energikilder, selvom det ikke bliver i 
vor generation. Andersen (\991) har 
givet et visionært forslag til hvorledes vi 
kan omstille til overvejende biomasse
baseret energi uden at skære levefoden 
ned . Træ udgør i dag det vigtigste bio
brændsel i Danmark (Heding, 1997) og 
har antagelig det største produktions po
tentiale uden brug af hjælpestoffer. 

268 

Plantageskovbruget på retur 

Der er mange indikationer for, at den 
betydelige indsats for at forbedre pro
duktionen i de danske skove har båret 
frugt (if. figur 2). Der har imidlertid 
også været tale om alvorlige fejltagelser. 
En alt for ukritisk plantning af nåletræ 
på vandlidende og fede sydøstdanske 
jorder - og på vindudsatte, podsolerede 
vestdanske hedes letter - har resulteret i 
usunde og ustabile bevoksninger. Øko
nomiske tab som følge af stormfald og 
rodfordærver har sat spørgsmålstegn 
ved de skæbnesvangre økonomiske 
beregninger, som ukritisk har peget på 
nåletræ som værende løvtræ overlegen 
på st0l1 set alle jordbundstyper (if. f.eks. 
løbende udgaver af Skovøkonomiske 
Tabeller, men med Jensen & Jensen, 
1986 som en hæderlig undtagelse). 
Når det drejer sig om at forklare rødgra
nens særlige deroute, står hypoteserne i 
kø: forsuring, saltpåvirkning, ozonska
der, milde vintre, tørke m.fl. (if. f.eks. 
Karsten, 1991). En af de vigtige faktorer 
er utvivlsomt et forkert valg af rødgran
provenienser (if. Ravensbeck, 1991). 
Proveniensforskerne var således for hur
tige på aftrækkeren, da de ud fra unge 
forsøg anbefalede de rumænske prove
nienser frem for 2. og 3. generations 
bevoksningerne i Danmark. 
Tilbageslagene har skabt en delvis 
berettiget skepsis overfor anvendelse af 
eksotiske træarter i almindelighed og 
plantagekonceptet i særdeleshed. 
Plantager er imidlertid mere produk
tionseffektive end naturskov . På globalt 
plan findes ca. 130 milloner ha plantage, 
hvilket er 3-5 % af det samlede skov
areal. Den årlige tilvækst på plantage
arealet skønnes at være ca. 800 millio
ner kbm eller ca 15-25 % af den totale 
årlige tilvækst i verdens skove som hel-



hed (Mather, 1990; Davis & Roberts, 
1991 og FAO,1993). 
Der er alligevel en betydelig sandsynlig
hed for at skuffelserne fra mere eller 
mindre forudsigelige fejlanvendelser af 
nåletræer - kombineret med den generelt 
øgede opmærksomhed på vores naturlige 
skovressourcer - fører til nedprioriteri ng 
af produktionsaspekterne i skovene. Når 
det danske skovbrug generelt har reduce
ret anvendelsen af rødgran , må det siges 
at være udtryk for en særdeles forståelig 
reaktion. Men når skovbruget også redu
cerer anvendelsen på de for rødgran opti
male, dybgrundede, beskyttede moræne
jorde i de Østjydske og nordsjællandske 
områder, kan det imidlertid ses som et 
signal om en løbende nedprioritering af 
de produktive hensyn . På disse lokalite
ter har introduktion af de eksotiske nåle
træer netop øget den produktionsmæssi
ge flexibilitet betydeligt. 
Også her finder man parallelle udviklin
ger i udlandet. F.eks. problemer med 
contortafyr i Sverige , som har resulteret 
i en - forståelig - uvilje mod arten, selv
om den gennem et forbedret frøkilde
valg utvivlsomt i dag er den lokale skov
fyr overlegen på en række lokalitetsty
per (Ola Rosval , 1995). 
Tilsvarende har udviklingen i plantage
bruget i troperne undergået en udvikling 
præget af stor optimisme i 60 ' erne over 
skuffelse i 80'erne til fornyet håb i 
90 ' erne (Westoby, 1987; Zobel & 
Ladrach, 1992; Kanowski et al., 1992). 
At plantagebruget har været i miskredit 
skyldes mange forskellige forhold . En 
medvirkende årsag har været et for
holdsvis ensartet og i mange tilfælde 
både uheldigt og fantasiløst artsvalg 
(FAO, 1993; Evans, 1992; jf. også 
Sawyer 1993), ofte kombineret med 
manglende lokale afsætningsmulighe-

der. Eksempler herpå er mange nåle
træsplantager i 0stafrika og Gmelina 
arborea i Ghana, på Solomon øerne og i 
Malaysia. Det er en udbredt opfattelse at 
mange uafprøvede naturligt forekom
mende arter af høj kvalitet er langsomt
voksende, selvom lokal erfaring ofte 
dokumenterer det modsatte . 

Hvor meget kan vi udvide 
produktionen? 

Der hersker nogen usikkerhed om hvor 
meget produktionen i verdens skove kan 
udvides. Udgangspunktet er at vi for
længst har bevæget os fra en "Empty
world economy" til en "Full-world econ
omy" (Daly 1991). I den "tomme" ver
densøkonomi var øget produktion udeluk
kende et spørgsmål om at mobilisere de 
u-udtømmelige ressourcer ved hjælp af den 
knappe arbejdskraft og menneskeskabte 
kapital , mens det i den nuværende "fulde" 
verdensøkonomi i stigende omfang er 
naturressourcer som sætter grænserne. 
Vitousek et al. (1986) har f.eks. bereg
net at mennesket i dag har beslaglagt 
omkring 40% af jordens samlede netto
assimilation gennem anvendelse, eller 
som følge af ødelagt vegationsdække. 
Der er således nogle meget konkrete 
grænser for hvor meget vi kan udvide 
vores aktiviteter, når det drejer sig om at 
forsyne jordens stadig stigende befolk
ning med skovprodukter. Udfordringen 
ligger derfor i at udnytte de allerede 
"beslaglagte" ressourcer bedre. Degra
derede landområder indgår i Vitousek et 
al. 's (1986) beregning af den mennes
kelige beslaglæggelse af den globale 
nettoassimilation . Disse arealer kan 
imidlertid et langt stykke hen af vejen 
tilbageføres til produktiv trævegetation 
gennem anvendelse af egnede at1er og 
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Foto 2. Hvor meget kan vi udvide produktionen? To provenienser af Acacia fortilis i et 
5 år gammelt fosøg i Tamil Nadu i Indien (/991). En proveniensfra Yemen iforgrunden 
og en fra Sudan i baggrunden. Produkfionspofentialet undervurderes generelt i mange 
egne af verden, ikke mindst i de tørre områder. Hvoifor nøjes med l mJ/haJår når man 
uden problemer kanfå 5 mJ/ha/år? Foto: Lars Craudal. 

ku lturmetoder. Klogere anvendelse af 
skovressourcen kan også øge produkti
viteten. Her bør de danske erfaringer, jf. 
figur 2, tale for en vis optimisme. 
Når det drejer sig om at anvende et mere 
produktivt plantemateriale er mulighe
derne store. Erfaringerne fra landbrugs
afgrøder viser, at domesticering i form 
af forædling kan føre til en mangedob
ling af produktiviteten. Der er langt fra 
ressource intensivt landbrug til ressour
ce ekstensivt skovbrug, men de hidtidi
ge erfaringer med skovtræer viser, at et 
lokalitetstilpasset træarts- og frøkilde
valg kan blive en vigtig løftestang. 
Eucalyptus grandis plantager i Aracruz i 
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Brasilien har øget produktiviteten fra en 
årlig tilvækst på 30 ml per ha til 70 ml 
per ha som følge af forædling (Zobel & 
Ladrach , 1992; Campinhos, 1994) . 
Samtidig er vedegenskaberne blevet for
bedret. I New Zealand, hvor naturfor
holdene minder mere om de danske, har 
man gennem en generations forædling 
(30 år) øget volumenproduktionen af 
forædlede frøkilder - sammenlignet med 
almindelige frøkilder - med 30% (Car
son et al. , 1990, jf. figur 5). 
Der er ingen tvivl om at tilsvarende pro
duktivitetsfremgang kan opnås i Dan
mark, hvis vi ønsker at satse målrettet på 
forædling af plantematerialet. Et forsig-



tigt skøn vil være, at produktiviteten af 
vores nåletræplantager kan øges med 
50-85 % over de næste 100 år. Her anta
ges en gennemsnitlig genetisk gevinst 
på 15-20% per forædlingsgeneration i 
forhold til udgangsmaterialet. Foræd
lingsgenerationerne antages at vare 30 
år, og det forudsættes - naturligvis - at 
forædlingsarbejdet udføres fagligt for
svarligt på et videnbaseret grundlag. 
Eksempelvis skal programmerne desig
nes således, at der ikke mistes genetisk 
variation i mærkbart omfang. Under dis
se forudsætninger er de nævnte gevinst
muligheder absolut realistiske (if. også 
Foster et al.' s (1995) omfattende review 
af erfaringer fra temperede forhold). 
Tilsvarende vil vi i Danmark kunne 
hæve produktiviteten af vores løvtræer 
til et niveau som svarer til nåletræernes 
produktion i dag eller mere. Her vil bli
ve tale om en øget produktion af et kva
litetsprodukt, som med stor sikkerhed 
bliver en mangelvare, jf. ovenfor. Hvis 
det drejer sig om produktion af bio-

brændsler i kort omdrift kan der blive 
tale om endnu større gevinster. 
De nævnte eksempler tager udgangs
punkt i volumen produktion , men i prak
sis er forædling i vedkvalitet mindst lige 
så værdiskabende (Zobel & Jett, 1995). 
Dan mark har været et forgangsland når 
det drejer sig om udnyttelse af den gene
tiske variation hos skovtræer (Larsen, 
1937), og vor ekspertise på dette områ
de kan derfor også komme mange 
udviklingslande til gavn. 
En udvikling af det produktive skovbrug 
kan naturligvis ikke stå alene. Der er et 
udtalt behov for at store områder holdes 
udenfor intensiv drift , og visse arealer 
helt udenfor drift. Både af hensyn til 
vandforsyningsbeskyttelse og erosions
forebyggelse , men også af hensyn til 
beskyttelse af den biologiske diversitet 
på jorden. Det er derfor en vigtig pointe, 
at der kan mobiliseres en betydelig pro
duktivitet på et begrænset plantageareal 
- under forudsætning af at anvendelsen 
sker på et videnbaseret grundlag. 

Figur 5. Realiseret (-1985) og forventet (år 1995-) genetisk volumen gevinst i kommer
cielle frøpartier fra en generations forædling i Pinus radiata i New Zealand (baseret på 
Carson et al., 1990; her efter Skov- og Naturstyrelsen, 1997) 
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Det er nødvendig at videreudvikle de 
skovdyrkningsmæssige systemer, og det 
er først og fremmest nødvendigt at 
arbejde med langt flere arter. Artsvalget 
i mange af de hidtidige plantageprojek
ter i troperne har - som nævnt ovenfor -
fokuseret på de ganske få arter, hvor 
man på globalt plan havde erfaring med 
dyrkning i plantagedrift. 
I begyndelsen var det især engelske, fran
ske og hollandske kolonialister som kun
ne formidle denne viden fra land til land; 
siden blev det de vestlige bistands
eksperter. Når det drejer sig om produkti
on af kvalitetstræ er det således stort set 
kun teak (Teetona grandis) som er 
anvendt med succes. Der findes massevis 
af andre arter, men netop den manglende 
viden har begrænset anvendelsen af disse. 
Der har samtidig mange steder udviklet 
sig et dogme om, at alle lokale træarter 
var langsomtvoksende og uden skov
dyrkningsmæssigt potentiale. Også på 
dette område er der derfor et behov for 
øget viden , således at lokale arter kan 
finde langt større udbredelse. 

Mod en global alliance om 
bæredygtig skovanvendelse 

Vi kan ikke se det danske skovbrug uaf
hængigt af en international sammen
hæng. Alene fordi vi forbruger langt 
mere råtræ end vi producerer, eksisterer 
der bånd mellem dansk og udenlandsk 
skovpolitik. Den globale udvikling imod 
åbne kapitalmarkeder bidrager i samme 
retning, fordi skovbrugsinvesteringer i 
stigende omfang kan blive kanaliseret 
fra I-landene til troperne. Herved bliver 
det endnu nemmere at dække en lokal 
ubalance mellem forbrug og produktion 
ved at investere i produktionen andre 
steder i verden. 
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Opfattelsen af international samhandel 
som et objektivt gode går tilbage til den 
økonomiske teoris grundlæggere (fx jf. 
Smith, 1776), men som diskuteret af 
Daly & Cobb (1989) er denne opfattelse 
imidlertid kun korrekt under to vigtige 
antagelser. For det første forudsættes 
det at der ikke forekommer investerin
ger på tværs af landegrænser, ogfor det 
andet forudsættes at effekter af eksem
pelvis udpining af naturressourcer er 
uden betydning for de enkelte landes 
fremtidige produktionsformåen. 
I dag er de to antagelser naturligvis fejl
agtige, ikke mindst når det drejer sig om 
skovbrug. Det er derfor nødvendigt at 
forholde sig kritisk til hvorvidt interna
tionaliserede skovbrugsinvesteringer er 
forsvarlige ud fra økologiske og solida
riske grundprincipper. Som yderligere 
argument for øget engangement i tropisk 
skovbrug er hensynet til de enorme 
naturværdier som findes i dele af de tro
piske skove, hvor der løbende forsvin
der hidtil uopdagede arter i et ukendt 
tempo. Den ulige fordeling af den glo
bale biologiske diversitet med flest arter 
hos de fattigste lande, taler også for 
behov for fælles internationalt samar
bejde inklusiv kapital- og videnoverfør
se!. 

De mange udfordringer 

I Danmark må vi forholde os til vores 
rolle i det samlede internationale skov
brug. Der er behov for mere nuancerede 
prognoser for fremtidig produktion og 
efterspørgsel, som kan vejlede skov
bruget om hvilke typer af produkter der 
skal produceres. 
Der ligger en stor udfordring i at forbed
re udnyttelsen af verdens skove. Planta
gekonceptet kan ikke undværes, og der 



er derfor behov for at videreudvikle de 
skovdyrkningsmæssige systemer om
kring disse. Højt prioritet er anvendelse 
af langt flere arter - særligt når det dre
jer sig om produktion af kvalitets-løv
træ . Der er behov for øget forståelse af 
arternes biologi , og der skal udvikles 
metoder til opformering, etablering og 
drift. Der er også behov for øget viden 
omkring hvorledes arterne bedst forar
bejdes. I det danske skovbrug må ekspe
rimenterne med mere stabile plantage
systemer videreudvikles. 
Der er behov for et systematisk arbejde 
mod anvendelse af stadig bedre lokali
tets- og formålstilpasset plantemateriale. 
Forædlingsteknikker skal tilpasses de 
lokale forhold og implementeres i langt 
højere grad end det er tilfældet i dag. I 
Danmark må vi tilsvarende diskutere 
hvor og hvordan teknikkerne skal benyt
tes. Hvilke arter, hvilke egenskaber og i 
hvilket omfang? 
I Danmark var overgangen til en energi
forsyning baseret på fossilt brændstof en 
vigtig faktor med henblik på at reducere 
presset på vores skove. Der er imidlertid 
ikke tale om en bæredygtig forsyning , 
og der ligger en enorm udfordring i at 
opbygge en energiproduktion baseret på 
fornyelige ressourcer (jf. Andersen, 
1991 ; Pasztor & Kristofersen 1990). Det 
er utvivlsomt korrekt når fx Solberg el 

al. (l996b) antager, at der ikke i væsent
ligt omfang kan inddrages nye arealer til 
produktion af biobrændsler, men det gør 
kun udfordr ingen større. De eksisteren
de arealer må anvendes bedre, og de 
uprodukti ve, degraderede landområder 
må tilbageføres til biomasseproduktion. 
Vandressourcer og biologiske værdier 
skal beskyttes lokalt og globalt, og 
rekreative hensyn skal tilgodeses. Der 
ligger en udfordring i at overveje en 

hensigtsmæssig arbejdsdeling indenfor 
skovbruget - nationalt og globalt - så 
disse hensyn kan varetages samtidig 
med at den samlede produktion øges. 
Ikke mindst i denne sammenhæng er en 
videnbaseret, tværfaglig indsats vigtig. 
Løsning af de ovenstående opgaver 
kræver både mod og ressourcer. Centralt 
er imidlertid også forsat videnopbyg
ning og international solidaritet. Dan
mark og det danske skovbrug har meget 
at byde på i denne process, og bør ikke 
holde sig tilbage. Der står nemlig meget 
på spil. 
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Skovbruget ved en skillevej -
teknologisk rationalisering eller 
biologisk optimering? 

Af J. Bo Larsen 

Sammenfatning 

Med Brundtlandrapportens krav om en 
bæredygtig udvikling fra 1987 og skov
erklæringen fra FN's konference om 
miljø og udvikling (UNCED) i Rio 1992 
er skovbruget både globalt og nationalt 
inde i en omfattende omstillingsproces. 
De sidste IO års udvikling på det skov
politiske område, der blandt skovbru
gets praktikere nærmest har karakter af 
en revolution, bør dog ikke opfattes som 
et radikalt brud med den hidtidige 
udvikling . Siden det ordnede skovbrugs 
start for 250 år siden har begrebet 
"bæredygtighed" været det centrale ele
ment i skovdriften. Men hvor bæredyg
tighedsbegrebet i klassisk forstand var 
koncentreret omkring kravet om en ved
varende træproduktion (Nachhaltigkeit), 
så stiller den nuværende (Brundtland
ske) version fokus på de latente konflik
ter mellem benyttelse og beskyttelse til 
sikring af fremtidige generationers 
muligheder og behov i relation til skov
en som en natulTessource. 
Bæredygtighedsprincippet i skovbruget 
kan således betragtes som en generati
onsaftale om multifunktionel brug af 
skoven: Vores brug af skoven må ikke 
ske på bekostning af fremtidige genera
tioners muligheder for at få deres ønsker 
til skoven tilfredsstillet . Det deraf affød-

te krav om at sikre en balance mellem 
benyttelse og beskyttelse af skoven 
understreger, at skovbrugets problemer 
både har en økonomisk, en social og en 
økologisk dimension. 
Set ud fra en bæredygtighedsbetragt
ning ligger der en latent konflikt mel
lem det at opfylde vore behov og samti
dig sikre kommende generationers 
muligheder. Med det lange perspektiv 
skovbrug har, må vi have råd (eller tage 
os råd) til at sikre kommende generatio
ners behov for brug af skoven. Det gør 
vi alt andet lige ved at skabe store vær
dier både af produktions- og naturrnæs
sig art, at sikre disse gennem en høj sta
bilitet og ved at indbygge muligheder 
for en fleksibel brug af skoven som 
naturressource uden at pålægge fremti
den forpligtelser i form af nødvendige 
styrende plejetiltag. 

Skovbrugets aktuelle problem i forhold 
til den nyeste udvikling af bæredygtig
hedsopfattelsen har primært rod i en 
ensidig satsning på teknologisk rationa
lisering som følge af faldende produkt
priser og stigende produktionsomkost
ninger gennem de sidste 40 - 50 år. En 
udvikling, der i stigende grad har gjort 
vore skove til træproduktionsenheder, 
og uden varigt at have givet det nødven-
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dige driftsøkonomiske spillerum er den 
sket på bekostning af skovenes stabili
tet, funktionstleksibilitet og deres natur
indhold. 
Skovbruget står således overfor kravet 
om at optimere skovenes generelle funk
tionsevne set over generationer ved at 
forøge funktionstleksibi liteten , sikre 
stabiliteten samt at skabe mere natur i 
skoven under hensyn til, at skovdriften 
fortsat skal være økonomisk lønsomt. 
Denne tilsyneladende kontlikt mellem 
økologi og økonomi kan I vid 
udstrækning løses gennem en skovdrift 
byggende på principper for biologisk 
optimering. 
Udgangspunktet for dette er, at ikke blot 
stabilitet, tleksibilitet og naturindhold , 
men også rationalisering kan opnås gen
nem en række fælles skovdyrknings
mæssige tiltag, der principielt sigter 
mod at følge og efterligne skovens egne 
organiserings- og selvreguleringspro
cesser. Skovdyrkerens opgave be
grænser sig til, gennem målrettede og 
koncentrerede indgreb, at styre bevoks
ningsudviklingen (artssammensætning, 
bevoksningsstruktur, kvalitetsudvik
ling), der hvor naturen udvikler sig i en 
for det overordnede driftsformål uhen
sigtsmæssig retning. Biologisk optime
ring forudsætter , at hele dyrkningssyste
met tages op til revurdering . 

1. Indledning 

Skovbruget er globalt inde i en omfat
tende omstillingsproces. Det var 
Brundtlandrapporten, med dens krav til 
en bæredygtig udvikling, der for alvor 
startede diskussionen om benyttelsen og 
beskyttelsen af skovene som naturres
source . På Rio-konferencen i 1992 mun
dede diskusionen ud i en Skoverklæring, 
hvor det blev fastslået , at skovproble
merne var globale - og ikke blot knyttet 
til troperne. 
På europæisk plan er dette fulgt op af 
Helsinki-processen , hvor der ved mi
nisterkonferencen i 1993 blev vedtaget 
fire resolutioner med retningslinier for 
en bæredygtig drift af de europæiske 
skove, bevarelse af deres biodiversitet, 
samarbejde på skovområdet samt strate
gier for en langsigtet tilpasning af sko
vene i Europa til klimaændringer. 
Der er således ikke tale om et lokalt 
modefænomen, men om en række mere 
eller mindre bindende mellemstatslige 
aftaler under FN-systemet med bred 
international opbakning. Den nationale 
opfølging af Rio- og Helsinki-konferen
cerne kom da også prompte i 1994 med 
udarbejdelsen af "Strategi for bæredyg
tig skovdrift" . Den danske strategi 
opstiller 18 kriterier for bæredygtig 
skovdrift og skal ses som et resultat af 
EU-ministerrådets beslutning om, at 

Foto l . Skov uden fremtid: Bevoksning af25-årig rumænsk rødgran i Feldborg Sønder
skov ramt affænomenet "røde rødgraner ". Denne ensaldrende rødgranbevoksning på 
en for granen for næringsfattig og tØrkepræget jordbund og med en helt uegnet prove
niens er et ekstremt, men ikke utypisk resultat af de sidste 40 til 50 års teknologiske ratio
naliseringsbestræbelser. Så sent som i begyndelsen af 80'erne anbefalede forfatteren 
(Larsen 1983) de hurtigvoksende rumænske rødgranprovenienseri 

En sådan bevoksning indeholder ingen i denne artikel anbefalede elementer affunk
tionalitet - hverken produktivitet, stabilitet eller fleksibilitet . De rekreative aspekter og 
de biodiversitetssikrende funktioner er yderst begrænsede. (Foto: 1.B. Larsen, 1990) 
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medlemslandene skal udarbejde natio
nale planer for opfølgning af skover
klæringen. 
De sidste 10 års udvikling på det skov
politiske område bør ikke opfattes som 
et radikalt brud med den hidtidige 
udvikling. Siden det ordnede skovbrugs 
start for 250 år siden har begrebet 
"bæredygtighed" været det centrale ele
ment i skovdriften. Men hvor bæredyg
tighedsbegrebet i klassisk forstand var 
koncentreret omkring kravet om en ved
varende træproduktion (Nachhaltigkeit), 
så stiller den nuværende (Brundtland
ske) version fokus på de latente konflik
ter mellem benyttelse og beskyttelse til 
sikring af fremtidige generationers 
muligheder og behov i relation til sko
ven som en naturressource. Skovbruget 
er således på vej fra det klassiske 
træproduktionsparadigma over i en 
generationsaftale om multifunktionel 
brug af skoven. 
Hvor tidligere generationer af forst
mænd har ydet en stor og vellykket ind
sats for at rejse skov og udvikle skovens 
ydeevne mht. træproduktion , så består 
den nye udfordring således i at udvikle 
skoven som en multifunktionel naturres
source. Et vigtigt element i denne proces 
er at opnå en bedre balance mellem bru
gen af skoven og sikring og beskyttelsen 
af økosystemets basale ressourcer - her
under skovenes stabilitet, dyrknings
grundlaget og den biologiske mangfol
dighed . Denne opgave kræver en lang
sigtet indsats, der kan betragtes som en 
lige så stor national udfordring som den 
skovbrugets "fædre" stod overfor for ca. 
200 år siden, da målet var at sikre 
træproduktionen. 
Det er dog tvivlsomt om den skovdyrk
ningstradition og de driftsmetoder, der 
er opstået på baggrund af det klassiske 
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træproduktionsparadigma, alene giver 
tilstrækkelige muligheder for at imøde
komme den nye udfordring. 
Målet med denne afhandling er derfor 
med udgangspunkt i en historisk analy
se at skitsere en alternativ vej for skov
dyrkningen og diskutere problemerne 
og mulighederne i relation til valget ved 
skillevejen. 

1.1 Et ordnet skovbrug 
- det historiske tilbageblik 

Ved grundlæggelsen af det såkaldte ord
nede skovbrug for ca . 250 år siden var 
skovene på grund af århundreders over
udnyttelse reduceret til få procent af lan
dets areal. Denne situation med 
udpræget ressourceknaphed affødte et 
stærkt behov for at planlægge, skabe 
orden og sikre kontrol. Det klassiske 
bæredygtighedsprincip i betydningen 
vedvarende træproduktion blev skabt, 
og det "ordnede" skovbrug blev født 
med normalskovsprincippets stramme, 
"unaturlige" opdeling af skoven i rum 
og produktionsprocessen i tid. 
På grund af århundreders stærke flersi
dige overudnyttelse var ikke blot skove
nes areal stærkt reduceret, men de få 
eksisterende skove var yderligere for
huggede og lysåbne med deraf følgende 
tab af skovklima. Mulighederne for at 
udnytte naturforyngelsen i produktions
processen var således yderst begrænse
de, og det var derfor nødvendigt i vid 
udstrækning at satse på den plantede 
kultur og de deraf affødte homogene 
produktionsenheder. Dette blev stærkt 
understøttet af behovet for at skabe kon
trol gennem overskuelige planlægnings
systemer, der ved en opdeling af pro
duktionsprocessen i tid og rum (den 
ensaldrende højskov) på overskuelig vis 



kunne garantere den vedvarende ved
produktion (Cotta, Hartig, v. Langen). 
Oprettelsen af de forstlige forsøgsvæse
ner rundt om i Europa i den sidste del af 
det forrige århundrede og i starten af 
dette (det danske blev således oprettet i 
1901) bidrog yderligere til at befæste det 
klassiske, ordnede vedproduktionspara
digma. Igennem de sidste hundrede år er 
der således blevet anlagt forsøg til at 
belyse en lang række forhold knyttet til 
den ensaldrende højskovsdrift. Det dre
jer sig her især om problemstillinger 
vedrørende hugststyrke, valg af træ art 
og proveniens, sammenligninger mel
lem forskellige kulturteknikker, gød
ningstyper og -doser; forsøg der tager 
udgangspunkt i et stærkt styret, ensald
rende og ensartede dyrkningssystem. 
Dette har medført, at vi i dag råder over 
en omfattende viden omkring produkti
onens og kvalitetens afhængighed af 
træart, proveniens , hugststyrke m. v. i 
homogen, diskontinuert dyrkning. Deri
mod foreligger der næsten ikke under
søgelser af og erfaringer med mere 
naturnære dyrkningspraktikker byggen
de på arts- og strukturvarierede produk
tionsenheder i kontinuerte dyrkningssy
stemer. 
Tilsvarende var udviklingen af skov
økonomien i slutningen af forrige århun
drede (Pres sier og Faustmann) og her
med udarbejdelsen af stringente 
driftsøkonomiske planlægningsrnetoder 
med til at fokusere på den ensaldrende 
højskovsdrift. Normalskovsmodellen 
som planlægningsrnæssigt ideal med 
lige store arealer af alle aldersklasser for 
den enkelte træart var det perfekte 
udgangspunkt for at lave økonomiske 
modeller, der med udgangspunkt j for
rentningskrav og likviditetsforløb kunne 
sammenligne træarter, hugstformer, ple-

jetiltag, kulturrnetoder mv. - men igen 
kun i relation til den ensaldrende høj
skov. 
Denne mangel på lokale etfaringer, for
søgsmæssig viden samt planlægnings
og modelmæssige værktøjer udgør et 
stort usikkerhedsmoment og danner den 
vigtigste barriere for at vurdere alterna
tive dyrkningsmæssige muligheder og 
dermed erkende skillevejen . 

1.2 En bæredygtig udvikling 
- den nye udfordring 

Normalskovsmodellen med dens ensar
tede og ensaldrende bevoksningsstruk
turer, udviklet til sikring af en kontinu
erlig vedproduktion, har i kombination 
med den tiltagende mekanisering af 
skovdriften i stigende grad gjort vores 
skove til træproduktionsenheder, en 
udvikling der til dels er sket på bekost
ning af skovenes stabilitet, fleksibilitet 
og naturindhold (Christensen og Em
borg 1996, Larsen 1995a). 
Problemet i vort skovbrug er dog ikke 
alene en mangel på natur, stabilitet og 
fleksibilitet. De sidste årtiers relativt fal
dende råtræpriser i kombination med 
stærkt stigende produktionsomkostnin
ger (figur 1) har ført til, at skovbruget 
samtidig befinder sig i en vedvarende 
økonomisk krise. De økonomiske 
muligheder for at drive et skovbrug i 
klassisk forstand bliver således i tilta
gende grad indsnævrede, og i takt med 
dette stiger samfundets krav til skov
bruget om at levere ydelser i form af 
afledede miljøgoder. 
Årsagerne til dette skal ses i lyset af den 
historiske udvikling: Det klassiske 
skovbrugs produktionsmetoder blev 
således udviklet i en tid, hvor arbejds
kraften var billig og skovens produkter 
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l Reale lønninger og træpriser 1911-1992 1 
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Figur l. Udviklingen i den reale timeløn og i de reale bruttopriser for rødgran og bøg 
fra 1911 til 1992 (/992-tal). Talmaterialet er fra Riis et al. (1995). 

Det ses, at de inflationskorrigerede lønninger og priser forløber nogenlunde paral
lelt indtil ca. 1960. Siden har udviklingen været præget af en IfUlrkant stigning i time
lønnen, og mens lØvtræpriserne har været nogenlunde konstante, har nåletræet været 
kendetegnet ved direkte fald i de inflationskorrigerede priser. 

højt betalte. Dette var et ideelt grundlag 
for at udvikle produktionsformer karak
teriseret ved en stram teknologisk sty
ring af produktionsprocessen. Intet blev 
overladt til tilfældighederne (naturen), 
og produktionen blev maksimeret gen
nem en stor indsats af arbejdskraft. 
I takt med et relativt fald i produktpri
serne gennem de sidste 40 til 50 år (spe-
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cielt for nåletræet) og en nærmest eks
plosiv stigning i faktoromkostningerne 
(især arbejdskraften, se figur l) har man 
søgt at rationalisere skovdriften gennem 
en tiltagende mekanisering af driften . 
Dette har ført til en yderligere skemati
sering af skovdriften samt en tiltagende 
anvendelse af billige og mekaniserbare 
produktionsformer (træarter og foryn-



gelsesteknikker). I de seneste årtier har 
det voksende økonomiske pres på sko
ven yderligere ført til en stigende anven
delse af kemiske hjælpestoffer (herbici
der, insekticider m.v.). Dette har på kort 
sigt muliggjort en balance mellem ind
tægter og omkostninger i skovbruget, 
men samtidig har det ført skovdriften ud 
i en endnu større grad af naturstridighed 
med deraf følgende nye problemer og 
konflikter. 
Det klassiske skovbrug er til en vis grad 
blevet offer for sin egen succes: I vor del 
af verden hersker der ikke længere man
gel på træ , som fra at have været et bredt 
anvendt og højt betalt produkt er blevet 
en billig, let substituerbar massevare. 
I dag står erhvervet i en situation, hvor 
vi må erkende, at skovene kun til dels 
opfylder de krav samfundet stiller til 
dem. Træproduktionen, som fortsat er 
det driftsøkonomiske hovedformål, er 
samfundsøkonomisk blevet mindre cen
tralt i takt med at andre funktioner får 
stigende betydning (rekreation/frilufts
liv, beskyttelse af den biologiske mang
foldighed og kulturmiljøet, grundvands
sikring m. v.). 
Det må desuden antages, at fremtidige 
generationer udvikler nye behov, skove
ne skal kunne tilfredsstille. Sandsynlig
heden for betydelige klimaskift indenfor 
en skovgeneration understreger yderli
gere nødvendigheden af at udvikle lang
sigtede strategier til sikring af skovens 
stabilitet og funktionsevne (Larsen 1990 
og 1991). 

Vi står således overfor udfordringen at 
skulle imødekomme fremtidige genera
tioners varierende og tildels os ukendte 
ønsker til skoven samt at imødegå usik
kerheden vedrørende fremtidens klima. 
En måde at tage højde for denne dobbel-

te usikkerhed på er at fremme en lang
sigtet skovudvikling, der sikrer funktio
naliteten i bred forstand . 
Skovenes langsigtede funktions evne er 
primært knyttet til: 
l. økosystemets stabilitet, del vil sige 
modstandsdygtighed overfor stress -
naturlig som menneskeskabt, og 
2. dets fleksibilitet, hvilket indebærer 
evne til løbende funktionsomstilling i 
relation til varierende behov. 
Under hensyn til behovet for at øge sta
biliteten i driften og fleksibiliteten i sko
vens funktioner er der et udtalt behov 
for at tage de traditionelle dyrkningssy
stemer op til en grundlæggende revisi
on. Dyrkning af skoven bør derfor ikke 
låses fast i stive systemer og principper 
(renafdrift, skærmstilling, plukhugst 
m.v.) , men bør gennemføres i relation til 
den mangfoldighed af muligheder, som 
den store variation i aktuel skovtilstand 
og lokale dyrkningsforhold giver. Her
ved får principperne for og erfaringerne 
med naturnære dyrkningsformer særlig 
aktualitet (Larsen 1995c). 

2. Skillevejen - biologisk 
optimering som et alternativ 

Skovbruget står således overfor kravet 
om at optimere skovproduktionen, at 
forøge stabiliteten og funktionsfleksibi
liteten samt at skabe mere natur i skoven 
under hensyn til, at skovdriften fortsat 
skal være økonomisk rentabel. Den tra
ditionelle aldersklassevise højskovsdrift 
med sine snart udtømte muligheder for 
teknologisk rationalisering, synes ikke 
at være vejen frem . Løsninger skal sna
rere findes i de tildels glemte og endnu 
langtfra afprøvede muligheder for biolo
gisk optimering. 
Biologisk optimering bygger på den 
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grundlæggende tese, at ikke blot stabili
tet og fleksibilitet , men også rationalise
ring i vid udstrækning kan opnås gen
nem en række fælles skovdyrknings
mæssige tiltag , der principielt sigter 
mod at følge og støtte skovens egne 
organiserings- og selvreguleringspro
cesser. For at tydeliggøre skillevejen, vil 
jeg i det følgende diskutere disse prin
cipper i forhold til klassisk skovdyrk
ningspraksis under overskrifterne: l. 
økologisk stabilitet, 2. funktionel fleksi
bilitet og 3. biologisk rationalisering. 

2.1 Økologisk stabilitet 

I traditionel forstlig forstand har stabili
tetsbegrebet primært været knyttet til 
skovens modstandsdygtighed overfor 
storm. I den klassiske dyrkningstradi
tion har det været karakteristisk, at man 
har forsøgt at sikre stormstabiliteten 
gennem tekniske tiltag. Stabilitetspro
blemerne i nåletræet er således især for
søgt løst gennem overholdelse af 
bestemte hugstfølgeprincipper og ved 
hjælp af den såkaldte D til B hugst. 
Det er dog tvivlsomt, om man gennem 
disse tiltag kan nedsætte, endsige afhjæl
pe stonnfaldsfaren i nåletræ. Samtidig 
synes det, at disse hugstprincipper bidra
ger til en forringelse af vedkvaliteten gen
nem nedsat rumvægt og en ujævn ånings
gang (Bergstedt og Jørgensen 1997). 

I erkendelse af skovenes varierende og 
til dels reducerede vitalitet i Europa, 
samt at sundhedstilstanden som oftest er 
afhængig af en række faktorer, vil det 
være formålstjenligt at se nærmere på 
begrebet stabilitet i en systemøkologisk 
sammenhæng og analysere mulige årsa
ger til tab af stabilitet. Disse forhold 
udgør den egentlige kerne i skovsund
hedsproblematikken. 
I det følgende vil jeg gennemgå pro
blemkomplekset ud fra en skitse (figur 
2), der søger at belyse begrebet stabilitet 
i styrede forstlige økosystemer ud fra en 
økologisklskovdyrkningsmæssig syns
vinkel. Skitsen, som i princippet er en 
stressintegrationsmodel, er udviklet pri
mært som et pædagogisk værktøj til at 
understrege stabilitetens betydning i 
forstligt drevne skove samt skovdyrke
rens centrale rolle til stabilitetssikring. 
Ved denne fremstilling er der nødven
digvis begået en række forenklinger, og 
det skal fremhæves, at en egentlig ana
lyse af et økosystem - og hermed af sta
biliteten - forudsætter et nøje kendskab 
til energi- og stofomsætningen i syste
met i tid og rum samt disses afhængig
hed af interne og eksterne faktorer. En 
dybtgående analyse af økologisk stabili
tet i relation til skovdyrkning, hvor sta
bilitet opdeles i resistens (modstandsev
ne) og resiliens (genopretningsevne) og 
analyseres i relation til genetisk variati-

Figur 2. En stabilitetsmodelfor skovøkosystemer efter Larsen (1995a). 
Belastningerne er opdelt i disponerende, udløsende samt ledsagende stressfaktorer. 

Stabiliteten er fremstillet grafisk ved en kugle i en skål, heraf fremgår stabilitetens to 
hovedkomponemer: J. Resistens, dvs. modstandsevne over for ydre påvirkninger 
(stress), er fremstillet grafisk som størrelsen af kuglen (stor kugle = høj resistens, lille 
kugle = lav resistens), 2. Resiiiens, dvs. systemets evne til efter en ydre påvirkning at 
vende tilbage til den tidligere dynamiske ligevægt, er udllykt ved dybden af skålen i 
"stabilitetslandskabet " (dyb skål = hØj resiliens,flad skål = lav resiliens ) 
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STABILITET OG STRESS 

TILSTAND FAKTORER/STRESS 

STABIL STABILlTETS FAKTORER: 

- Lokalitetstilpasset arts- og proveniensvalg 

- Artstilpasset bevoksningsstruktur 

- Artstilpasset bevoksningsbehandling 

DISPONERENDE FAKTORER: 

- Forkert arts- og proveniensvalg 

- Forkert bevoksningsbehandling 

- Ændringer i klima og jordbundstilstand 

UDLØSENDE FAKTORER: 

- Klimaekstremer (frost, tørke, storm, m.v.) 

- Primære skadevoldere (insekter, svampe) 

- Luftforureningsekstremer (S02' 0 3, salt, m.v.) 

LEDSAGENDE FAKTORER: 

- Sekundære skadevoldere (barkbiller m.v.) 

- Mykorrhiza degeneration 

- Rådsvampe, virus m.v. 
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on, kompleksitet og stofhusholdning, 
gives af Larsen (1995a). 

I figur 2 er belastningerne inddelt i dis
ponerende, udløsende samt ledsagende 
stressfaktorer efter Manion (1991). Sta
biliteten er fremstillet grafisk ved en 
kugle i en skål, hvilket indebærer en 
stærk forenkling. Heraf fremgår stabili
tetens to hovedkomponenter: 
1. resistens (modstandsevne, inerti) 
udgør systemets modstandsevne over 
for ydre påvirkninger (stress) og er 
fremstillet grafisk som størrelsen af kug
len (stor kugle = høj resistens, lille kug
le = lav resistens) ; 
2. resiliens (genopretningsevne) udgør 
systemets evne til efter en ydre påvirk
ning at vende tilbage til den tidligere 
dynamiske ligevægt og er udtrykt ved 
dybden af skålen i "stabilitetslandska
bet" (dyb skål = høj resiIiens, flad skål = 
lav resiIiens). 
Figuren kunne formidle det indtryk, at 
økologisk stabilitet kan udtrykkes sta
tisk. Dette er ikke tilfældet, idet et øko
system er dynamisk og karakteriseret 
ved en række processer, der samlet 
genererer og opretholder ligevægte 
(steady state). Det skal yderligere under
streges, at skemaet for økosystemstabili
tet kun må opfattes som et forsøg på at 
popularisere og visualisere yderst kom
plicerede systemøkologiske tilstande og 
udviklingsforløb. 

Et stabilt system (bevoksning) er karak
teriseret ved, at træarten og proveni
ensen er valgt i overensstemmelse med 
voksestedets dyrkningsmæssige ramme
betingelser. Herved forstås både abioti
ske (klima, jordbund) og biotiske for
hold (potentielle skadevoldere) . Des
uden må der stilles krav om en lokal i-
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tets- og træartstilpasset bevoksningsop
bygning og bevoksningsbehandling. 
Et sådant system kan karakteriseres ved 
en stor (tung) kugle bevægende sig i en 
dyb skål (se figur 2). I denne tilstand 
skal der ske meget kraftige påvirkninger 
udefra (stress), før kuglen stødes ud af 
" ligevægten"; i sådanne situationer kan 
systemet betragtes som værende mod
standsdygtigt overfor stress og dermed 
stabilt. 
Vi kan tale om et mere eller mindre 
labilt (disponeret) system, hvis de før
nævnte betingelser ikke er opfyldt; det 
vil sige, hvis træarts- og proveniensval
get og/eller bevoksningsopbygning og 
bevoksningsbehandling ikke er i over
ensstemmelse med lokalitetens natur
givne rammebetingelser. 
En lignende situation vil opstå, hvis der 
sker løbende ændringer i rammebetin
gelserne, f.eks. klimaændringer samt 
forskydninger i jordens kemiske for
hold. Under dette aspekt bør de luftforu
reningsbetingede jordbundskemiske for
andringer betragtes, herunder skovjor
denes tiltagende forsuring og baseud
vaskning. 
Tilsvarende den luftforureningsbetinge
de forsuring sker der en lignende forrin
gelse af jordens syre-basestatus via den 
baseeksport, der opstår ved hugst og 
biomasseudnyttelse. Denne dyrknings
betingede forsuring kan på mange 
næringsfattige jorder med lav forvit
ringskapacitet have en væsentlig større 
negativ effekt end virkningen af luftfor
ureningen i de mængder, den optræder 
med i Danmark (Raulund-Rasmussen 
og Larsen 1990). 
Endelig vil luftforureningen direkte for
andre de økofysiologiske rammebetin
gelser (ozon , kvælstofdeposition m.v.) 
og herved virke disponerende . 



Et system, der således er disponeret via 
forkert skovdyrkning og/eller forandre
de dyrkningsbetingelser (fremstillet ved 
en lille kugle i en flad skål) , vil først vise 
sin manglende stabilitet, når systemet 
tilføres stress udefra. Sådanne kortvari
ge stresspåvirkninger (i skemaet beteg
net som "udløsende faktorer") kan være 
klimaekstremer (f.eks. frost og tørke) , 
luftforureningsekstremer (f.eks. svov 1-
dioxid , ozon samt "naturlig forurening" 
som salt) samt primære skadevoldere 
(svampe og insekter) . 
Disse stresspåvirkninger vil under nor
male omstændigheder ikke kunne brin
ge et stabilt system (den tunge kugle i 
den dybe skål) ud af balance. Derimod 
kan et allerede destabiliseret (dispone
ret) system gå over i en degenerations
fase, det vil sige, at der optræder synlige 
skader, se foto l. 
Et egentlig sammenbrud (destruktion) 
følger da, når et allerede svækket (dege
nererende) systems modstandskraft for
mindskes i den grad , at en række 
"sekundære faktorer" såsom barkbiller 
og forskellige patogener kan vinde ind
pas. Denne tilstand er grafisk fremstillet 
ved at kuglen ruller ud over kanten af 
skålen og "ned" i en anden ligevægt 
karakteriseret ved substantielle struktu
relle og funktionelle forandringer. 

Træarts- og proveniensvalg 

Træarts- og proveniensvalget udgør 
således den helt grundlæggende beslut
ningsparameter for skovens langsigtede 
stabilitet. Det er plantematerialets gene
tiske egenskaber, som i samspil med de 
omgivende kår og dyrkningsforanstalt
ninger afgør bevoksningens og hermed 
økosystemets udvikling og livsforløb. 
Først og fremmest er det vigtigt at arten 
og proveniensen passer til lokaliteten og 

formålet med plantningen, idet et lokali
tetstilpasset træ arts- og proveniensvalg 
er en forudsætning for langsigtet at sik
re sundhed og vitalitet (se Larsen 1997). 
Disse forudsætninger er dog langtfra 
opfyldt overalt i vore forstligt drevne 
skove. Skovbrugeren har eksempelvis 
gennem de sidste lOO år i stort omfang 
konverteret uensaldrende løvtræbland
skove til homogene nåletræsplantager. 
Herved er en række for blandskoven 
karakteristiske "naturlige" mekanismer 
til risikospredning og stabilitetssikring 
gået tabt (Larsen 1991). 
Yderligere har en række nåletræarter 
fået en udbredelse, der ligger langt ud
over deres potentielt naturlige arealer. I 
stor udstrækning er naturligt tilpassede 
racer erstattet af provenienser med en 
dårligere eller ukendt klimatisk tilpas
sethed (Larsen 1995a). En række uden
landske træarter er blevet introduceret i 
stor skala uden økologisk indsigt på 
baggrund af begrænsede dyrkningserfa
ringer. 
Intensiv biomasseudnyttelse i kombina
tion med uhensigtsmæssige foryngelses
metoder og teknikker har på lokaliteter 
med lav forvitringskapasitet ført til fjer
nelse af næringsstoffer (basekationer) i 
en takt, der overstiger jordens evne til 
basefrigørelse via forvitring og med en 
forringelse af dyrkningsgrundlaget til 
følge (Raul und-Rasmussen og Larsen 
(990). 
Skoleeksempler på sådanne skovdyrk
ningsmæssige fejlgreb findes hos 
rødgranen: Inden for denne arts naturli
ge udbredelse i de mellemeuropæiske 
bjergegne har man siden slutningen af 
forrige århundrede gennemført omfat
tende konverteringer af naturlige bøge
rødgranblandskove til rene rødgranplan
tager og samtidigt erstattet de lokalt til-
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passede montane rødgranracer med hur
tigtvoksende lavlandsprovenienser; net
op under sådanne udgangsbetingelser 
huserer skovdøden specielt voldsomt. 
Rødgranen forekommer naturligt under 
subkontinentalt-montane og kontinenta
le klimaforhold og er tilpasset et klima 
med en lang og kold vinter og jævn ned
bør i vækstperioden. Den er imidlertid i 
vid udstrækning blevet plantet i 
udpræget oceaniske områder i det nord
vesteuropæiske lavland (England, Syd
sverige, Danmark) karakteriseret ved et 
mildt vinterklima og hyppige tørkeperi
oder i vækstperioden; fra disse egne 
berettes tilsvarende løbende om degene
rationsfænomener (" top-dying", "Ån
gelholm-sjukan", "røde rødgraner"). 
Set i dette lys kan de omfattende dege
nerationsfænomener hos rødgranen i 
Danmark i de senere år ("røde rødgra
ner", se foto I) ikke betragtes som et 
patologisk fænomen , men snarere som 
et økologisk problem med baggrund i 
den udstrakte brug af en klimatisk set 
ikke tilpasset træart. Dette forstærkes 
yderligere ved anvendelse af helt uegne
de sydøsteuropæiske (bl.a. rumænske) 
provenienser (Larsen et al. 1993). 

Bevoksningsstrukturer 
og artsblandinger 

Af hensyn til skovens stabilitet er det 
vigtigt at opbygge arts- og aldersmæs
sigt varierende skovstrukturer, idet 
sådanne systemer er mere stabile over
for storme og har støn'e resistens overfor 
blandt andet insekt- og svampeangreb 
(Rottmann 1986, Nielsen 1990, Larsen 
1995a). Desuden er sådanne skove hur
tige til at regenerere, hvis skaden først er 
sket, idet skaderne som oftest vil ske 
over mindre arealer end i store homoge
ne bevoksninger. 
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Den enkelte træart, ja ofte den enkelte 
race (proveniens), er karakteriseret ved 
bestemte økologiske krav og resistens 
overfor biogene (insekter og svampe) og 
fysiogene skadevoldere (frost, tørke, 
storm, luftforurening mv.). Dette inde
bærer, at en blanding af træarter med 
forskellige krav til voksestedet og resi
stens over skadevoldere giver en vis risi
kospredning (Larsen 1995b). 
En bevoksning, bestående af to eller fle
re træarter kendetegnet ved forskellige 
økologiske krav og optima, vil indebære 
muligheden for løbende korrektur af 
driftsformålet i overensstemmelse med 
f.eks. kJimaudviklingen. En blanding af 
bøg og rødgran vil f.eks. kunne ende op 
i en mere eller mindre ren bøgebevoks
ning , hvis klimaet skulle udvikle sig i en 
for granen uacceptabel retning. En ren 
granbevoksning ville under tilsvarende 
forhold være tabt. Tilsvarende vil en 
bevoksning bestående af en blanding af 
rødgran og sitkagran set ud fra denne 
relativt primitive risikospredningsstrate
gi være særdeles velegnet til at modstå 
mulige klimaændringer, da træ arterne 
har meget modsatrettede kJimakrav. 
Blandingsskoven indebærer således et 
vigtigt element af risikospredning, som 
er af interesse specielt set i relation til en 
forventet usikker fremtid på grund af 
menneskets lokale og globale påvirknin
ger af miljøet. Denne risikospredning er 
dog ikke blot knyttet til antropogene 
påvirkninger. En optimal stabilitet sik
res således bedre i et system, hvor flere 
træarter og aldersgrupper er repræsente
ret på samme areal , og hvor de træarter, 
der indgår i blandingen, er egnet til at 
gro sammen samt er tilpasset lokalite
tens biotiske og abiotiske forhold. 
Som følge af den teknologiske rationali
sering er moderne skovbrug netop ken-



detegnet ved en til tider ekstrem homo
genisering både hvad struktur- og arts
variation angår. 
Det er i denne sammenhæng, at spørgs
målet om blandingsskovens mulige 
støn'e økologiske stabilitet bør diskute
res. Søger man med blandingsskoven at 
genskabe en lokalitets naturlige højere 
diversitet både hvad arter og bevoks
ningsstrukturer angår, må man kunne 
forvente en højere økologisk stabilitet 
og hermed forbedre systemets almene 
modstandsdygtighed overfor andre na
turlige og menneskeskabte stressfakto
rer. 

2.2. Funktionel fleksibilitet 

Det traditionelle skovbrug har til dels 
forsøgt at imødekomme de seneste årti
ers krav til flersidighed gennem en 
udpræget funktionsopdeling af skoven. 
Dette har været praktisk i relation til 
planlægningen, men er også blevet til
godeset af paradigmet om en mekanis
tisk rationalisering . 
I sin mest outrerede form har det ført til 
kulisser af "stabiliserende" og oplevel
sesrige løvtræbælter langs menneskets 
hovedfærdselsårer, mens træproduktio
nen blev gemt af vejen for publikum i de 
såkaldte "dyrkningsrum" . Biodiversite
ten er tilsvarende blevet tilgodeset gen
nem "vilde hjørner" og "naturskove". 
Disse forsøg på at skabe et flersidigt 
skovbrug gennem en funktionsopdeling 
på skov niveau samt en specialisering og 
økologisk primitivisering på bevoks
ningsniveau rammer ikke i den egentli
ge kerne af fleksibilitets behovet set i et 
generationsperspektiv. Som overordnet 
målsætning bør et flersidigt skovbrug 
tilstræbe at tilvejebringe den optimale 
kombination af forskellige funktioner på 

det enkelte skovareal (Koch og Kristian
sen 1991). 
Skal vi yderligere udvikle skoven under 
hensyntagen til kommende generatio
ners varierende og også tildels ukendte 
krav og behov, må vi i langt højere grad 
udvikle strategier, der sigter mod funk
tionsfleksibilitet og -integration på 
bevoksningsniveau. Vi må med andre 
ord give fremtidige generationer valg
muligheder ved at skabe muligheder for 
løbende funktionsomstilling på bevoks
ningsniveau i relation til ændringer i 
behov. Samtidig bør vi undgå at 
pålægge fremtidige generationer for
pligtelser i form af krav til løbende ind
sats, for at sikre et på forhånd fastlagt 
driftsformåL 
Som eksempel på denne problemstilling 
kan nævnes den ensaldrende granbe
voksning. En sådan bevoksning sigter 
mod produktion af grantømmer og inde
holder ikke mange muligheder for 
undervejs at skifte målsætning i relation 
til ændrede socioøkomiske betingelser. 
Tværtom kræver den løbende investe
ringer i form af pleje (regelmæssige 
hugstindgreb) for at sikre driftsformålet, 
og på grund af granens store ustabilitet i 
sidste halvdel af omdriften vil mulighe
derne for at optimere produktionen 
(hugsten) i relation til markedsforhold 
være meget begrænsede. Yderligere 
gi ver systemet kun ringe dyrknings
mæssig handlefrihed i foryngelsesfasen. 
Denne beskrivelse dækker over halvde
len af Danmarks skovareal' 
De principper, der tidligere er blevet 
skitseret under beskrivelsen af biologisk 
risikospredning, kan i vid udstrækning 
overføres til diskussionen om funktions
fleksibiliteten. Blandingsbevoksninger 
vil således have et langt højere potentia
le for løbende funktionsomstilling end 
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ren bestande (Carlsson 1992). Alene set 
udfra et rent vedproduktionssynspunkt 
vil en bevoksning bestående af to eller 
flere træarter indebære en vis mulighed 
for træartsskifte i løbet af produktions
processen og herved overlade kommen
de generationer muligheder for mindre 
kurskorrektioner i relation til ændringer 
af driftsmålet (Lohmander 1992, Larsen 
1995b). Tilsvarende gælder for uensal
drende kontra ensaldrende systemer 
(Larsen] 99Sa). 

En højere grad af naturnærhed i dyrk
ningen, herunder anvendelse af selvfor
yngelse og udvikling af artsblandede og 
strukturrige bevoksninger samt et gene
relt fravalg af pesticider, vil i højere 
grad tage hensyn til flora og fauna end 
den klassiske ensaldrende og ensartede 
højskovsdrift (Christensen og Emborg 
1996, Larsen 1995c). Naturnære dyrk
ningsformer vil således i væsentlig grad 
"automatisk" bidrage til sikring af biodi
versitet i produktionsskoven. 
Da skovens primære rolle i relation til 
biodiversitetssikring især er knyttet til 
den naturlige vegetation, som i Dan
mark vil være den løvfældende bland
skov, vil en større anvendelse af natur-

ligt hjemmehørende, stabile løvtræarter 
dyrket i stabile aldersvarierede skov
strukturer alt andet lige bidrage til sik
ring af den "oprindelige" flora og fauna . 
Bæredygtighedsprincippernes krav om 
sikring af den biologiske mangfoldighed 
kan således tilgodeses gennem et 
træartsvalg, der samtidig bidrager til sta
bilitetssikring, se foto 2. 
Normalt opfattes skovdrift som en areal
udnyttelsesform, der i høj grad beskytter 
grundvandet og de vandløb, der løber 
igennem skoven (Callesen et al. 1996, 
Hansen et al. 1996). Der synes således at 
være en generel god funktionsintegrati
on mellem skovbrug og grundvandsbe
skyttelse. En større anvendelse af biolo
giske principper i skovdriften, herunder 
fravalg af pesticider og dyrkning i kon
tinuert drift vil givetvis bidrage til en 
yderligere sikring af grundvandet. 
I landskabsøkologisk og rekreativ sam
menhæng udgør skovbrynene en nøgle
funktion. Skovbrynenes funktionalitet 
både i økologisk og æstetisk henseende 
hænger således nøje sammen med deres 
stabilitet; en stabilitet, der samtidig er 
helt afgørende for skovens funktionali
tet. Artsvalget i skovbrynene og deres 
variation bør derfor i vid udstrækning 

Foto 2. Blandskov med indbyggede muligheder for biologisk optimering: Blanding af eg, 
skovfyr, rødgran og bøg i et naturnært dyrkningssystem på Forstamt Stauffenburg. 1 
denne uensaldrende og til dels gruppevise blanding ses en successionsudvikling fra 
lystræer (skovfyr, eg) til mere skyggeprægede arter (bøg, rødgran). 

Sådanne blandinger udviser en stor grad af Økologisk stabilitet og økonomisk risiko
spredning. Da de i princippet bygger på naturlige struktur- og successions forløb, inde
holder de en udpræget grad af naturautomation med deraffølgende muligheder for bio
logisk rationalisering. Den store nichevariation i kombination med den kontinuerte 
drifts relativt stabile procesforløb giver gode muligheder for at beskytte den biologiske 
mangfoldighed og levere naturoplevelser for skovgæsten. Systemet indeholder således -
gennem en stor grad af stabilitet og funktionsintegration - et hØjt potentiale af funktio
nalitet set i et generationsperspektiv. (Foto: 1.B. Larsen, 1985) 
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bygge på naturlig strukturudvikling, 
herunder naturforyngelse. Herved opnår 
skovbrynene en høj grad af funktionsin
tegration, idet de både sikrer landskabe
lige, æstetiske samt biodiversitets- og 
produktionsmæssige aspekter (Ander
sen et al. 1994, Hlibertz og Larsen 
1994). 
Når det gælder skovens rekreative vær
dier, er det ikke sikkert at naturnær 
skovdyrkning, der til en vis grad gør 
skoven ugennemsigtig og giver et 
"rodet" indtryk , byder på fordele. 
Undersøgelser har vist, at f.eks. den 
ensaldrende bøgehøjskov - søjlehallen -
står i meget høj kurs som udflugtsmål 
for befolkningen (Koch og Jensen 
1988), og variation af skovbilleder, her
under åbninger i skoven, foretrækkes 
fremfor den lukkede, tætte skov (Jensen 
1996). 
Traditioner har stor betydning for ople
velsen af rekreati ve værdier, og de fleste 
danskere er nu engang opvokset med 
den ensaldrende højskov. Det er derfor 
ikke givet, at de rekreative værdier 
umiddelbart optimeres i et dyrkningssy
stem byggende på naturlige struktur- og 
procesforløb. Der er til gengæld ikke 
tvivl om, at et stabilt skovbrug, som 
bygger på stabile skovbryn integreret i 
de bagvedliggende bevoksninger danner 
en god kontrast til det øvrige landskab 
og skaber landskabsmæssige helheder af 
stor rekreativ/æstetisk værdi. 

Der er givetvis en Øvre grænse for 
mulighederne for funktionsintegrering 
og -fleksibilisering. Disse bestræbelser 
må ikke medføre yderligere krav til 
fremtidig indsats, og de skal således ses 
i snæver sammenhæng med de førnævn
te stabilitetsovervejelser samt med mu
lighederne for biologisk rationalisering . 
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2.3. Biologisk rationalisering 

Det grundlæggende princip i biologisk 
rationalisering ligger i at lade naturen 
gøre arbejdet og kun gribe ind med små 
"billige", målrettede indgreb for at lede 
systemet i en for driftsmålet ønsket ret
ning - kvalitativt såvel som kvantitativt. 
Ifølge Schiitz (1996) kan man tale om to 
forskellige principper, byggende på hen
holdsvis "naturautomation" og "koncen
tration". Under begrebet naturautoma
tion forstås udnyttelsen af de naturlige 
selvorganiserings- og styringsmekanis
mer, som f.eks. naturforyngelse og selv
differentiering. Kun der, hvor de naturli
ge processer (artsammensætning, struk
turudvikling) arbejder mod det langsig
tede driftsmål , kræves der udefra kom
mende styrende indgreb. Disse indgreb 
bør i rationaliseringens navn gennem
føres målrettet, dvs. på det rigtige tids
punkt og koncentreret punktuelt 
omkring enkelttræer eller grupper så den 
størst mulige effekt opnås med mindst 
mulig indsats. 
Det gælder således om at udvikle skov
strukturer, der udviser et højt potentiale 
af selvorganisering og differentiering. 
Sådanne systemer vil ikke blot være 
interessante ud fra et rationaliserings- og 
dermed et udgiftssynspunkt. De vil des
uden på grund af deres høje selvregule
rende evne være særdeles fleksible over
for en usikker fremtid med risiko for 
diskontinuerlig pleje. 
Den følgende gennemgang af mulighe
der for at indbygge en højere grad af 
biologisk rationalisering må ikke opfat
tes som en facitliste for praktikeren. Den 
skal snarere ses som et katalog af 
eksempler i forskellige bevoksningssitu
ationer og dermed tjene som inspiration. 
I sidste instans afhænger de konkrete 
muligheder for at anvende disse princip-



per af de lokalitetsspecifikke dyrknings
forhold og de aktuelle bevoksningsmæs
sige forudsætninger. 

Dyrkningssystemet 

Den klassiske ensartede og ensaldrende 
højskovsdrift, der bygger på fladeforyn
geIser i forbindelse med renafdrift, inde
holder praktisk taget ingen muligheder 
for biologisk rationalisering. Den betin
ger som regel store omkostninger til kul
turanlæg og -pleje, og de allerede fra 
kulturetableringen meget ensartede 
strukturer hæmmer i vid udstrækning 
naturlige selvregulerende mekanismer. 
Som følge heraf kræver de stærke regu
lerende indgreb i alle faser af bevoks
ningsudviklingen . 
Disse indgreb (udrensning, tynding) 
gennemføres ligeledes primært over 
hele fladen: i udrensningsfasen foreta
ges de for at fjerne uønskede individer 
(negativt udvalg), og i senere faser for at 
begunstige fremtidstræer (positiv selek
tion) . Ved sådanne indgreb udnyttes hel
ler ikke de rationaliseringsmuligheder 
der ligger i koncentrationsprincippet, og 
disse styrende indgreb medfører yderli
gere en homogenisering af bevoksnin
gen med deraf følgende blokering af 
fremtidige muligheder for selvregule
ring . 
I den anden ende af skalaen af dyrk
ningssystemer står Plenterwald-model
len som et idealbillede på biologisk opti
mering og rationalisering . Den kombi
nerer de omkostningsmæssige fordele 
ved en løbende spontan foryngelse med 
en høj grad af naturlig uddifferentiering, 
hvor foryngelsen opdrages af de ældre 
træer. Hermed minimeres udgiften til 
kvalitets udvalg i ungdommen, og de 
styrende indgreb henlægges til de sene
re aldersstadier i forbindelse med den 

punktvise hugst af salgseffekter. Samti
dig koncentreres tilvæksten på få store 
træer med et stort potentiale for værdi
tilvækst. 
Når Plenterwald-modellen først funge
rer er den således et godt eksempel på et 
Økologisk stabilt og biologisk/økono
misk rationelt system. Desværre er Plen
terwald-strukturen kun under meget 
specielle dyrkningsforhold naturlig (i 
den sub-alpine zone), og selv her kræves 
stor dyrkningsmæssig indsigt for at 
opretholde disse strukturer. Dette ses af 
den kendsgerning, at selv i Schweiz, 
Plenterwald-systemets hjemland , med 
de bedste dyrkningsmæssige og traditi
onsbetingede muligheder for dets virke
liggørelse, er kun ca. 8 % af skoven i en 
eller anden form for Plenterwald-struk
tur. 
Under danske dyrkningsforhold er den 
klassiske Plenterwald (som enkelttræ 
plukhugst) ikke noget realistisk alterna
tiv. Det har været forsøgt af flere ihær
dige og indsigtsfulde forstmænd, men 
uden det ønskede resultat. Dette faktum 
er vel bedst fremstillet af Sabroe (1959) 
i beskrivelsen af plukhugstdriften på det 
tidligere Boller distrikt. 
Wiedemanns forsøg på at skabe pluk
hugst i gran i Harzen lykkedes heller 
ikke, og en række forsøg på plukhugst
drift i bØg i Thtiringen viser ligeledes, at 
det er næsten umuligt at skabe de ønske
de fleretagerede plukhugst-strukturer 
med alle dimensionsklasser repræsente
ret på samme areal. 

Naturskoven 
som inspirationskilde 

Det bedste bud på naturlig strukturud
vikling under danske forhold gives af 
Emborg (1995) gennem sine analyser af 
strukturdynamikken i Suserup Skov, en 
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urørt naturskov på Sjælland. Emborg 
opstiller en model, der beskriver og 
kvantificerer den cykliske udvikling, der 
i princippet foregår asynkront, dvs . plet
vis på hvert sted i skoven . 
Han skelner mellem fem udviklingsfa
ser: Foryngelsesfasen (typisk varighed 
14 år), opvækstfasen (56 år), modnings
fasen (96 år) , ældningsfasen (108 år) og 
sammenbrudsfasen (IO år) . I natur
skovsterminologien kan vi her tale om 
en såkaldt klimaks-mikrosuccession, 
hvor succession fra ask til bøg gennem 
foryngelses-, opvækst- og modningsfa
sen indgår som en integreret del af cyk
lusmodellen (se figur 3). 
Modellen beskriver således den naturli
ge strukturudvikling af en typisk øst
dansk løvskov , der afspejles i en mosa
ikstruktur, hvor den gennemsnitlige 
størrelse af hver enkelt plet i mosaikken 
er ca. 0, I ha, varierende fra 0,0 l til 1,3 
ha. Disse resultater indikerer, at en 
typisk østdansk løvskovs selvorganisati
onsprincip kan foregå i form af en grup
pevis foryngelse, hvor asken og bøgen 
sameksisterer, således at asken udnytter 
sin evne som "lysåbnings-specialist" 
ved hurtige foryngeiser og opvækst i de 
til sammenbrudsfasen hørende huller, 
mens bøgen som ægte klimaksart lang
somt vil udvikle sig under asken for på 
lang sigt at dominere. Undersøgelserne 
tyder samtidig på, hvordan man kan 
udnytte systemets egne successions- og 
organisations kræfter for kun ved små 
styrende punktuelle indgreb at lede 
systemet i en for driftsformålet optimal 
kvantitativ og kvalitativ retning. 
Sådanne studier i urørte skoves struktur
og procesudvikling kan tjene som inspi
rationskilde for udvikling af naturnære 
dyrkningsmetoder. De kan desuden give 
fingerpeg om nye, billige og naturvenli-
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ge løsninger på nogle af skovbrugets 
aktuelle problemer som f.eks. sikring af 
skovklima og biodiversitet, styring af 
forskellige træarter i blanding, mulig
gørelse af naturforyngeiser uden brug af 
herbicider - herunder forhindring af 
massiv invasion af græs samt uønsket 
foryngelse af ær. 

Rationaliseringsmuligheder 
i foryngelses/asen 

Det centrale spørgsmål er her selvfølge
lig valget mellem naturlig foryngelse og 
den plantede kultur. Umiddelbart 
betragtet er naturforyngelsen en af de 
mest effektive metoder til at skabe en 
naturautomation og hermed rationalise
ring, men så enkelt er det nu heller ikke. 
Spørgsmålet om kulturernes intensitet 
og hermed om plantning contra selvfor
yngelse har da også været løbende 
debatteret med varierende intensitet 
(Møller 1948, Risvand 1982, Holten
Andersen 1991). 
H vor naturforyngelsen lykkes , er den 
billig og derfor ud fra en økonomisk 
analyse umiddelbart fordelagtig. Natur
foryngeIser kan dog blive et særdeles 
kostbart bekendtskab, hvis man ikke 
samtidig i denne fase får indbygget gode 
muligheder for selvregulering i de føl
gende udviklingsfaser. Ofte afspejler 
artssammensætning i en naturforyngelse 
ikke det langsigtede skovdyrknings
mæssige mål, hvilket indebærer korrige
rende indgreb i relation til blandingsre
gulering og mulig indplantning af andre 
arter. 
Desuden er mange naturforyngelser 
kendetegnet ved meget høje plantetal , 
hvilket gør indgreb til nedbringelse af 
plantetallet nødvendigt med omkostnin
ger, der kan overstige udgifterne til en 
plantet kultur. Denne situation er typisk 



Foto 3. Biologisk optimeret bØgedrift. B(iJgedyrkning i Als Nørreskov er et af de få 
eksempler på natumær drift i Danmark. Skovdyrkningen udføres her med ridsekniven i 
en kombination af måldiameterhugst og borthugst af kvalitativt dårlige, dominerende 
individer. Den vertikale skovstruktur med et veludviklet skovklima og varierende lysfor
hold i skovbunden giver fremragende betingelser for foryngelse, som opstår spontant i 
grupper. En introduktion af ask i dette system vil kunne bidrage til yderligere risiko
spredning og jleksibilisering samt skabe endnu bedre muligheder for at sikre den biolo
giske mangfoldighed i relation til autenticitetsaspektet. (Foto: IB. Larsen, 1997) 
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Opvækst (56 år) 

Klimaks-m ikro
succession 
(ca 280 år) 

........... 1 
Foryngelse (14 år) 

Sammenbrud (10 år) 

Figur 3. Mosaikcyklus-modellen i Suserup Skov efter Emborg (1995). 
Modellen beskriver den naturlige strukturudvikling af en typisk østdansk løvskov, der 

afspejles i en mosaikstruktur, hvor den gennemsnitlige størrelse af hver enkelt plet i 
mosaikken er ca. 0.1 ha, varierende fra 0,01 til 1,3 ha. Profilerne skitserer skovensfrem
toning ved cyklusens fem faser med angivelse af de beregnede varigheder for den enkel
te fase; bemærk klimaks-mikrosuccession fra ask (hvid) til bøg (sort) i løbet af foryn
gelses-, opvækst- og modningsfasen. 
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for mange af de senere års meget vel
lykkede bøgeselvforyngelser i Dan
mark. Man ser her flere år efter foryn
gelsen plantetal på mellem hundrede 
tusinde og op til en million planter pr. 
ha, og da disse har udviklet sig meget 
ensartet og stammer fra samme frøår, er 
deres evne til uddifferentiering meget 
lille . Her venter store udgifter i form af 
maskinelle og motormanuelle fladedæk
kende indgreb. 
Man kan således kun tale om en ægte 
biologisk rationalisering i relation ti l 
naturforyngelse, når foryngelsen inde
holder muligheder for naturlig reduktion 
og uddifferentiering. For at opnå dette 
må man i modsætning til tidligere fore
stillinger komme væk fra de fladedæk
kende foryngeiser med en hurtig over
standerafvikling og i langt højere grad 
arbejde med glidende foryngeiser i 
grupper i kombination med en langsom 
overstanderafvikling, se foto 3. 
Et sådant system bliver bl.a. praktiseret 
på Forstamt Lensahn i Holstein; og det 
er her karakteristisk, at der ikke gen
nemføres indgreb i opvæksten før denne 
har nået en dimension, som gør det 
muligt at anvende selvskovere med der
af følgende overskud for distriktet. Man 
kan her tale om at overstanderne opdra
ger opvæksten og bidrager til en naturlig 
differentiering i denne. 

Selvom den plantede kultur på grund af 
dens meget homogene udgangsstade 
normalt ikke levner mange muligheder 
for senere selvregulering og uddifferen
tiering, så er der dog en række mulighe
der for bl.a. gennem træartsvalget og 
arternes placering på kulturarealet at 
indbygge visse muligheder for senere 
naturautomation. 
Et meget enkelt eksempel på dette prin-

cip er gennemført i et forsøg med 
rødgran i nærheden af Nancy. Dreyfus 
(1990) beskriver forsøget anlagt med 
med to forskellige rødgran provenienser 
med meget forskellig vækstkraft. Den 
ene var en hurtigtvoksende lavlandspro
veniens og den anden en langsomtvok
sende højlandsproveniens. I forsøget 
blev disse provenienser blandet på en 
sådan måde, at provenienser kontinuer
lig steg henholdsvis faldt i andel igen
nem forsøget. I de områder af forsøget, 
hvor begge provenienserne forekom 
nogenlunde ligeligt repræsenteret ud
viklede der sig med tiden en fleretageret 
struktur, hvor de hurtigtvoksende prove
nienser ragede ovenud og de langsomt
voksende blev tilbage, hvor de mere 
eller mindre indhyllede de store træer og 
sørgede for oprensning og beskyttelse af 
jordbunden. 
Vi ser her et eksempel på hvordan man 
ved at anvende to forskellige provenien
ser, kan undgå at gennemføre nødvendi
ge tidlige tyndinger for at sikre uddiffe
rentieringen, tyndinger som ofte er for
bundet med direkte udgifter. Noget til
svarende kan også opnås ved at blande 
arter med forskellig vækstudvikling . 

Blandskoven 

Fra naturen ved vi at artsblandinger ofte 
viser en stor grad af selvregulering og 
deraf følgende muligheder for biologisk 
rationalisering. I praksis oplever vi dog 
hyppigt det modsatte . De hidtidige som 
oftest dårlige erfaringer med styring af 
blandingsbevoksninger skyldes dog 
hovedsageligt, at blandinger er blevet 
drevet i ensaldrende højskovsdrift; 
blandskoven er blevet presset ind i nor
malskovens tvangsjakke. 
De i naturen hyppigt iagttagne artsblan
dinger er for det meste øjebliksbilleder 
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af naturlige successionsforløb, enten i 
form af målrettede successioner fra 
lystræssamfund (pionerarter) til skyg
getræer (subklimaks- hhv. klimaksarter) 
eller som gruppevis mikrosuccession i 
klimakssamfund (Suserup modellen). 
Det er i sådanne rumligt mere heteroge
ne, naturnære strukturer (skyggetræarter 
under lystræer eller subklimaks og kli
maksarter i gruppevis blanding) at arter 
i blanding gnidningsfrit kan udvikle sig 
(se foto 2) og ikke i homogene, skema
tisk strukturerede bevoksninger (række
vise blandinger i ensaldrende højskovs
drift) (se foto 4). Muligheden for at 
udnytte artsblandinger i relation til 
naturautomation hænger derfor nøje 
sammen med behovet for ændrede 
bevoksningsstrukturer. 
Blandinger kan bestå af to eller flere co
dominerende arter, men det er ligeså 
vigtigt at udvikle blandingsformer af 
dominerende (herskende) og undertryk
te (tjenende) arter. Sådanne blandinger 
har generelt et højt potentiale for natur
automation. Eg/avnbøg-blandingen er et 
typisk eksempel på en sådan blanding, 
hvor avnbøgen ikke er vedproducent, 
men varetager flere for dyrkningssyste
met vigtige økologiske opgaver Uord
bundsbeskyttelse og -forbedring, stam
mebeskyttelse/vanris m.v.). 
Specielt på de mere fattige lokaliteter, 
hvor nåletræet hidtil har domineret i ren
bestand, bør konceptet med herskende/ 
tjenende arter i blanding finde udbredt 
anvendelse. Som tjenende arter til det 
dominerede nåletræ (rødgran, douglas, 
sitka) vil skyggetålende arter som ær, bøg 
og lind komme på tale. Disse arter vil kun
ne overtage en række økologisk vigtige 
funktioner til sikring af langsigtet stabilitet 
og produktion Uordbundstilstand, stofhus
holdning, mikroklima, foryngelse). 
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Det er desuden vigtigt at skelne mellem 
varige og tidsmæssigt begrænsede blan
dinger. I modsætning til de varige blan
dinger, der tænkes drevet i naturforyn
gelse (i princippet i al evighed) kan de 
tidsmæssigt begrænsede blandinger, 
som oftest drives i mere homogene 
systemer. Målet med disse blandinger er 
hyppigt et træartsskifte (forkultur, 
underplantning) eller ønsket om at 
udskyde det endelige træartsvalg (flek
sibilitet). 
Et særligt problem udgør ønsket om at 
opbygge naturautomation i artsblandin
ger i forbindelse med skovrejsning. Her 
er udgangspunktet ekstremt homogent, 
og der vil hyppigt opstå dyrkningsmæs
sige problemer, når der etableres blan
dinger uden at sikre blandingsspecifikke 
strukturudviklinger. Problemet bør ses i 
et langt perspektiv og selvfølgeligt 
behandles lokalitetsspecifikt i relation 
til jordbu ndsmæssige og mikro/mesokl i
matiske forhold. 
Det mest centrale vil være at skabe 
træartsvariation på arealet i relation til 
den givne lokalitetsvariation (lokalitets
kortlægning). Selvom der herved i 
første generation vil opstå mindre 
homogene bevoksninger vil der i næste 
generation skabes muligheder for mere 
heterogene arts- og bevoksningsstruktu
rer med deraf følgende mu ligheder for 
naturautomation (dette kan bl.a . ses i 
Bohn Jespersens frimærkekulturer i 
Vilsbøl plantage (Henriksen 1988). Ved 
blandinger over større arealer kan man 
desuden igangssætte målrettede succes
sionsforløb ved at blande typiske pio
nertræarter med udprægede klimaksar
ter, og hvor klimaksarterne bør sikres en 
vis adskillelse (i grupper); dette gælder 
især for subklimaksarterne og Iysåb
nings-specialisterne. 



Foto 4. Blandskov i rationaliseringens tvangsjakke: Rækkevis blanding af grandis og 
bøg mellem Karup og Viborg. En sådan skematisk blanding indeholder en vis grad af 
stabilitet og risikospredning. Mulighederne for biologisk rationalisering kan dog ikke 
udnyttes, da de kilometer-lange indre rande mellem to træarter, der vækstmæssigt ikke 
følges ad, løbende kræver styrende indgreb. (Foto: J.B. Larsen, 1991) 

Anvendelsen af naturligt indsået løvtræ, 
såsom birk, røn m.v., bør også nævnes 
her i forbindelse med naturautomations
princippet. Hidtil er disse arter i homo
geniseringens navn blevet fjernet først 
med motormanuelle metoder og senere 
ved brug af forskellige pesticider. 
Det er karakteristisk for den hidtil her-

skende opfattelse af at måtte styre syste
met, at man i Sverige nærmest mente, at 
man ikke længere kunne drive skov
brug, da anvendelsen af de syntetiske 
hormoner til løvtræ bekæmpelsen blev 
forbudt. Senere forskning har dog vist, 
at specielt birken som indblanding har 
en meget gavnlig indflydelse på rødgra-
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nens vedkvalitet, og blødtræarterne med 
deres ofte meget hurtige ungdomsvækst 
med en tidlig kulmination kan ofte virke 
særdeles fremmende for uddifferentie
ringsmulighederne i en plantet bestand. 
Desuden virker de godt ved at under
trykke den stærkt konkurrerende bund
vegetation, og de kan have en slags 
"lynaflederfunktion" i relation til vildt
skader. 

Hugstindgreb 

De klassiske hugstindgreb især i de tid
lige bevoksningsstadier sker som flade
behandlinger for at sikre det langsigtede 
driftsmål (placering af tilvæksten på de 
sundhedsmæssigt og kvalitativt bedste 
individer) samt sikre systemets langsig
tede stabilitet (hovedsagelig overfor 
snebrud og stormfald) . Sådanne syste
mer, der er præget af en høj indsats og 
løbende stærkt styrende indgreb, funge
rer udmærket så længe udhugningerne 
kan ske mere eller mindre udgiftsneutra
le. Dette er ikke længere tilfældet i nåle
træ , og for lØvtræelS vedkommende er 
det kun muligt på grund af selvskover
nes tilsyneladende umættelige appetit på 
små dimensioner. 
Mulighederne for biologisk rationalise
ring ligger her hovedsagelig i koncentra
tionsprincippet. I stedet for at arbejde 
videre med fladetyndinger, bør man nok 
i højere grad undersøge mulighederne 
for at gennemføre punktindgreb (svage 
målrettede indgreb) i styringsøjemed. 
Disse punktindgreb kan ske både rettet 
mod de positive elementer eller mod de 
negative elementer. 
Et eksempel på det førstnævnte er den 
såkaldte Medinger-model for skovfyr
rens behandling i Nordtyskland. Hvor 
man tidligere gennem hyppige diffuse 
indgreb reducerede stamtallet i skovfyr-
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kulturerne fra ca. 12-15.000 planter og 
ned til omkring 1000 træer pr. ha med 
deraf følgende store omkostninger, 
bygger Medinger-modellen på, at det 
første indgreb sker i forbindelse med 
udvalg af ca. 400 fremtidstræer pr. ha, 
når disse har nået en brysthøjde-diame
ter på 10-12 cm. De udvalgte træer 
stammes op i to tempi, og alle følgende 
hugstindgreb koncentreres omkring dis
se træer i relation til at sikre deres 
vækst- og kroneudvikling. Områderne 
imellem fremtidstræerne rØres overho
vedet ikke. 
Muligheden for at gennemføre sådanne 
punktvise indgreb i relation til fremtids
træer hænger selvfølgelig meget sam
men med hvor tidligt man kan udvælge 
disse, og dette skal ses i snæver sam
menhæng med begrebet "Umsetzen" (se 
Holten 1995). 
Mulighederne for at anvende koncentra
tionsprincippet i form af punkttynding 
mod negative bevoksnings-elementer 
kan f.eks . komme på tale ved dyrkning 
af grandis. Grandis' problem med en for 
dårlig vedkvalitet hænger primært sam
men med den kendsgerning, at man tra
ditionelt har hugget grandis som 
rødgran, dvs. med stærke tidlige hug
ster. Netop denne hugstpolitik under
støtter grandis' evne til meget hurtig 
ungdomsvækst med deraf følgende ved
kvalitetsproblemer. 
Studier over dimensionsudviklingen i 
hugstforsøget i grandis på Løvenholm 
har vist, at den gennemsnitlige årrings
bredde i den uhuggede parcel (A-parcel
len) ikke oversteg de 5,3 mm, som dan
ner grænsen for at grandisveddet kan 
anvendes på lige fod med normal øst
dansk rødgran (Jensen 1992). 
Grandis har dog en meget stor evne lil 
intern uddifferentiering, og selv i sådan-



ne uhuggede parceller vil der være 
enkelttræer som udvikler sig alt for hur
tigt og derved nærmest får en karakter af 
"krukker". Disse iagttagelser synes at 
tyde på, at en fremtidig mulig behand
ling af grandis vil bygge på en meget 
svag hugst af de mest dominerende ele
menter (en såkaldt "krukke-A-hugst") . 
Nyere forestillinger om såkaldt tyn
dingsfri drift bygger på visse træarters 
evner til uddifferentiering, selv når 
udgangspunktet er en meget homogen 
plantet kultur. Undersøgelser viser, at 
denne driftsform, der med den plantede 
kulturs meget "unaturlige" udgangs
punkt i princippet udelukkende bygger 
på naturautomation, kan være mulig for 
sitkagran og sandsynligvis også for 
grandis (Skovsgaard 1997). For træar
ter, der har en mindre udtalt evne til 
selvdifferentiering, og derfor ikke er 
egnede for tyndingsfri drift (bl.a. 
rødgran), kan den tidligere omtalte ide 
med at blande hurtigt- og langsomtvok
sende provenienser være en mulighed. 

2.4 Biologisk optimering, 
naturautomation og vildtet 

Et af de vigtigste principper for biolo
gisk rationalisering og naturautomation 
bygger på en målrettet udnyttelse af de 
naturlige foryngelsesprocesser. I denne 
sammenhæng udgør vildtet et specielt 
problem, idet det i visse tilfælde helt kan 
forhindre en naturlig foryngelse og som 
oftest selektivt hæmmer foryngelsen af 
visse træarter, se foto 5. 
Vildtets stærke præferencer (løvtræ 
bides fremfor nåletræ, og indenfor løv
træerne bides ask og bøg væsentlig mere 
end f.eks. ær) er således en væsentlig 
årsag til manglende foryngelse af løv
træ. Herved blokeres væsentlige for 

naturautomationen centrale muligheder, 
hvilket hyppigt fører til et uønsket og 
hyppigt monomant træartsvalg. Som 
oftest erkendes vildtets store betydning 
for den manglende naturforyngelse ikke, 
man slår sig til tåls med at naturforyn
geise ikke fungerer og afskærer sig her
ved fra nogle helt centrale muligheder i 
relation til biologisk optimering og rati
onalisering. 
En alt for høj vildttæthed udgør således 
mange steder den helt afgørende be
grænsende faktor for en målrettet udnyt
telse af naturautomation. Løsninger på 
problemet, at nedbringe vildttætheden 
til et for naturforyngelsen acceptabelt 
niveau eller gennem hegning punktuelt 
at udelukke indflydelse fra vildtet synes 
i teorien at være enkle, men i praksis er 
de som ofte svært gennemførlige. 
Hegning er kostbar og falder på et for 
produktionsprocessens økonomiske for
løb uheldigt tidligt tidspunkt. Nedbrin
gelse af vildttætheden gennem en gene
rel afskydning kan støde på manglende 
acceptans fra samfundet, kræver en 
målrettet indsats og kan skabe konflik
ter med ønsket om høje jagtlejeind
tægter. 
Der findes ikke nogen generel løsning 
på denne konflikt, men den må søges 
løst lokalt i relation til de aktuelle 
muligheder. En målrettet forsknings- og 
udviklingsindsats, der integrerer skov
økologiske, herunder vildtbiologiske 
samt samfunds- og driftsøkonomiske 
aspekter, er dog påkrævet for på længe
re sigt at kunne vise nye veje og løsnin
ger i dette konfliktfelt mellem skoven og 
vildtet. 
Erfaringerne fra tyske skovdistrikter, 
der i høj grad bygger på at udnytte prin
cipperne fra naturautomation (naturge
masse Waldwirtschaft) viser da også, at 
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Foto 5. Naturautomation og vildtet: Selvforyngelse af bøg på Løvenholm indenfor og 
udenfor hegnet. Billedet viser her med al Ønskelig tydelighed vildtets effekt påforyngelsen. 

Som oftest erkendes dog vildtets store betydning for den manglende foryngelse ikke. 
Man slår sig til tåls med, at naturforyngelsen ikke fungerer og afskærer sig hermed fra 
nogle helt centrale muligheder i relation til biologisk optimering og rationalisering. En 
nedbringelse af vildttætheden til et for foryngelsen acceptabelt niveau er en afgørende 
forudsætning for at kunne bygge på den nødvendige varierede og spontane foryngelse af 
især løvtræ. (Foto: 1.B. Larsen, 1997). 

en nedbringelse af vildttætheden til et 
for foryngelsen acceptabelt niveau er en 
afgørende forudsætning for at kunne 
bygge på den nødvendige varierede og 
spontane foryngelse af især løvtræ. Stil
let overfor spørgsmålet om hvad man 
gør ved vildtet svarer en naturnær dyr
ker således: "Wir haben uns waldbau
Iich freigeschossen". 
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3. Bæredygtighed, økonomi og 
biologisk optimering 

Bæredygtighedsbegrebet hviler på tre 
søjler: den økologiske, den sociale og 
den økonomiske. Den økologiske, her
under sikring af dyrkningsbetingelserne 
og produktionsmulighederne samt 
beskyttelse af naturgrundlaget, har 
afgørende betydning for sikring af sko-



vens langsigtede brugsmuligheder 
(socio-økonomiske funktionalitet i rela
tion til fremtidige generationer). Den 
økonomiske søjle har ligeledes genera
tionsperspektivet som udgangspunkt, 
men den tager udgangspunkt i nutiden; 
idet det drejer sig om at bedømme, hvor
dan udgifter og indtægter - henholdsvis 
afkald på indtægter - her og nu påvirker 
fremtidige muligheder for at sikre et 
økonomisk afkast (inklusiv kommende 
generationers muligheder). 
Som indledningsvist omtalt har vi gen
nem over 200 års praksis og ca. 100 års 
forsøgsvirksomhed og forskning op
bygget et omfattende empirisk og forsk
ningsmæssigt grundlag mht. det ensald
rende højskovssystem. Derimod forelig
ger der næsten ikke undersøgelser af og 
erfaringer med dyrkningsformer, der 
udnytter principperne for biologisk opti
mering - herunder arts- og strukturvarie
rede produktionssystemer i kontinuert 
drift. Denne mangel på viden, planlæg
ningsrnæssige værktøjer og beregnings
mæssige modeller udgør vel den største 
barriere mod at forlade den klassiske 
ensaldrende hØjskovsdrift til fordel for 
mere naturnære dyrkningsformer. 
I det følgende vil jeg derfor gennemgå 
problemet mere kvalitativt end egentlig 
kvantitativt , idet jeg behandler de tre 
hovedprincipper stabilitet, fleksibilitet 
og rationalisering adskilt. Brugt i et 
egentligt dyrkningssystem vil de dog 
som oftest gå ind og vekselvirke med 
hinanden og herved skabe kombina
tionseffekter. 

3.1 Biologisk stabilitet 

I den traditionelle skovøkonomi foreta
ges analyser af den enkelte driftsklasse 
udfra indtægts- og udgiftsforløb over 

hele omdriften på baggrund af såkaldte 
"omsætningsbalancer" , hvorved størrel
ser som kasseoverskud, rentabilitet og 
jordværdier kan udregnes. Sådanne ana
lyser er dog forbundet med en stor usik
kerhed, idet de principielt forudsætter at 
skovbruget er deterministisk, at man kan 
forudsige pris- og omkostningsforhold 
for den enkelte driftsklasse over en hel 
omdrift (fra 50 til 120 år), samt at den 
beregnede omdriftsalder nås uden pro
blemer såsom stormfald, angreb af ska
devoldere og forringet stabilitet på 
grund af f.eks . klimaændringer. 
Ved en "optimal" omdriftsalder på 50 år 
giver sitkagran PK 18.5 således en 
intern forrentning på 3.0 %. Sænkes 
denne omdriftsalder til 40 år på grund af 
stormfald eller andre kalamiteter er for
rentningen kun 1.6 %. En nylig gennem
ført analyse af de realiserede (historiske) 
omdriftsaldre i sitkagran på Lounkær 
skovdistrikt gennem de sidste 65 år kom 
således frem til en gennemsnitlig 
omdrift på 37 år, hvilket skyldtes at 82 
% af samtlige afdrifter var sket gennem 
stormfald og kun 18 % gennem reel 
(styret) hovedskovning (Rasmussen et 
al. 1995). 
Selvom sitkagran på Lounkærs flad
grundede jorde nok er mindre stabil end 
gennemsnitlig dansk gran , understreger 
dette eksempel med stor tydelighed den 
økonomiske betydning af stabiliteten i 
produktionsskovbruget. Nyere skov
økonomiske forskningsprojekter, der 
tager udgangspunkt i skovbrugets sto
kastiske forhold (Holten-Andersen et 
al. 1995), søger derfor bl.a . at indarbej
de stabilitetsfaktoren i de økonomiske 
modeller, dels i relation til effekten af 
produktionsrisici , dels med henblik på 
at kunne føre en positiv konjunktur
hugst i relation til asynkront varierende 
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prisudviklinger på forskellige arter og 
sortimenter. 
Thorsen (1996) diskuterer således på 
baggrund af et litteraturstudium effekten 
af produktionsrisiko og usikkerhed i 
prisudviklingen af træprodukter i relati
on til et optimalt management. Han kon
kluderer, at skovbruget konsekvent har 
undervurderet værdien af stabile træar
ter og skovstrukturer. 

3.2 Funktionsfleksibilitet 

Funktionsfleksibilitet i skovdriften kan 
indarbejdes på to forskellige måder: dels 
gennem dyrkningsformer, der skaber en 
høj grad af funktionsintegration på 
bevoksningsniveau, dels ved at indbyg
ge muligheder for fremtidige kurskor
rektioner af driftsformålet. 
Hvor det klassiske dyrkningssystem kun 
i begrænset omfang formår at integrere 
naturbeskyttende funktioner og deraf 
afledede rrliljøhensyn og i visse situatio
ner direkte kommer i konflikt med disse, 
synes principperne for biologisk opti
mering i langt højere grad at sikre skov
ens mere bløde værdier. Et skovbrug 
baseret på biologisk optimering synes 
således fordelagtigt i relation til ønsket 
om funktionsfleksibilitet, i den udstræk
ning det ikke afføder direkte tab af pro
duktivitet eller kræver store investerin
ger i en konvel1eringsfase. 
Netop omkring mulighederne for kvali
tetsproduktion i sådanne dyrkningssy
stemer knytter der sig en vis usikkerhed, 
omend tyske distrikter med 50 til 60 års 
erfaringer med naturnær drift hævder og 
tildels dokumenterer systemets overle
genhed specielt med hensyn til kvalitet. 
At omstillingsfasen fra klassisk dyrk
ning til naturnær drift - afhængigt af 
udgangspunktet - kan være behæftet 
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med tildels betydelige investeringer 
sandsynliggØr økonomiske plankørsler 
gennemført i forbindelse med Projekt 
Bæredygtig Skov (Boon et al. 1996); 
investeringer der primært skyldes en 
generel vedmasseopbygning som følge 
af overgang til længere omdrifter. 
Den økonorrliske værdi af at indbygge 
muligheder for løbende korrektion af 
driftsmålet gennem hugst og bevoks
ningspleje er i nyeste tid blevet behandlet 
med blandskoven som model. Carlsson 
(1992) konkluderer således, at blandings
bevoksninger generelt skaber mere øko
norrlisk fleksibilitet, og på grundlag af 
relativt enkle økonomiske modeller 
dokumenterer Lohmander (1992), at 
bland skoven betinger en række økonorrli
ske fordele, der hidtil har været kraftigt 
undervurderet. Værdien af funktionsflek
sibilitet kan også analyseres i relation til 
tab opstået ved at foretage irreversible 
handlinger (Arrow og Fisher 1974). 
Selvom den moderne skovøkonomi har 
erkendt, at fremtiden ikke er determinis
tisk, og hermed har indset nødvendighe
den af stokastiske beslutninger i skov
bruget (Holten-Andersen et al. 1995), 
synes der dog langt igen, før værdien af 
funktions fleksibilitet kan indarbejdes 
generelle skovøkonomiske modeller. 

3.3. Biologisk rationalisering 

Som tidligere omtalt bygger den biolo
giske rationalisering på principperne for 
naturautomation og koncentration. Den 
klassiske fladedrift med renafdrift og 
nykultur lægger i princippet en meget 
stor del af arbejdsindsatsen og dermed 
udgifterne i starten af produktionsfor
løbet i form af kulturanlæg og kulturple
je. Herved skal disse udgifter ifølge de 
økonomiske modeller forrentes over 



meget lange tidsrum. De i figur l histo
risk dokumenterede stigende faktorud
gifter i starten af produktionsprocessen 
(arbejdsløn til kulturetablering og -ple
je) og relativt faldende indtægter ved 
slutningen (reale træpriser) har i forbin
delse med et stigende og til tider urealis
tisk højt forrentningskrav ført til en 
fokusering på en billiggørelse af kultur
anlæggene og hermed på kulturekstensi
ve træarter (gran fremfor løv , masse 
fremfor klasse). 
Udnyttelsen af de givne muligheder for 
biologisk rationalisering (naturautomati
on) fører til, at man i vid udstrækning 
sparer eller næsten helt undgår udgifter i 
starten af produktionsfasen for i stedet at 
bruge flere kræfter på aktiviteter, der 
flytter sig tidsmæssigt mere direkte til 
generering af indtægter (styrende ind
greb til kvalitetsforbedring i senere 
bevoksningsstadier) samt udgifter i for
bindelse med udvælgelse, hugst og ud
slæbning af hugstmodne enkelttræer 
(måldiameterhugst). Et sådant dyrk
ningssystem som koncentrerer de styren
de indgreb i de sene dele af produktions
processen og overlader de tidlige udvik
lingsfaser til naturen, bør alt andet lige 
være væsentligt mere fordelagtigt ikke 
blot for en kasseoverskudsbetragtning, 
men specielt i relation til et skovbrug 
styret af specifikke forrentningskrav. 

Et eksempel på økonomisk fordel af et 
kontinuert dyrkningssystem byggende 
på naturautomations-princippet gives af 
Holten-Andersen (1986). Hans analyser 
af cyclisk bøgedyrkning bekræfter den
ne driftsforms overlegenhed både med 
hensyn tilopsparingsevne, kasseover
skud og realforrentning. 
Eksemplet inddrager dog kun et element 
af biologisk rationalisering, menlig selv-

foryngelsen i forbindelse med overlap
pende generationer. Den økonomiske 
værdi af de øvrige muligheder, der inde
holdes i biologisk rationalisering og 
optimering, herunder reduktion af 
omkostninger til bevoksningspleje, fuld 
udnyttelse af den økonomiske optimale 
omdriftsalder på enkelttræniveau (mål
diameterhugst) samt forbedring af stabi
liteten , fleksibiliteten og naturbeskytten
de funktioner er ikke blevet inddraget. 
Der knytter sig dog en vis usikkerhed 
omkring administrationsomkostninger
ne i et sådant naturnært drevet skovbrug. 
Sikkert er det, at et skovbrug byggende 
på naturautomationsprincipperne ikke er 
skrivebordsgeneralernes arbejdsmark. 
For at optimere ikke mindst værdipro
duktionen kræver det et løbende opsyn 
af et veluddannet personale for ikke at 
havne i et minimalistisk , ekstensivt 
skovbrug med direkte tab af produktive 
muligheder. 

4. Konklusion 

Set ud fra en bæredygtighedsbetragtning 
ligger der en latent konflikt mellem det 
at opfylde vore behov og samtidig sikre 
kommende generationers muligheder. 
Med det lange perspektiv skovbrug har, 
må vi have råd (eller tage os råd) til at 
sikre kommende generationers behov for 
brug af skoven. Det gør vi alt andet lige 
ved at skabe store værdier både af pro
duktions- og naturmæssig art, at sikre 
disse gennem en høj stabilitet og ved at 
indbygge muligheder for en fleksibel 
brug af skoven som naturressource uden 
at pålægge fremtiden forpligtelser i form 
af nødvendige styrende plejetiltag. Dette 
kan i vid udstrækning nås gennem de her 
anførte principper for biologisk optime
ring, mens den traditionelle alders-
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klassevise hØjskovsdrift med dens snart 
udtømte muligheder for teknologisk ratio
nalisering synes at ende i en blindgyde. 
I et langsigtet perspektiv burde valget 
ved skillevejen således være relativt 
enkelt. Den tidligere omtalte mangel på 
lokale erfaringer, forsøgsmæssig viden 
samt planlægnings- og modelmæssige 
værktøjer udgør dog en til dels psykolo
gisk barriere mod at forlade den klassi
ske højskovsdrift til fordel for naturnære 
driftsmetoder. I denne sammenhæng er 
der et udtalt behov for forskning og 
udvilking, ikke blot på det økologisk
dyrkningsmæssige men i lige så høj grad 
på det økonomisk-planlægningsmæssi
ge område. 
Desuden er det afgørende at få skabt 
grundlaget for en bedre formidling og 
erfaringsudveksling. Her kan Pro Silva 
spille en vigtig rolle som regionalt og 
nationalt diskussionsforum for naturnær 
skovdyrkning, herunder de her skitsere
de muligheder for biologisk optimering 
af skovdriften. 
Samtidigt er det vigtigt at få introduce
ret og afprøvet de metoder der allerede 
eksisterer i Tyskland og Schweiz til 
registrering, planlægning og kontrol i 
naturnært dyrkede skove under danske 
forhold. Disse metoder, der i princippet 
bygger på faste kontrolprøvetlader, kun
ne kombineres med den nyeste udvik
ling indenfor billedanalyse og geografi
ske informationssystemer. 
For det offentlige skovbrug vil en over
gang til dyrkning efter principperne for 
biologisk optimering være en oplagt 
mulighed for at sikre den langsigtede 
samfundsmæssige funktionalitet i hen
hold til den moderne bæredygtighedsop
fattelse. Dette er blandt andet sket for de 
statslige skove i flere af de tyske delsta
ter. Niedersachsen har således i 1991 
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med det såkaldte LOWE-program 
(Langfristige okologische Waldent
wickIung) i praksis indført naturnære 
dyrkningsprincipper for samtlige stats
skove. 
Det private skovbrug har - afhængig af 
de naturgivne og de konkrete bevoks
ningsmæssige forudsætninger - et behov 
for incitamenter til at gennemføre en 
omstilling, i den udstrækning konverte
ringsfasen er forbundet med direkte 
investeringer og/eller afkald på indtæg
ter. Dette er dog et problem, der bør 
kunne finde en skovpolitisk løsning, da 
samfundet netop efterspørger en række 
af de immaterielle goder, som en biolo
gisk optimering medfører. 
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Skovbrugets rolle 
i samfundet 
- hvorfra og hvorhen? 
Af direktør Morten Knudsen 

Romantikkens skovbillede 

Hver vælger i Verden en ting han 
gad ligne. 

Og den, som har Vilje vil vælge et Træ. 
I Kamp for sin Vækst skal 

han skærme og signe 
det voksende Liv, som hans 

Krone gav Læ. 
Og strejfes omsider hans 

frønnede Grene 
af Råbukkens lette og flygtende Klov -
hans Minde er ikke det faldne alene, 
men Suset i Slægternes sejrrige Skov. 

Dette sidste af syv vers skrevet af Hans 
Hartvig Seedorff Pedersen er indgangen 
til professor A. Howard Grøns bog 
"Skov og Folk" fra 1925. 
Mange digtere har udtrykt sig i poetiske 
vendinger om træ og skov. Bøgen, der 
spejler sin top i bølgen blå, er inatio
nalsangen blevet identisk med det 
danskeste danske . Vi elsker de grønne 
lunde og de brede bøge. Nok er der langt 
højere bjerge så vide på jord, men 
dansken har hjemme, hvor bøgene gror. 
Kong Kristian stod ved højen mast på 
skibe bygget af eg, og træskibe pløjede 
allerede i vikingetiden de danskes vej til 
ros og magt. 

Guldaldertidens malere har i deres 
romantiske billeder yderligere bidraget 
til vor forestilling om skoven som det 
harmoniske danske samfunds landska
belige klimaks, omgivet af de blå bølger 
og de fagre dale og bakker. Lidt mere 
prosaisk har Niels Elers Koch 's store 
undersøgelse, "Projekt Skov og Folk", 
bekræftet, at også nutidens danske 
omfatter skoven med stor veneration -
og stadig er det romantikkens skovbille
de, der foretrækkes' 
De lidt mindre romantiske nåletræsplan
tager, der er resultatet af Dalgas' kamp 
for at vinde indad, hvad udad tabtes, har 
på grund af den rækkevise monotoni 
ikke den samme appel til naturhungren
de nutidsdanskere. Det skal dog ikke 
forklejne, at de bestræbelser, som Hede
selskabet og "grossererselskaberne" i 
sin tid udfoldede, har haft en skelsætten
de såvel økonomisk som social betyd
ning for befolkningen i de magre jyske 
egne. 

Bæredygtig og 
flersidig hvordan? 

Een side af skovbruget er de landskabe
lige værdier. De skulle gerne kunne for-
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enes med økonomisk og biologisk bære
dygtighed. 
Som det fremgår af Skoverklæringen fra 
FN's konference i Rio og af skovloven 
"skal der lægges vægt på, at skoven dyr
kes med henblik både på at forøge og 
forbedre træproduktionen og varetage 
landskabelige, naturhistoriske, kulturhi
storiske og miljøbeskyllende hensyn 
samt hensyn til friluftslivet". Samtidig 
skal der være mulighed for at drive et 
erhvervsmæssigt, privatbaseret skov
brug. - En målsætning, der skal bekræf
te samfundets store og flersidige interes
se for skovbruget, men samtidig en 
noget konfliktfyldt målsætning, ikke 
mindst set på baggrund af, at skovbru
gets indtjening er faldet med 50-150 % 
fra 1986 til 1992, som det anføres i 
betænkning 1267 "Strategi for bæredyg
tig skovdrift", 1994. 
Skal vi passe naturen for dens egen 
skyld eller for menneskenes skyld? -
Erik Ib Schmidt giver et godt bud på det 
i sin bog "Miljøpolitik hvorfor og hvor
dan?" - den kan anbefales. 
Bogen bygger på det grundsyn, at "det 
er hensynet til menneskers følelser, 
holdninger og deres ve og vel, som det 
hele drejer sig om, og som derfor også 
må ligge bag alle miljøpolitiske beslut
ninger". Professor Grøn skrev i 1925 
kort og præcist: "Al skov i Danmark er 
Kulturskov præget af Menneskers Færd 
og Menneskers Vilje ". 
Der har været et klart holdningsskift i 
dansk skovbrug gennem de seneste år 
med stadig øget forståelse for begreber
ne flersidighed og bæredygtighed. 
Begrebet naturskov er det vanskeligere 
at kapere på baggrund af de danske sko
ves historie. De gode tilskudsmuligheder 
kan dog medvirke til at mindske skepsis 
hos økonomisk trængte skovejere. 
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Det er godt, at det på udvalgte områder 
sikres, at den biologiske og genetiske 
mangfoldighed bevares, og at det offent
lige betaler for en sådan ydelse. Men der 
er et stykke derfra og til, at store dele af 
danske skove skal være, hvad der vel 
kun kan karakteriseres som pseudo
naturskov. 
Vi har en rigdom i det danske skovbille
de, som ikke kun bygger på 
"guldalderskoven", men som også har 
en flersidighed med hensyn til træarter, 
heraf mange indførte. De ikke alene 
pynter i billedet, men kan samtidig give 
værdifulde træprodukter. Tænk blot på 
Langesø og Linå Vesterskov m.fl. Mon 
ikke danskere i højere grad vil nyde den 
varierede, velpassede skov baseret på en 
velafstemt blanding af flere - også 
"fremmede" - træarter, fremfor en skov 
der er præget af nedfaldne store grene 
og helt eller delvis udgåede, forlængst 
udlevede træer? 
Selvom skismaet er stærkt forøget i de 
seneste år, er det ikke nyt. I "Danmarks 
Skove", der er udgivet i 1938 i anled
ning af Dansk Skovforenings 50 års 
jubilæum, udtrykker skovrider H. 
Mundt i et kapitel om skovbruget og 
samfundet sig således om dette skisma: 
"To sider af Skovbrugets Forhold til 
Samfundet stilles ofte op som uforligeli
ge Modsætninger til hinanden, uagtet et 
Samspil ikke alene er muligt på visse 
Betingelser, men er ligefrem nødven
digt. Vore Skoves materielle Produktion 
med tilhørende Arbejdsbeskæftigelse 
kan ikke undværes, men den skal forli
ges med et vist ideelt Hensyn til Befolk
ningens Rekreation og Fritidsliv". 
Beskæftigelsen i skovbruget må - trods 
den aktuelle ledighed - siges at have fået 
relativt mindre betydning set i lyset af, 
at blot en enkelt stor virksomhed (Tele-



Figur J. "Bøgeskov i maj". Maleri af Peter Christian Skovgaard, 1856-57. Ny Carls
berg Glyptotek, København. 

31J 



Danmark) med et hug indskrænker sta
ben med et antal, der svarer til den sam
lede beskæftigelse i skovbruget I - Ikke 
destomindre kan skovbruget have en 
væsentlig funktion for indslusning af 
unge ledige til arbejdsmarkedet. 
Der er sket en imponerende udvikling i 
skovarbejdets produktivitet gennem 
øget mekanisering, stærkt fremmet gen
nem Skovskolens og Skovteknisk Insti
tuts indsats . 
Det gælder også på det administrative 
niveau. I århundredets begyndelse argu
menteredes i "Tidsskrift for Skovvæs
en" , udgivet af professor Prytz, for at 
der burde være en skovrider og en eller 
to skovfogeder på distrikter med 300-
500 ha, gerne kombineret med godsfor
valtning. I dag er det vel snarere 3.000-
5.000 ha eller mere, der er aktuelt som 
en skovriders virkefelt. 

Træ et miljøvenligt 
råmateriale 

"Træ har fra Tidernes Morgen været et 
uundværligt Råmateriale" skrev profes
sor Grøn i 1925. Med troen på, at dette 
også ville gælde i fremtiden, har skov
driften op til det seneste årti (Rio-konfe
rencen) sigtet på høj vedproduktion, pri
mært etableret gennem velplejede 
monokulturer. 
Men markedet har ændret sig gennem 
årene, som professor Horst Schultz har 
illustreret det i figur 2. 
Brænde, træsko, dritler, vogne, skibe og 
sveller dominerede tidligere afsætnin
gen af løvtræ. Det ser noget anderledes 
ud i dag. Vi er nu langt mindre afhængi
ge af (dansk) træ som råvare. Frihandel 
og udbyggede transportsystemer levner 
ikke plads til et særligt beskyttet hjem
memarked . 
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At vi har kunnet opretholde en nogen
lunde rentabel afsætning af løvtræ skyl
des især Flemming lunckers banebry
dende indsats i Køge og dansk møbelin
dustris imponerende håndværks- og 
designbaserede udvikling. Desuden har 
spånpladeproduktion, flis og selv hugst 
muliggjort en afsætning - omend ikke 
særlig lukrativ - af små og ringere kvali
teter af nåle- og løvtræ. 
Realistisk bedømt er det - ud over reali
sering af gamle løvtræbevoksninger -
juletræer og pyntegrønt samt betalings
villige jagtlejere, der har reddet dansk 
skovbrugs økonomi i det seneste årti, 
godt hjulpet af de kemikalier som for
ventes forvist fra skoven i fremtiden . 
Samtidig med, at vi i dag er mindre 
afhængige af træ som råvare, er der et 
fortsat stigende behov for at komme 
væk fra en stresset hverdag - med inter
net og bureaukrati - og opleve skovens 
stilhed og friske luft. Jo mere "virtual 
reality" desto større behov for "real rea
lit y"! - Og for skoven som beskytter af 
grundvand og til at optage og lagre C02. 
Det er rationalet bag Folketingets 
beslutning om at fordoble skovarealet 
over det næste århundrede - ikke en for
ventet mangel på dansk træ som råstof. 
Den store betydning dansk træ gennem 
tiderne har haft, bl.a. som brændsel, 
stærkt accentueret under de to verdens
krige, kan næppe blive aktuel i et 
moderne samfund med et mangedoblet 
energiforbrug. Samtlige danske skoves 
vedforråd kan måske dække nogle få 
måneders energiforbrug. Træet kan 
være - og er - et godt tilskud til energi
produktionen i decentrale kraftvarme
værker og vel anvendeligt i såvel større 
som mindre brændefyr og kaminer. 
Mere kan det næppe blive til. 
At der inden for en overskuelig årrække 



II 1lI 

I kan ikke erstattes ~an erstattes 

Personligt behov 

./ 
./ 

./ 
./ ~-

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

Delvis fortrængning af træ 
men udvikling af talrige 

nye træprodukter 

Fornybare, flexible materialer 
får stigende betydning 

Forhistorisk tid 1850 '2000 

Figur 2. Historien bag anvendelsen af træ - teorien om trefaser. IUFRO proceedings 1992. 

skulle opstå mangel på nåletræ i Nord
europa forekommer ikke sandsynligt i 
betragtning af, at hugsten for tiden kun 
udgør ca. 2/3 af tilvæksten . Anderledes 
ser det ud med løvtræ, hvor der forudses 
problemer med fortsat at skaffe tropisk 
hårdtræ. Det må give stærkt forbedrede 
muligheder for afsætning af dansk løv
træ - af god kvalitet. 
Et problem for afsætning af dansk træ 
har været - og er - at den råtræforarbej
dende industri er økonomisk svagt fun
deret, og at de svenske savværker ligger 
så forbandet tæt på. 

Mere forskning 
og produktudvikling 

Professor Moltesen har gennem sit man
geårige virke gjort en betydelig indsats 

for at skabe samarbejde mellem skov
bruget og dets aftagere, bl.a. gennem 
Trærådets virksomhed. Det betyder f. 
eks., at vi har fået en højtudviklet 
træimprægneringsindustri med et stort 
eksportvolumen. 
I samarbejde med Træbranchens Oplys
ningsråd og de teknologiske institutter 
er der gjort en stor indsats for at fremme 
brugen af træ og forbedre virksomheder
nes konkurrenceevne. Det ses bl.a. tyde
ligt af møbelbranchens eksportsucces og 
udviklingen af danske limtræfabrikker. 
Med den stigende økologiske bevidsthed 
må der være gode chancer for at øge 
befolkningens lyst til at bruge træproduk
ter. Det understreges af den øgede anven
delse af livscyklusanalyser, der klart indi
cerer, at træ er miljømæssigt overlegent i 
forhold til konkurrerende materialer som 
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plast, stål og beton, Men der er mange 
barrierer at overvinde, ikke mindst på 
brandområdet. Ubegribeligt at myndig
hederne her fører en fodslæbende politik, 
i modsætning til vore nabolande, 
Opmuntrende er projektet Nordic 
Wood, hvor der i nordisk fællesskab 
investeres millionbeløb for at skabe nye 
produktmuligheder. Tilsvarende gælder 
loven om støtte til produktudvikling for 
skov og træindustri med et årligt støtte
beløb på 20 mio, kr. Også fra Miljømi 
nisteriets ordning ved r. renere teknologi 
er der uddelt væsentlige beløb, 
Et af de meget perspektivrige områder er 
kompositmaterialer baseret på plantefibre, 
Professor Per Ole Olesen har, bl.a, i sam
arbejde med Novo og Junckers Savværk, 
taget initiativet til en omfattende indsats 
på dette område, Optimistisk vurderet vil 
et gennembrud kunne betyde væsentligt 
øgede muligheder for afsætning af de 
mindste og dårligste skovprodukter. 
At kraftværkerne er motiveret for at bru
ge mere træ er positivt. Men det er næp
pe optimalt at brænde dette værdifulde, 
men dårligt betalte råmateriale, før det 
bliver brugt til bedre formål. 
Den fremtidige træforskning må have 
som mål at gøre træ til et materiale, hvis 
egenskaber er klart definerede, Det skal 
kunne gøres volumenstabilt under skif
tende fugtforhold og bestandigt mod 
svampeangreb og andre former for ned
brydning, Det skal kunne gives forbed
rede styrkeegenskaber og et smukkere, 
vedligeholdesfrit udseende, samtidig 
med at det skal kunne formes og sam
menføjes til alle tænkelige formål - til en 
konkurrencedygtig pris, 

Certificering et ulandsproblem? 

Et aktuelt spøgelse i debatten er certifi-
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cering af skovprodukter. Trenden er klar 
for alle forbrugsvarer. For juletræer og 
pyntegrønt en oplagt ide, 
Anderledes med gavntræet. Det, der skal 
hugges de næste årtier, står der allerede, 
Vi har en skovlov , der sikrer bæredygtig 
skovdrift. Hvis en eventuel certifice
ringsordning skulle medføre yderligere 
krav til økologisk bæredygtighed, er det 
problematisk og vanskeligt at begrunde 
sagligt, men måske ud fra kommercielle 
hensyn acceptabelt. 
I givet fald vil det være rimeligt , at 
sådanne kriterier indarbejdes i skovIo
ven, så hele det danske skovbrug er 
omfattet, og vi undgår de medfølgende 
kontrol udgifter. Brugere af skovens pro
dukter vil være mindst lige så godt stil
let på den måde , 
Problemerne i de tropiske og subtropi
ske områder var den altoverskyggende 
baggrund for Rio-konferencen, Dette 
ikke primært af hensyn til træforsynin
gen, men i højere grad på grund af 
afskovningens katastrofale virkninger i 
form af erosion , klimaændringer, forrin
get vandforsyning, beskæring af den 
lokale befolknings levemuligheder og 
destruktion af rigt facetterede , uerstatte
lige biotoper. 
Som omtalt i kapitlet om forstkandidater 
i udlandet har et stort antal danske forst
kandidater i de sidste 100 år været enga
geret i oversøisk skovbrug. På foranled
ning af 0K startede allerede i 1914 det 
første kursus i tropeskovbrug med pro
fessor A,Oppermann som formand for 
den nedsatte kommission , 
Godt at emnet nu mere end 80 år efter er 
taget op igen. Det så meget mere som 
DANIDA og Miljøministeriet (DAN
CED) har gjort det til et højt prioriteret led 
i den danske u-landsbistand, så der alloke
res stadig større millionbeløb hertil. 



Figur 3. "Egetræer". Maleri af Niels Strøbek, 1985. Ny Carlsberg Glyptotek, Køben
havn. 

Skoven som tilskudsjungle? 

Det er lykkedes den dygtige ledelse af 
Skov- og Naturstyrelsen at overbevise 
de bevilgende myndigheder om, at der 
skal ydes betragtelige tilskud til at frem
me de foretrukne aspekter af bæredyg
tighed. 
Der må være en grænse for, hvor langt 
man skal bevæge sig ind i tilskudsjung
len og dermed udsætte sig for forøget 

statslig kontrol med forvaltningen af de 
private skove. - Skovbruget skulle nødig 
bevæge sig ind i samme ødelæggende 
tilskudssituation som landbruget' 
Der kan være god grund til, at det 
offentlige betaler for konkrete ydelser, 
hvis skovejeren er med på en sådan han
del. Et kritisk område er grundvandet. 
Det er en nærliggende tanke, at skov
bruget skal kunne få betaling for sikring 
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af rent grundvand som kompensation for 
et sandsynligt væksttab. Alternativet 
kunne ellers blive en restriktiv lov
givning for skovdriften - uden erstat
ning. 
Det har været vanskeligt at få gang i 
skovrejsningen trods tilskud. Processen 
kunne fremmes ved at fjerne de barrierer 
i lovgivningen, som fratager potentielle 
investorer interessen. Det gælder bl.a. 
pensionskasser, større virksomheder og 
enkeltpersoner, der ser perspektiver i at 
etablere skovprægede, landskabeligt 
smukke områder med gode muligheder 
for naturoplevelser, sport, jagt og fiske
ri. 
En anden side af fremtiden er "naturtu
risme" . Det er en vanskelig balance
gang. Belastende såvel for økonomien 
som for naturen. 
I statsskovene kan der skabes mange 
attraktive muligheder for skovgæsterne. 
Det giver et forståeligt pres fra publi
kum mod de private skove for at yde 
noget tilsvarende. Derfor kunne det 
overvejes at lade det offentlige i højere 
grad udlicitere sådanne opgaver til pri
vate skovejere, der er indstillet på mod 
betaling at yde en sådan service til glæ
de for publikum. 
I pagt med den tendens, der for tiden 
hersker, kan det måske forventes/ 
befrygtes, at driften af statsskovene 
udliciteres på basis af vel beskrevne 
resultatkontrakter, eller at de overgår til 
aktieselskabsform som i Sverige. Der
med ville man adskille den statslige 
skovdrift fra Statens lovgivende, 
udøvende og dømmende magt. Samtidig 
kunne man skabe større ligestilling mel
lem privat og statslig skovdrift og måske 
reducere det underskud på den statslige 
skovdrift, der på grund af særlige for
pligtelser p.t. er ca 2000 kr pr ha. 
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Fra "godsejervældet" i forrige århun
drede - bl.a. præget af alle tiders mest 
indflydelsesrige godsejer og forstkan
didat J.B.S. Estrup - har vi gennem 100 
år bevæget os via en demokratiserings
proces til et stærkt bureaukratisk sam
fund, hvor beslutninger træffes på 
baggrund af en dialog mellem de man
ge naturinteresserede organisationer, 
Skov- og Naturstyreisen og Dansk 
Skovforening. 
Det er en til tider vanskelig dialog for 
det private skovbrug. Antallet af skov
ejere udgør jo en forsvindende minoritet 
blandt vælgerne. Det er dog bemærkel
sesværdigt at notere, hvor stor indflydel
se Dansk Skovforening i samarbejde 
med Skov- og Naturstyreisen har haft på 
lovgivningen. Rent konkret ses det i for
bindelse med bl.a. stormfald, og sidst 
ved nedsættelse af ejendomsskatter og 
arveafgifter. 
Der er meget at rette op på endnu. Men 
den sagligt baserede forhandlingslinje, 
der er fulgt af Skovforeningen, har af
tvunget respekt. 
For forstkandidater kan fremtiden se lys 
ud med den øgede interesse for skov og 
landskab, en interesse der også har sat 
sig spor i udviklingen af Forskningscen
tret for Skov & Landskab. Det er en 
anden, mere bredspektret fremtid, som 
rækker et godt stykke uden for skovgær
det. Det afspejler sig også i den nye fler
strengede uddannelse og i optaget af 60 
studerende årligt. 
Nogle er bekymrede for den fremtidige 
beskæftigelse. Baseret på personlige 
erfaringer finder jeg, at en rigt facetteret 
uddannelse, som kan tiltrække en talent
fuld del af ungdommen, vil der være et 
stort behov for i fremtiden, såvel i Dan
mark som i udlandet. At man i højere 
grad bør samtænke denne uddannelse 



med skov- og landskabsingeniør-uddan
nelsen hører med i billedet. Ved det 
næste jubilæum vil vi måske også se de 
to uddannelsers kandidater forenede i 
samme forening. 
Som afslutning på dette kaleidoskopiske 
indlæg et uddrag af Sophus Claussens 
digt "Trefoden" fra 1901: 

... Den er et sejrrigt Jærtegn 
den Skov, som skiftevis slipper 
og suger os til i et Kærtegn. 

Den gemmer en fribåren Kækhed 
bag sine Grenelemmer, 
ForlØsning for Skygger, som skræmmer. 

Forløsning! - thi jeg er forløst! 
blæst bort er det ydmyge Ungsind, 
min Rådvildhed og mit Tungsind. 
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Træk af skovdyrkningens 
historie og udvikling i Danmark 
gennem 100 år 
Fra 1897 til 1997 

Af H.A. Henriksen og J.P. Skovsgaard 

En periode med den 
tekniske udvikling som et 
markant hovedtræk 

Gennem de sidst forløbne 100 år er de 
tekniske fremskridt - navnlig betinget af 
forbrændingsmotorens praktiske anven
delse - et af de mest iøjnefaldende træk 
ved samfundsudviklingen . Teknikken 
øgede arbejdsindsatsens effekt og førte 
til en væsentlig stigning af reallønnen. 
Også i skovbruget, hvor der gælder de 
samme økonomiske vilkår som i de 
øvrige erhvervsgrene, måtte man tilpas
se sig den stigende realløn . Dette blev 
med tiden af gennemgribende betyd
ning, ikke blot for selve skovdyrkningen, 
men også for den administrative struk
lur og de driftsøkonomiske forhold. 
Sideløbende er den dyrkningsmæssige 
viden øget, så man bedre er blevet i 
stand til at holde trit med den tekniske 
udvikling . Fra at være en erfaringssag, 
stort set præget alene af fagets praksis, 
udviklede skovdyrkningen sig til en 
mere videnskabeligt funderet disciplin. 

Den skovdyrkningsmæssige 
viden 

Skovdyrkningen var gennem hele 1800-
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tallet næsten udelukkende baseret på 
umiddelbare iagttagelser og praktisk 
erfaring, stærkt påvirket af tysk tradition 
(lit. ll). At dette endnu ved århundred
skiftet var karakteristisk for faget, frem
går af "Haandbog i Skovbrug", som 
L.A. Hauch og A. Oppermann skrev fra 
1898 til 1902 (fig. l, lit. 10). 
r løbet af 1900-tallet fik man en langt 
bedre forståelse af årsagssammenhæn
ge. Dette må navnlig tilskrives grund
videnskabernes udvikling, f.eks. plante
fysiologi, genetik og jordbundslære. 
Hertil kom det med tiden ret omfattende 
eksperimentelle grundlag, der bl.a. førte 
til et nøjere kendskab til så væsentlige 
emner som f.eks. træartsvalget, betyd
ningen af egnede provenienser, hugst
styrkens indvirkning på produktion og 
kvalitet og på nåletræbevoksningers sta
bilitet mod stormfald. 
Som markante begivenheder bør næv
nes de orkanagtige storme i 1902, 1934, 
1967 og 1981, der langtidigt har præget 
skovenes strukturelle opbygning. Det 
havde i hvert fald den positive effekt, at 
stormfaldene viste risikoen ved stor
fladedrift med nåletræer og gav anled
ning til værdifulde erfaringer med løv
træ/nåletræ-blandinger og indplantning 



HAANDBOG 

SKOVBRUG 
AF 

L. A. HAUCH .-\. OPPEKMAN'N 

K0RENHAV:\' 

DET NORDISKE FORL.-\(', 
EIlNST ROJESEN 

18~H3 - 1 !I02 

Fig. l. Hauch og Oppermanns "Haandbog i Skovbrug"fra 1898-1902. Et af 1900-tal
lets indflydelsesrige litterære værker. 
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Fig. 2. Bevoksning af bøg fra Cenlralkarpaterne (Kakasovce), alder 68 år, karakteristisk 
ved rette stammer, små grenvinkler og mange spidstveger (lit. 14). Als Nørreskov afd. 
70. Fot. KS, april 1994. 

af stabiliserende bælter af lærk , bøg, eg 
m.v. 
Denne stadig voksende erfaringssum 
har givet en meget større handlingssik-
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kerhed og en mere klar forståelse af, 
hvad der kan anses for "god skov
dyrkning". Den er også retningsgivende 
for , hvordan man skal vurdere og hånd-



tere de omstillinger, der er nødvendig
gjort af den tekniske udvikling og de til 
stadighed skiftende økonomiske vilkår. 
Derfor er kendskabet til skovdyrkning af 
fundamental betydning. 

At fremskridtene i reglen ikke er så 
iøjnefaldende, at de forekommer skel
sættende, skyldes bl.a., at de er længe 
om at manifestere sig. 
F.eks. er indbringningen af nye arter fle
re årtier om at præge skovbilledet. Iføl
ge den sidste skovtælling dækker nåle
træerne - rødgran, sitkagran, douglas, 
ædelgran og grandis - nu 64 pet. af lan
dets skovareal, mod 22 pet. i 1881 (lit. 
30). Indbringelsen af nåletræer har såle
des i høj grad ændret skovene. 
For proveniensvalget gælder det yder
mere, at man skal være fagmand for at 
se, at der i det hele taget sker ændringer 
(fig. 2). Og alligevel er det en sag af 
væsentlig betydning, for så vidt som 
omkostningerne som regel er omtrent de 
samme, uanset valget af proveniens. 

Hvis man vil pege på nogle begivenhe
der, der kan henføres til bestemte årstal, 
som der foreligger skriftlig dokumenta
tion for , og som med tiden fik vidtræk
kende betydning, kan man f.eks. nævne 
1763, da J .G. von Langen tiltrådte sit 
engagement i Danmark. Dette var bl.a. 
stærkt medvirkende til introduktion af 
nåletræer i skovdyrkningen (lit. 7) . 
Også starten på uddannelsen af "Kieler
kandidater" i 1786 blev af stor betyd
ning . De fra Kiel i perioden indtil 1832 
ca. 300 dimitterede kandidater bidrog i 
væsentlig grad til at formidle klassisk 
skovbrugsviden til danske fagfolk (lit. 
ll). 
En anden skelsættende begivenhed var 
Skovloven af 1805 med bl.a. C.D.F. 

Reventlow som initiativtager (lit. 22). 
Her blev forpligtelsen til "Højskovs
drift" lovfæstet. Revisionerne i 1935, 
1989 og 1996 har ikke medført principi
elle ændringer. 
Går man frem ti I 1900-tallet kan man 
f.eks. nævne A. Oppermanns afhandling 
fra 1908, "Vrange Bøge i det nordøstlige 
Sjælland" (lit. 20) , L.A . Hauchs om 
"Proveniensforsøg med Eg" fra 1914-20 
(lit. 9) og Oppermanns posthume 
afhandling fra 1932, "Egens Træformer 
og Racer" (lit. 21). De kan i dag fore
komme elementære og forsøgsmæssigt 
kritisable, men blev indledningen til 
langt mere omfattende undersøgelser af 
skovtræernes arvelige egenskaber og fik 
iøvrigt international betydning. 
Ser man på bestandsplejen bemærkes 
c.H. Bornebusch' afhandling fra 1937 
om "Stormskaden på Udhugningsfor
søget i Hastrup Plantage" (fig. 3, lit. 5), 
hvor det for første gang blev påvist, at 
en rødgranbevoksning er mest mod
standsdygtig mod stormfald, hvis der 
ikke er foretaget tyndingshugst. Det gik 
stik imod tidligere opfattelse. Også den
ne afhandling fik international betyd
ning. 
Går man endnu længere frem i tiden, har 
det i flere tilfælde vist sig, at forsøgene 
er løbet over så kort tid, at de første kon
klusioner ikke var holdbare. Der er med 
andre ord en mærkbar risiko ved anven
delse af forsøgsresultater, før de på 
langt sigt har bevist holdbarheden. 

Det gælder f.eks. proveniensforskningen, hvor 
man i 1960-erne mente at have fundet nogle 
fremragende herkomster af rødgran i Rumænien 
og Polen, men de viste sig på lidt længere sigt at 
være uegnede på grund af svigtende sundhed 
(lit. 13). 
Et andet eksempel er bestandsplejen i rødgran , 
hvor man i en periode mente at kunne anvende 
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Fig. 3. Udhugnings forsøg i Hastrup Plantage efter stormen den B.februar 1934. Til høj
re den stormfældede D-hugst og til venstre den stormfaste, tætte A -hugst (lit. 5). 

D~B-hugst til stabilisering mod stormfald (lit. 
6). Effekten er imidlertid meget tvivlsom (lit. 
4). Med "tyndingsfri drift" (lit. 23) er man nu i 
realiteten kommet tilbage til Bornebusch' erken
delse fra 1937: Mest stabil mod stormfald er 
den aldrig tyndede bevoksning. D~ B-hugst må 
dog stadig anses for en god tyndingsforskrift for 
rødgran. 
Et s idste eksempel er pesticiderne, der fik stor 
betydning fra 1940'erne og frem . Flere har sene
re vist sig at rumme så stor fare for miljøet, at 
anvendelsen er blevet forbudt. 

Adsbllige andre navne kunne nævnes, 
navnlig de personer der har haft løbende 
formidlingsopgaver. Det gælder f.eks . 
lærerne i skovdyrkning, hvoriblandt 
Carl Mar: Møller ("Carl Mar:") vel er 
det navn, der ligger nulevende fagfolk 
nærmest. 

322 

Nogle hovedtræk i den tekniske 
udviklings forløb 

De tekniske fremskridt har i det lange 
løb medført, at skovbruget fra at blive 
ledet og overvåget i alle enkeltheder af 
skovens funktionærer, måtte indføre en i 
flere henseender stærkt forenklet arbejds
gang, der iøvrigt nu i vidt omfang vare
tages af entreprenører. 
Udviklingen startede imidlertid lempe
ligt, da man i 1890'erne kom ind på at 
anvende forbrændingsmotoren som 
drivkraft i automobiler, d. v .s. som et 
befordringsmiddel. Dette blev med tiden 
en af forudsætningerne for, at hverken 
funktionærerne eller arbejderne behøve
de at bosætte sig så tæt på deres arbejds
plads som hidtil. 



I den tekniske arbejdsproces kom udvik
ligen langsomt og gradvis . Først fra slut
ningen af 1940'erne blev forbrændings
motoren i betydeligt omfang anvendt 
både i de - hidtil hestetrukne - tunge 
arbejdsredskaber og senere også i lette 
hånd redskaber (f.eks. lette fræsere og 
håndbårne motorsave). 
At denne tekniske udvikling var et til
trængt middel til at reducere omkostnin
gerne, er indlysende. Det gælder navnlig 
de arbejdsprocesser, der hidtil havde 
været baseret alene på manuel arbejds
kraft. 

F.eks. var det indtil midten af 1900-tallet ikke 
usædvanligt, at en bøgekultur blev etableret ved 
plantning af ca. 30.000 planter pr. ha i hakkede 
eller håndgravede riller. svarende til et tidsfor
brug på ca. 3.000 mandstimer pr. ha. Det vil 
med de nugældende arbejds priser betyde en 
omkostning på 350.000-400.000 kr. (lit. 15). 

Mod slutningen af 1900-tallet tog 
udviklingen fart. En af de mest afgøren
de faktorer har været de siden 1970'erne 
udviklede selvkørende skovnings- og 
transportmaskiner. 
Dette medførte nogle for skovbruget 
særegne problemer på grund af skovens 
uoverskuelighed og vanskelige tilgæn
gelighed, som gør den bedre egnet for 
den mere skånsomme indsats med heste. 
Desuden var man i begyndelsen henvist 
til at anvende maskiner, der ikke var 
konstrueret til anvendelse i skoven, men 
med henblik på landbruget. 

Skovdyrkningsmæssige fordele 
og ulemper ved den tekniske 
udvikling 

Den tekniske udvikling har i høj grad 
ændret både vilkårene for skovdyrknin
gen og fremgangsmåden ved de dyrk-

ningsmæssige indgreb. Derfor er store 
dele af den skov, der omgiver os, blevet 
til med anvendelse af fremgangsmåder, 
der i reglen afviger stærkt fra de nutidi
ge. Dette gælder naturligvis også for 
mange af de gamle forsøgsanlæg, hvad 
der må tages hensyn til ved anvendelse 
af resultateme i nutidig praksis. 

For del dyrkningsmæssige niveau har 
udviklingen medført både fordele og 
ulemper. 
I begyndelsen af 1900-tallet fortsatte 
man den tradition for en meget vidtdre
ven perfektionisme, der tilskrives bl.a. 
L.A. Hauch, der var forstinspektør på 
Bregentved og medforfatter til "Haand
bog i Skovbrug" (lit. 10). Den var karak
teristisk bl.a. ved en meget intensiv og 
dybtgående jordbearbejdning og stor 
plantetæthed. Det havde været dyrt og 
gav også anledning til kritik (lit. 18). 
men blev efterhånden mindre kostbart 
på grund af den tekniske udvikling. 
Denne tradition for en godskovdyrk
ning, hvor man tilstræbte komplette kul
turer og en intensiv bestandspleje, blev 
mange steder bevaret gennem hele den 
første halvdel af århundredet, omend 
med nogle modifikationer. 
Indtil da havde den tekniske udvikling 
faktisk indebåret fremskridt, uden i væs
entlig grad at foninge dyrkningsniveau
et. Det gælder i hvert fald i de tilfælde, 
hvor arbejdet kunne gøres lige så godt 
maskinelt som med håndredskaber. Her
ved er arbejdet blevet mindre nedsliden
de (fig. 4, lit. 27). 
Senere har flere faktorer trukket i mod
sat retning. F.eks . har en af de alvor
ligste ulemper været den i løbet af 
1980'erne og 90'erne omfattende anven
delse af tunge maskiner i den sluttede 
skov, der kan medføre skader på både 
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Fig. 4. Skovkran, Lærebog forSkovfogedelever, 1941 (lit. 27). 

skovbunden og de stående træer (fig. 5). 
Specielt på grund af de tæt beliggende 
stikspor og maskinernes større vægt må 
man på strukturfølsomme jorder påreg
ne muligheden for et tilvæksttab, i nog
le tilfælde på op til 30% (lit. 25). 
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Endvidere har den tekniske udvikling 
efterhånden medført, at en del af de 
arbejder, der tidligere blev udført manu
elt, enten bliver undladt eller stærkt for
enklet i en grad, der ofte har forringet 
skovens primære produktion. 



Det gælder f.eks. de tidlige tyndingsind
greb - navnlig i yngre løvtræbevoksnin
ger - hvor devisen førhen var: Tidligt 
startende indgreb og derefter "lidt, men 
tit", efter en nøje gennemtænkt udvis
ning, udført af skovfogeden eller skovri
deren. 
Medmindre selvskovere kan udføre 
arbejdet, er dette efterhånden blevet 
umuliggjort, dels fordi den maskinelle 
indsats i sig selv indebærer behovet for 
en forenkling, dels fordi skovbrugets 
funktionærer har fået mindre tid til 
rådighed på grund af de større admini
strative enheder. 
r ældre lØvtræbevoksninger - i hvert fald 
af bøg - opstod der på grund af den stær
ke hugst ofte nogle problemer med en 
kraftig udvikling af bundvegetationen. 
Til en vis grad har man kunnet klare de 
problemer, dette medfører ved foryngel
sen, med en intensiv jordbearbejdning, 
der er blevet relati vt billig i kraft af 
mekaniseringen. 
Hvad angår bestandsplejen i ældre 
rødgranbevoksninger, håbede man, som 
omtalt s. 69-70, at kunne klare den svig
tende stabilitet ved en aldersgradueret 
hugststyrke (D-> B-hugst) . Da dette er 
en tvivlsom formodning, går tendensen 
nu i retning af tidlige, meget stærke 
hugstindgreb, hvorefter tynding op
hører. 

Meget vanskeligt stiller det sig imidler
tid med de mere komplicerede, flerlage
de skovstrukturer (lit. 12). De kræver 
nogle nuancerede tyndingsindgreb, som 
vanskeligt kan tilpasses en mekaniseret 
arbejdsgangs forenklede, systematiske 
karakter. 
Den tekniske side af problemet kunne til 
en vis grad have været klaret, hvis man 
ikke ensidigt havde valgt den teknisk 

letteste løsning med indsats af tunge 
maskiner, men i højere grad havde 
anvendt f.eks. udslæbning af effekter 
med spil fremfor en direkte færdsel 
overalt med tunge maskiner. 
Hertil kommer, at disse dyrkningsfor
mer (fig. 6) i reglen kræver "forstman
dens opmærksomhed og nærvær", end
og i situationer, hvor det blot drejer sig 
om en midlertidig to-etagere t skovstruk
tur, d.v.s. en forholdsvis enkel variant af 
ensaldrende højskovsdrift (lit. 11 og 
16). Dette giver naturligvis problemer i 
forbindelse med de store administrative 
enheder, hvor et detaljeret tilsyn kan 
være uoverkommeligt. 
Egentlig drejer det sig om nogle princip
per, der blev udviklet allerede fra 
begyndelsen af 1800-tallet (tyskerne 
G.L. Hartig og Wilh. Pfeil) , og som 
senere blev kendt under betegnelsen 
"Dauerwald" i begyndelsen af 1900-tal
let (lit. 19). 
I løbet af 1980'erne er disse tanker igen 
blevet aktuelle under betegnelsen natur
nært skovbrug (lit. II). Også Rio- Kon
ferencen (1992) har stimuleret bestræ
belserne i retning af et mere bæredygtigt 
skovbrug. 
Vilkårene for at praktisere naturnært 
skovbrug er væsentligt anderledes nu 
end tidligere. Det skyldes bl.a. den langt 
tættere vildtbestand og ændringer i skov
enes opbygning og artssammensætning. 
Hele problemet med de komplicerede 
skovstrukturer, fremfor de ensartede, 
ensaldrende skovstrækninger, er blevet 
yderligere aktualiseret siden 1980'erne 
ved en mere klar accept af, at publikums 
behov for "fritidsarealer" og "naturople
velser" må indgå i dyrkningsformålet. 
Spørgsmålet om, hvilket udseende af 
skoven publikum foretrækker, er nøje 
undersøgt af Niels Elers Koch m.fl. (lit. 
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Fig. 5. Skovning og kørsel med maskiner medfører ofte væsentlige skader på skovbun
den og stående træer. FOl. JPS, juni 1997. 
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Fig. 6. Naturlig sydrandsforyngelse i Lilballe Skov ved Vejle. En "naturnær" skovdrift, 
der af "boglige" forudsætninger ikke kræver mere, end hvad der forelå allerede i Kie
ler-Perioden. Men forstmandens opmærksomhed og nærvær er nødvendig (lit. 11). Fot. 
HAH, juni 1960. 

17) med den hovedkonklusion, at man 
navnlig ønsker et skovlandskab med 
"naturlige" variationer. 
Men det største problem er sandsynlig-

vis, at de mere komplicerede dyrknings
former forudsætter en langtidig fasthol
den af det skovdyrkningsmæssige sigte. 
Dette kan ikke forventes af et erhverv, 
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der - ligesom det øvrige samfund - må 
indrette sig efter de givne omstændighe
der, herunder bl.a. den skiftende politi
ske målsætning med skovbruget. 

Den administrative struktur 

For administrationen har de højere 
lønninger for alle kategorier af fagets 
funktionærer medført, at de admini
strative enheder nødvendigvis måtte 
gøres større. Skovriderne og forstfuld
mægtigene blev alt overvejende 
beskæftiget med den overordnede 
administration. Også skovfogederne 
fik i langt højere grad end hidtil admi
nistrative opgaver. 
Som en naturlig konsekvens af disse 
ændringer i administrationsformen og 
opgavefordelingen er uddannelsen af 
både funktionærer og arbejdere ændret 
væsentligt. 
Forstkandidatuddannelsen, der tidligere 
havde stor bredde i både dyrkning, tek
nik og økonomi, er nu ændret i mere 
organisatoriskJadministrativ retning og 
er desuden blevet mere specialiseret. 
Også skovfogeduddannelsen (nu skov
og landskabsingeniører) er blevet mere 
tidssvarende. I 1905 afløstes det siden 
1861 eksisterende Forst- og Jagtlære
brev af en mere systematisk skovfoged
uddannelse, og i 1963 blev Skovskolen 
oprettet. For skovarbejdernes vedkom
mende har man - ud over forskellige 
specialkurser - siden 1976 haft en EFG
uddannelse i skovbrug (nu EU-uddan
nelsen) . 
Således har udviklingen ført til realise
ring af "Overførstersystemet" , dog uden 
at bruge de hertil svarende betegnelser: 
Skovriderne er blevet til overførstere og 
skovfogederne til skovridere, mens 
skovarbejderne - i den sidste halve snes 
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år også entreprenørernes maskinførere -
har overtaget en væsentlig del af skov
fogedernes arbejde. Det gælder f.eks. 
udvisning i bevoksninger af nåletræ og i 
yngre løvtræbevoksninger. 
Navnlig gennem de sidste 30-40 år er 
der sket betydelige ændringer af stats
skovdistrikternes størrelse. Når hertil 
kommer, at der siden fusionen mellem 
SkovstyreIsen og Fredningsstyrelsen 
(1987) foreligger væsentligt flere ar
bejdsopgaver, er det indlysende, at 
skovriderne og skovfogederne har min
dre tid til varetagelse af det erhvervs
mæssige skovbrug. 

Af tabel I fremgår det, at statsskovdistrikterne i 
Nordsjælland og i Sønderjylland er blevet 2-3 
gange så store. Det samme gælder skovparterne 
(if. "Danske Skovdistrikter" 1961 og 1995). 
I Nordsjælland drejer det sig i 1961 om distrik
terne Esrum, Frederiksborg, Gurre, Hørsholm, 
Kronborg, Mårum, Nødebo og Tisvilde-Frede
riksværk, der i 1995 var sammenfattet til kun tre 
distrikter: Tisvilde-Frederiksværk, Frederiks
borg og Kronborg Distrikter. De store sØ-area
ler (Arresø og Esrum Sø) er ikke medtaget. 
I Sønderjylland drejer det sig i 1961 om di strik
terne Stenderup, Haderslev , Gråsten, Åbenrå og 
Sønderborg, der i 1995 var sammenfattet til 
Gråsten, Haderslev og Åbenrå Distrikter. 

Tabel l. Den gennemsnitlige størrelse af stats-
skovdistrikter og skovparter i to geografiske 
områder i 1961 og 1995. 

Område Årstal Areal Distrikts- Skovparts-
ialt størrel se størrelse 
ha ha ha 

Nord- 1961 17.013 2.127 532 
sjælland 1995 18.033 6.01 I 1.061 

Sønder- 1961 10. 113 2.023 532 
jylland 1995 12.158 4053 1.105 



En lignende udvikling er sket inden for 
privatskovbruget, men under andre for
mer, idet antallet af "residerende" 
skovridere - d.v.s. primært knyttet til en 
skovejendom - er faldet væsentligt og 
afløst af forskellige former for tilsyn . 

De driftsøkonomiske forhold 

I sig selv har den teoretiske skovøkono
mi næppe haft afgørende betydning for 
1900-talJets skovdyrkning, for så vidt 
som den økonomiske handlemåde i 
højere grad handler om nogle langt stær
kere faktorer , såsom besparelser, kapi
talhævning og investeringsmuligheder. 
Men hvis der er sammenfald mellem 
praksis og den økonomiske teori, opstår 
der en indbyrdes forstærkende virkning. 
Og netop dette var tilfældet, så meget 
mere som man af tekniske nyskabelser i 
reglen venter at kunne forøge og billig
gøre produktionen . 
På kort sigt var der i skovbruget tre 
nærliggende udveje for besparelser og 
frigørelse af kapital: Reduktion af 
omkostningerne, stærkere hugst og lave
re omdrift. 
Og det blev der god brug for , idet der 
gennem det meste af 1900-tallet på 
adskillige af de private skovejendomme 
var perioder med et stort kapitalbehov, 
som det var nærliggende at klare ved 
besparelser og en reduktion af skovens 
vedmasse. Det skete f.eks . under 
20'ernes og 30'ernes landbrugskriser og 
i forbindelse med landbrugets moderni
sering i en periode efter 2. Verdenskrig . 
Jordlovene fra 1919, der bl.a. indebar 
len. stamhuse og fideikommisgodsers 
overgang til fri ejendom, har sandsyn
ligvis haft en lignende virkning. Det 
gjorde disse ejendomme mere følsomme 
for varierende økonomiske belastninger 

og for problemer i forbindelse med 
generationsskifte. 
Dette stemte godt overens med en frem
herskende skovøkonomisk teori, der var 
baseret på beregninger af forrentningen 
af den investerede kapital. 
Tankegangen var meget enkel: Kultur
udgiften kunne reduceres uden i væsent
lig grad at påvirke udbyttet , og den 
"overskydende kapital" i den stående 
vedmasse kunne anbringes i bedre for
rentede "alternative investeringer". 
Hovedlinierne i denne tanke stammede 
egentlig fra forrige århundrede (tysker
ne M.R. Pressier og M. Faustmann) og 
er kendt som "Bodenreinertrag" , men 
fik i 1930'erne en god talsmand i A. 
Howard Grøn (lit. 8), som var professor 
i skovøkonomi. 

Selve tankegangen og beregningsmeto
deme var i princippet rigtig, men blev 
gennemgående opfattet for bogstaveligt, 
idet den i flere henseender var baseret på 
et alt for spinkelt grundlag af iaguagel
ses materiale: 
- At man kunne spare på kulturudgifter

ne var i princippet rigtigt, men bl.a. i 
"Kulturbetænkningen" fra 1968 (lit. 28) , 
gik man langt ud over de grænser, der var 
eksperimentelt belæg for. Oven i købet 
på et tidspunkt, hvor der ikke var speciel 
grund til besparelser. Betænkningen blev 
revideret i slutningen af 1980'eme, og 
foreligger nu trykt som et notat fra Skov
og Naturstyreisen med titlen "Plantetal i 
nåletræskulturer" (lit. 31). 
- At den stående ved masse - indenfor 

visse grænser - kunne reduceres, ville 
også være forsvarligt. Men at det er en 
betænkelig sag i hvert fald ved tynding i 
rødgran, måtte være klart allerede i 1934 
efter stormskaden på "Hastrup-forsøget" 
(lit. 5). 
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- At man - alt andet lige - foretrak træar
ter med kort omdrift, f.eks. rødgran, var 
i princippet en logisk rigtig konsekvens . 
Det førte imidlertid til rødgranens 
anvendelse i langt større omfang og på 
lokaliteter der var mindre egnede, end 
man i nutiden ville indlade sig på . Den
ne overdrevne forkærlighed for rødgran 
("Fichtomani ") var fremherskende i 
hvert fald endnu i l 960'eme. 
Skovøkonomernes modelberegninger 
var måske rigtige for en mindre bevoks
ning af rødgran, f.eks. I ha i et stort 
bøgernassiv. Men de gælder ikke nød
vendigvis, hvis der er en væsentligt 
større andel, f.eks. 50 pct. rødgran og 50 
pct. bøg, i skoven (på grund af øget risi
ko for stormfald og for trametes-smitte 
og dermed en forkortelse af omdriften) . 
- At forudsætte uændrede forhold - end
og med "evigheden" for øje - må for en 
tilbageskuende betragtning forekomme 
betænkeligt. Det gælder både den lang
tidige realrente, de naturgivne forhold, 
f.eks. højdevæksten - d.v .s. "boniteten"
og det naturbetingede træartsskifte, 
f.eks. indvandringen af ahorn, jfr. fig. 7 
(lit. 24 og lit. 14, spec. s. 205-206). 

Disse beregningsmetoder med vægt på 
forrentning af kapitalen betød, at skov
bruget mistede økonomisk fleksibilitet 
på grund af manglende gennemhug
ningsreserver, en lav omdrift og rødgra
nens manglende stabilitet. Dette har 
mange åbenbart undervurderet betyd
ningen af. Det kan til en vis grad ligge i, 
at man i vidt omfang har forestillet sig 
en mere kontinuerlig udvikling, d .v.s . 
i kke så præget af konjunktursvingninger 
og naturbetingede ændringer af skovtil
standen, som det faktisk har været 
tilfældet. 
Navnlig fra den private skovforvalt-
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nings side, hvor man jo var ansvarlig for 
den langtidige økonomiske bæredygtig
hed , reagerede man kraftigt. Stærkt kri
tiske indlæg kom allerede i 1889 fra 
overførster Winge på Frijsenborg (lit. 
26) samt 1957-60 fra skovrider Abell på 
Hvidkilde (lit. l og 2) og fra skovrider 
Bavngaard på Valdemar Slot (lit. 3). De 
stillede sig skeptiske overfor selve 
beregningsmåden, men den reelle bag
grund var nok så meget hensynet til den 
økonomiske fleksibilitet. 
I dag er de skovøkonomiske forhold 
yderligere kompliceret på grund af for
skellige tilskudsordninger, som ofte 
søger at fremme anvendelsen af løvtræ 
ved kulturanlæg. 

Sammenfatning og visioner 
for fremtiden 

Den tekniske udvikling har fået vidtræk
kende konsekvenser: 
Den ændrede fordeling af opgaverne 
mellem funktionærer, skovarbejdere og 
entreprenører, de større administrative 
enheder, og den informationsteknologi
ske udvikling gennem den sidste halve 
snes år, har ført til, at et distrikt nu kan 
"administreres fra skærmen". Men det 
gælder - vel at mærke - kun i de store 
linier og uden den sikkerhed, det giver 
at have det direkte synsindtryk af virke
ligheden nærværende . 
En udnyttelse af de tekniske fremskridt 
er ofte vanskeligere i skovbruget end i 
de fleste andre erhverv. Det har specielt 
været et problem, at det maskinelle 
udstyr har været tilpasset landbruget 
bedre end skovbruget. 
Som følge af en tilpasning af dyrknings
metoderne til den vidtgående mekanise
ring har det erhvervsmæssige skovbrug 
fået en anden opbygning, præget af 



Fig.7. Naturlig indvandring af ahorn under lysstillet bøg. Als Nørreskov afd. 51 (lit. 14). 
Fot. KS, okt. 1993. 

større, ensartede bevoksninger, vekslen
de med forholdsvis store, åbne flader. 
At der sideløbende er opstået et behov 
for skov af en helt anden karakter - mere 
varieret, "naturlignende" og "publi 
kumsvenlig" - har skabt problemer, der 

endnu ikke synes at være løst tilfreds
stillende. 
Det kræver en erkendelse af, at selvom 
de mere komplicerede, naturlignende 
dyrkningsformer måske på langt sigt 
kan blive fordelagtige - også i økono-
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misk henseende - så er, i hvert fald på 
kort sigt, øgede investeringer nødvendi
ge, når ideerne skal realiseres i den 
forstlige praksis. Og ikke mindst vil det 
være nødvendigt med stØtTe midler til 
forskning indenfor dette område, hvor 
der kun findes få præcise data for den 
langtidige udvikling. 
Om den tekniske udvikling på langt sigt 
vil være et fremskridt eJler et tilbage
skridt afuænger af, hvor godt man er i 
stand til at håndtere virkeligheden, d.v .s. 
skoven og skovdriften, under de til sta
dighed ændrede vilkår. 
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Hedeskovbrug 

Af skovrider Per F. Tøttrup 

Om de danske skoves udviklingshistorie 
er der blandt andet skrevet: 
"Thi skoven er sjældent urgammel. De 
fleste skove har været dyrket mark en 
eller flere gange, siden landbruget for 
fem tusind år siden trængte ind i landet
et bestandigt kredsløb mellem agerdyrk
ning, græsning, kulsvidning, brænde
sankning, svin på olden og rydning med 
økse og ild til fornyet dyrkning. Ustand
selig skiftede grænserne mellem ager
mark, overdrev og skov gennem tiderne; 
ofte lå agre og hvilede i en snes år, "med 
lyng og unge bøge begroet ", som det hed 
i matriklen 1688, for derefter at blive 
ryddet og yde et par afgrøder, før hvile
tiden igen var inde. Først med skovfor
ordningen af 1805 blev skovens grænser 
faste og urørlige, og kvægdriften ophØr
te i selve skovens område. 
På lignende måde har de jyske heder 
været præget af skiftende kultur. Heden 
selv er et kulturprodukt afhængig af 
fårenes gnaven, hvorved spirende 
trævækst holdes nede, bøndernes 
afskæring af lyngskjolden til ildebrænd
sel samt plukning af lyng rafterne til 
optænding, bageovnsfyring og tækning 

af de forblæste længer. Også de store 
hedebrande, der forsætligt eller af uagt
somhed ryddede op i ødet og banede vej 
for, at friske , grønne lyngplanter kunne 
spire frem til glæde for fårene , var for
dum med til at bevare "lyngens brune 
land". Ofte måtte man afbrænde for at 
få ploven i jorden, når man ville tage 
nogle af de fattige afgrøder, inden den 
opbrudte ager fik lov til at "springe i 
lyng" igen. Hede og mose gik ud i et, 
hærget af fælles brande og græsset af 
fælles får" . 
Ovenstående citat fra et af professor 
Axel Steensbergs værker vidner om, at 
de fleste af vore skove vokser på tidlige
re dyrket jord. Men medens indtagelse 
af skovgrund til dyrkning er af meget 
gammel dato, er det først meget senere 
skovarealet begynder at vokse - efter at 
have været reduceret til et par procent af 
landets areal - en vækst der fortrinsvis 
sker ved tilplantning. 
Det er meningen med artiklen at beskrive 
træk af hedeskovbrugets udvikling gen
nem de sidste 100 år, men det må være 
naturligt - af hensyn til sammenhængen -
at give tilbageblik helt fra starten. 

Foto 1. Eksempel på de første tilplantninger mod sandflugten - egerække i skovbryn i 
Tisvilde Hegn plantet af 1. U. Røhlomkring 1730. 
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Starten på tilplantningen 
af hederne 

Røhl' s plantninger i Tisvilde Hegn 
omkring 1730 er de først beskrevne, og 
med dem grundlægges klitskovbruget. 
Efter de store landboreformer sidst i 
1700-tallet kommer der gang i tilplant
ningen af øde jord, hvilket man også 
havde en del af i de gamle skovegne, 
men her drejede det sig om indtagelse af 
relativt gode jorder til skov. 
Hedeskovbruget grundlægges med sta
tens første anlæg af skov på egentlige 
hedejorder. Skovrider G.W. Bri.iels 
første anlæg er såningskulturer af 
rødgran og birk samt plantning af ask. 
Det sker vest for Stendalgaard i nærhe
den af Viborg og dateres til 1788. 
Forud var der gået mange diskussioner 
om den rette anvendelse af de dengang 
enorme hedes trækninger, fortrinsvis 
knyttet til de vestjyske områder, Him
merland, Djursland, Nordjylland og den 
vestlige del af Sønderjylland. Heden 
udgjorde ialt omkring 1.000.000 ha, da 
lyngens udbredelse var på sit højeste. 
Staten indtager i årene efter 1788 flere 
arealer til plantning og lægger dermed 
grunden til de senere gammelkendte 
hededistrikter Viborg, Feldborg, Pals
gaard og Randbøl. 
Indtil 1866, hvor Det danske Hedesel
skab stiftes, er staten praktisk taget ene 
om at foretage tilplantning af hedejord. 
I de knap 80 år der går inden hedetil
plantning i Danmark tager et markant 
opsving, har man i praksis nået at vinde 
grundlæggende erfaringer på områder
ne: træartsvalg, planteskoledrift, jord
bundsbearbejdning, klimaskader, in
sektangreb og skovbrand. Desuden for
søger man meget tidligt at indbygge en 
planlægning af tilplantningerne. 
I den tidlige fase af hedeskovbrugets 
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historie når man også at få kritik fra pri
vate kredse for så vidt angår træartsval
get. Der tænkes her på præsten Hans 
Bjerregaard i Hjermind, der for egen 
regning drev planteskole med henblik på 
udlevering af gratis planter til private, 
og som i sin levetid nåede at udlevere 
ca. l 1/2 mio. planter. 
Privat plantning i hederne var så småt i 
gang inden Hedeselskabets start, men i 
perioden fra dengang og til nu sker der 
en kraftig udvidelse af vort skovareal 
gennem tilplantning af hedejord . 
Groft taget må godt 1/3 af vort nuværen
de skovareal anses for at være tilplant
ning i hedeområderne. Disse skove 
stammer ikke nødvendigvis direkte fra 
lyngklædte arealer, opdyrket hedejord er 
i vid udstrækning også blevet til skov. 
Størstedelen af denne tilplantning er 
foretaget af private. 
Tilplantningstakten har ikke været jævn 
fra staten startede i 1788 og frem til en 
ny restriktiv landbrugslov i 1973 satte et 
midlertidigt stop i tilplantningen. Fra 
1880 til 1930 var der stor aktivitet, og 
under 2. verdenskrig kom der via særli
ge tilskudsordninger betydende arealer 
til. Dårlige landbrugskonjunkturer fra 
midten af SO' erne og til fællesmarkeds
tilslutningen gav ligeledes betydelig 
interesse for tilplantning. 

Boniteten af hedeplantagerne 

Kvaliteten af den til skov indtagne hede
jord svinger stærkt - endog indenfor kor
te afstande - fra udmærkede vækstvilkår 
og til arealer, hvor forstmænd ofte har 
været betænkelige ved om jordbunden 
er for ringe til , at man med rimelighed 
kan opretholde en fredskovspligt. 
Nogen samlet beskrivelse af boniteten af 
det tilplantede areal findes mig bekendt 



Foto 2. Omkring 1870 når man frem til en sikker kulturmetode på heden - reolpløjning 
med plantning. Billedet viser en reolplov medforplov og forspand. 

ikke. Hedeselskabets daværende skov
taksator J. Lundberg foretog imidlertid i 
1962 en sammenstilling af målinger på 
ca . 10.000 ha planlagt plantage. Den 
viste, at på 80% af arealet var der 
rødgran (1. generation). 
Materialet var delt op på fire områder -
med kursiver angivet den beregnede 
gennemsnitsbonitet: 
l. Nord og øst for israndslinien (dvs. 

plantager i Vendsyssel, Himmerland, 
Djursland og i moræneområder ved 
Viborg og Silkeborg). Bon. 4.2. 

2. God bakkeø (Vorbasse - Holsted). 
Bon. 4.8. 

3. Hedeflade. Bon. 5.8. 
4. Mager bakkeø (arealer SV for Her

ning). Bon. 6.1. 

J materialet indgår de to første typer 
med en andel på ialt 40% og de to sidste 
med 60%. Gennemsnitsboniteten er 5.3. 
Selvom undersøgelsen kun medtager en 
ringe del af det samlede areal, giver den 
dog et fingerpeg om dyrkningsvilkårene 
for l. generation i hedeskovbruget. 

Kulturmetoder 

Kulturmetodikken udvikler sig gennem 
årene. I stal1en er metoderne praktisk og 
økonomisk betingede - hertil kan hen
regnes BrUeJs hakkede kvadrater med 
efterfølgende såning. Senere går man 
over til gravede huller ved de omfatten
de efterbedringer af såningskulturerne, 
og undertiden ved tilførsel af mergel i 
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Foto 3. Reolpløjet og tilplantet hede efter 3 år. 

plantehullet - indtil man omkring 1870 
når frem til en sikrere kulturstart med 
reolpløjning og plantning. I den mellem
liggende periode anvendes bl.a overfla
diske pløjninger forud for såning , stribe
vise pløjninger og kulegravede render i 
forbindelse med plantning. 
Da reolpløjningsteknikken er højest ud
viklet tillyngbevoksede arealer bruger 
man nedpløjning af thomasslagge samt 
indsåning af lupin og/eller gyvel som 
kvælstofforsynere. Herigennem opnår 
man kulturanlæg som bedre modstår tør
ke, og man kan samtidig undgå en stam
peperiode på grund af kvælstofmangel. 
Metoden bliver brugt så sent som i 
1960'erne, da en del hedearealer bliver 
tilplantet. Også i den periode anvendes 
den på landbrugsjord, og her kunne den 
kombineres med såning af rug mellem 
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planterækkerne for at forhindre sand
flugtsskader. 
Man må se de første reolpløjningskultu
rer som et resultat af det spor skovrider 
Jenssen-Tusch følger på Feldborg med 
anvendelse af kulegravede render. Man 
er eksperimentelt nået frem til forståelse 
af, at det centrale i anlæg af hedekultu
rer er jordbearbejdning. En jordbear
bejdning, der er tilstrækkeligt dybtgåen
de og langvarig nok til at granerne kan 
nå at slutte inden virkningen taber sig. 
Den dybe jordbehandling bliver senere 
videreudviklet med forudgående over
fladiske behandlinger, skrælpløjning og 
knivharvning af lyngskjolden, kalkning 
- gødskning og undertiden indskydelse 
af landbrugsdyrkning i nogle år inden 
tilplantning. 
I de plantager der er oprettet med Hede-



selskabets medvirken har man ofte af 
besparelseshensyn benyttet afvigende 
fremgangsmåder, såsom stribevis reolp
løjning og gravepløjede render. Ved den 
sidste metode pløjer man en rende i lyn
gen med en dobbelt forplov, der lægger 
en fure til hver side. I denne fure bliver 
alen brudt ved anvendelse af en under
grundsplov med et bredt skær. 
I 1964 (175 året for hedeskovbrugets 
fødsel) sluttede daværende skovrider fra 
Ulborg statsskovdistrikt Vagn Johansen 
et foredrag med titlen: "Dansk Hede
skovbrug siden 1789", som følger: 
"Det må dog her beklageligvis forudses, 
at når man omsider har lært kunsten at 
lave skov på heden, ja så er heden slup
pet op i Danmark, og man kan vel for
udse en lovgivning i løbet af få år, der 
freder resterne. Således skifter tiderne 
og opfattelserne". 

Det sidste fik skovrideren ret i, men han 
kunne næppe forudse, at man senere for
mulerede et tilplantningsprogram, som 
er mere omfattende end det første . Dette 
program vil - hvis det realiseres - kom
me til at omfatte mange jorder indenfor 
det område, hvor hedeskovbruget er 
etableret, og hvor man i vid udstrækning 
vil kunne bygge på nogle af de erfarin
ger, man har fra etablering af I. genera
tion i heden. 

Planteskoler 

Når såningsteknikken var fremherskende 
i begyndelsen , skyldes det dels overførte 
erfruinger fra de nordtyske heder, men 
også mangel på planteskoler. Da der var 
tale om nåletræ, havde man heller ikke 
egne frøkilder før von Langens plantnin
ger i Nordsjælland begyndte at give frø. 

Foto 4. Straffefanger i arbejde med tilplantning. Gedhus Plantage omkring 1900. 



Da plantning først i 1800-tallet bli ver 
den dominerende kulturmetode, melder 
der sig helt naturligt behovet for plante
skoler i nærheden af de fremtidige plan
tageanlæg. Mange steder ses endnu i 
dag digerne omkring de flyvende plante
skoler, som man vel anvendte for at 
have en så ringe transportafstand som 
muligt. De flyvende planteskoler blev 
senere afløst af faste distriktsplantesko
ler, men tilknytning af en selvstændig 
planteskole til selv enkeltejendomme 
har holdt sig langt op i nutiden . 
Kravet om sikker, rationel og dermed bil
lig planteproduktion medfører oprettel
sen af Hedeselskabets centralplanteskole 
omkring udbruddet af 2. verdenskrig. 
Central planteforsyning må siges at 
være dominerende i dag. Anvendelse af 
barrodsplanter er uændret siden starten 
af planteskoledriften , omend teknikken i 
produktionen, frøopbevaring - opbeva
ringen af planter, distribution, proveni
enskontrol, forædling m.m. har ændret 
sig enormt. 
Centrale planteskoler til forsyning af 
større områder er et af hedeskovbrugets 
bidrag til den udvikling, der senere er 
kommet det samlede skovbrug til gode. 

Træartsvalget 

De første to træarter, der fandt anven
delse i vid udstrækning, var skovfyr og 
rødgran . Grunden er den, at erfaringer 
om tilplantning af heden blev direkte 
overført fra nyanlæg af skov på de san
dede og lyngklædte arealer på hederne i 
Liineburg og Brandenburg. Begrundel
sen for at anvende skovfyr kan vel også 
findes i viden om, at skovfyrren har 
været naturligt forekommende i Dan
mark i historisk tid. 
Ud over rester af egekrat fandtes der 
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også tidligere kratlignende bevoksnin
ger af birk i Midt- og Vestjylland. Det 
var derfor også naturligt med en anven
delse af denne træart i startfasen. 
Inspireret af von Langens plantninger i 
Nordsjælland anvendte man også euro
pæisk lærk. 
Eg og bøg indgik naturligt i tilplant
ningsprogrammet, dog mest langs veje 
og yderkanter. 
Ligeledes inspireret af nordsjællandske 
plantninger optager man også anvendel
se af alm. ædelgran , men først så sent 
som omkring 1812. 
Fra en anvendelse til sandflugtsbekæm
pelse i Nordsjælland anbefales bjergfyr
ren som træ art på hederne. Jenssen-Tusch 
anvender den som hjælpetræart for 
rødgranen på Feldborg, og herfra kommer 
den via en bestyrelsesbeslutning i Hede
selskabet omkring 1870 til anvendelse i 
vid udstrækning. Den anvendes som ind
blandingstræart, men også til anlæg af 
rene kulturer, fordi det var den billigste og 
sikreste forkultur man kendte. 
Med jordbundsbehandlingen kommer 
man fra et praktisk eksperimenterende 
stade til videnskabelig erkendelse med 
blandt andet P.E. Miillers arbejder som 
grundlag. Derimod må træartsvalget i 
praksis være baseret på stadig eksperi
menteren indtil den enkelte træart viser 
sig sikker. 
I praksis anvendes tidligt et bredt spek
trum af såvel løvtræ- som nåletræarter. r 
mange tilfælde er en træart opgivet ret 
hurtigt. Artsvalg og uheldig herkomst 
samt en uegnet etableringsmåde giver 
erfaringer, der i første omgang ikke fri
ster til anvendelse i større udstrækning, 
eksempelvis østrigsk fyr. Forstmanden 
er derfor i praksis i lang tid henvist til at 
bygge på et begrænset arts valg, som 
giver et nogenlunde sikkert resultat. 



Foto 5. Bjergfyr blev den mest anvendte træart til tilplantning fra omkring 1870. Bille
det viser første gennemhugning i Birkebæk Plantage. 

Det må være baggrunden for, at hede
plantager, så længe de er prægede af l. 
generation, træartsmæssigt har et meget 
ensartet præg over sig. 
I enkelte tilfælde kunne der fra 1. gene
ration opvises f.eks. meget smukke 
skovfyrbevoksninger eller imponerende 
douglas- og grandisbevoksninger. Mest 
udbredte var dog rene ædelgranbevoks
ninger, der ofte er frembragt som blan
ding af rødgran og ædelgran. Som 1. 
generationstræart synes ædelgranen af 
ukendte årsager anvendt i reduceret 
omfang siden omkring århundredskiftet 
og indtil træarten igen vandt tiltro i 2. 
generationsplantninger. 

Kultur i 2. generation 

På mange måder stiller vilkårene sig 
bedre under foryngelsen af 1. generation 
end ved anlægget af denne. Det drejer 
sig både om forbedring af jordbundsfor
holdene samt klimamæssigt, sålænge 
man kan gøre brug af beskyttelsen fra 
den oprindelige bevoksning. 
Vanskelighederne i begyndelsen er, at 
den udvikling, der har fundet sted i jord
behandlingen, af praktiske grunde ikke 
lader sig videreføre i 2. kultur. Det vil 
sige, at man nu må anvende hullegrav
ning, samtidig med at bekæmpelse af 
snudebiller ikke alene er besværlig, men 
også usikker. De gamle bevoksninger 
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Foto 6. På Palsgård distrikt udvikler man kulisseforyngelsen. Billedet er fra Tyvkær
komplekset i Gludsted Plantage med rødgran på forskellige trin mellem 12 og 32 år fra 
frø; den gamle bevoksning er væk. (Foto 1987). 

under foryngelse er meget ustabile og 
holder ofte ikke længe nok til at man 
sikkert kan gennemføre træartsskjfte. 
I 1920' erne og 30' eme fører man på Pals
gaard statsskovdistrikt - under skovrider 
K. Kierkegaards ' s ledelse - teknikken 
frem til et foreløbigt højdepunkt. Det 
sker gennem en nøje planlagt kulissefo
ryngeise, og det lykkes med disse kulis
ser at få en beskyttelse mod udtørring af 
jordbunden, beskyttelse mod nattefrost 
samt en reduktion af snudebilleangreb. 
Under disse vilkår lykkes en anvendelse 
af andre nåletræarter end rødgran samt -
hvad der er af stor betydning - en kraftig 
nedsættelse af kuJturudgifteme. 
Metoden har kommet til at danne skole, 
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selv under forhold hvor vilkårene er 
afvigende og knap så gunstige som på 
Palsgaard. Resultaterne har også andre 
steder været gode, men har ikke overalt 
svaret til erfaringerne fra Palsgaard. 
Et nyt fremskridt i anlægget af 2. kultur 
kommer i 1952 med en mekanisering af 
jordarbejde\. Det sker med konstruktio
nen af Tolneploven samt import af en 
traktor der er tilstrækkelig kraftig og 
samtidig så smal, at den kan køre mel
lem rækker plantet med den sædvanlig 
anvendte rækkeafstand - 1,25 m. En 
samtidig brug af effektive kemiske mid
ler til bekæmpelse af snudebiller bidra
ger yderligere til løsning af de proble
mer, man står over for. 



Tolneredskabet er senere udviklet til at 
have kvasknusningsaggregat, plov og 
plantningssystem i en enhed. Redskabet 
kræver ret stor trækkraft, og man er der
ved begrænset i foryngelses måde. Se
nest, hvor interessen for foryngelse gen
nem skærmstilling igen er dukket op, er 
der konstrueret en ny type redskab, der i 
princippet giver pladsvis bearbejdning 
som ved hullegravning, men som er 
mere dybtgående og effektiv . 

Forsøgsarbejde 

Denne udvikling i hedeskovbruget knyt
ter sig meget nøje til det forsøgsarbejde, 
som er udført. I en artikel i Hedeselska-

bets tidsskrift i 1924 opfordrer professor 
A. Oppermann til iværksættelse af for
søg vedrørende hedeskovens foryngelse. 
Forsøgsvæsenets bevillinger øges fra 
1926, og Dansk Skovforening yder 
støtte til formålet. Samarbejdet med 
praktikere sker gennem et særligt 
udvalg bestående af skovridere fra sta
tens hededistrikter, skovridere fra det 
private skovbrug samt professor Carl 
Mar: Møller. 
Udvalget ændrer med tiden sammensæt
ning, og i 1940 får det en mangeårig 
form under betegnelsen Hedeudvalget 
med 8 medlemmer, 2 fra statens hededi
strikter, 2 fra Hedeselskabet, 2 fra sta
tens klitvæsen og 2 fra forsøgskommis-

Foto 7. Et fremskridt i hedetilplantningen sker med Bristol-traktoren og Tolneploven, 
som kan foretage jordbearbejdning mellem bjergfyrrækkerne fra l. generation. Maski
nen ses her på et åbent kulturareal. 



Foto 8. Eksempel på anvendelse af Tolneploven i bjergfyr underplantet med omorik
agran. 

sionen. I 1946 gives der bevilling til 
oprettelse af en særlig afdeling af for
søgsvæsenet for hede- og klitskove med 
hjemsted i Jylland. 
Denne konstruktion har sammen med 
den samtidige udvikling af tekniske 
muligheder betydet uhyre meget gen
nem anlæg på et videnskabeligt grund
lag af mange forsøg med foryngelses
metoder, træartsvalg, blandinger, teknik 
m.m. 
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Forstkandidater 
i hedeskovbruget 

Medens kulturteknikken i hedeskovbru
get adskiller sig afgørende fra det gamle 
skovbrug, er øvrige arbejdsmetoder 
direkte overtaget fra dansk skovbrugs
tradition. 
Den privatejede del, administreret af 
Hedeselskabet, har dog helt op til 
omkring 1960'erne adskilt sig afgøren
de fra skovbruget iØvrigt i sin organ isa-



tionsform med fælles mekanisering og 
fælles administration. Modellerne har 
senere bredt sig, og der kan i dag ikke 
siges at være afgørende forskelle. Hede
selskabets monopol på rådgivning og 
forvaltning af statstilskud til private 
plantager er brudt indenfor de seneste 10 
- 15 år, og der er dermed åbnet for kon
kurrence. 
Statsskovbruget fik til opgave at begyn
de arbejdet med anlæg af et hedeskov
brug, og det var da naturligt , at Hedesel
skabet henvendte sig til statens skovri
dere for at blive rådgivet om de vundne 
erfaringer. Selskabet knytter dog hurtigt 
forstkandidater til sit virke , og der har 
været mange, der i årenes løb herigen
nem har været beskæftiget med hede
skovbrug. 
Det er karakteristisk for hedeskovbruget 
i Danmark, at flere af dem, der har 
udøvet stor indflydelse på udviklingen, 
ikke har haft forstlig uddannelse som 
baggrund. Men det grundlag bruget har i 
dag hviler dog på en række videnskabe
lige bidrag fra forstligt uddannede, par
ret med en indsats af en lang række af 
forstmænd , der typisk i de fleste tilfælde 
har øvet en livslang indsats indenfor 
faget. 
Det vil være vanskeligt at adskille disse 
i betydning, men der er vel grund til - i 
anledning af forstkandidatforeningens 
100 års jubilæum - at ønske, at der fort
sat vil være tilstrækkeligt med kandida
ter med interesse for hedeskovbrug til at 
arbejdet kan fortsætte . Den specielle 
opgave, som hedeskovbrug udgør, er 
endnu ikke løst, og der vil fortsat være 
interessante opgaver at tage op. 

Planlægning 

Beskrivelsen af de første anlæg for over 

200 år siden kan virke forvirrende og til
syneladende uden overordnet plan, men 
skovrider G.W. B ri.iel , der var indkaldt 
til Danmark fra Hannover som ekspert i 
planlægning, brugte da også denne 
viden i sit arbejde på de jyske heder. 
De til skov indtagne arealer skulle være 
af nogenlunde størrelse - den mindste 
"Snabegaard" var på 268 tdl. - ligesom 
arealet skulle være af hensigtsmæssig 
form for at reducere udkantsvirkningen. 
Opbygningen blev foretaget fra øst mod 
vest af hensyn til den senere hugstfølge 
ved foryngelsen. 
Fra tidlige forstlige planlægningsprin
cipper stammede vel også hans 
bestræbelser på at udføre skov anlægge
ne over en årrække med nogenlunde lige 
store arealer hvert år. Det skulle dermed 
sikres, at der ikke i fremtiden på en gang 
kom så store mængder træ til salg, at der 
ville opstå problemer omkring afsætnin
gen. 
Grundprincipperne er fundamentale. 
Bortset fra hensynet til den senere afsæt
ning, som i nyere tid i givet fald kan 
løses på anden vis, end de gamle fore
stillede sig, kan reglerne anvendes den 
dag i dag. 
I praksis har de dog i den private del af 
tilplantningen meget ofte måttet vige for 
andre mere nærliggende hensyn. Alene 
kravet til størrelse ville have forhindret 
mange private ejere i at bidrage til skov
udvidelsen. Først helt op omkring 1960 
bliver der, som betingelse for at opnå 
statstilskud til en fredskovsplantage, 
stillet krav om et mindste areal på 10 ha 
og en minimumsbredde på 100 meter 
regnet vest-øst. 
Behovet for driftsplanlægning af den 
etablerede skov melder sig naturligt en 
årrække efter tilplantningen. Staten hav
de naturligvis tidligt styr på tingene, 
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men den første egentlige driftsplan for 
en af Hedeselskabets egne ejendomme 
udarbejdes først i 1935. 
I 1948 oprettes en egentlig planlæg
ningsafdeling med G. West Nielsen som 
første taksator. Under hans ledelse udar
bejdes et praktisk driftsbogssystem. 
Hans benyttelse af luftfotos i kortteg
ningsarbejdet billiggør markarbejdet, og 
metoden overtages senere af det øvrige 
skovbrug. 
G. West Nielsen udarbejder endvidere i 
1951 bonitetsvise tilvækstoversigter for 
rødgran i hedeskovbruget. Et arbejde 
som stadig benyttes i planlægningsar
bejdet, og som er en nødvendig forud
sætning for beregning af hugst og til
vækst. 
Et stort problem i planlægningen er 
hedeplantagernes meget skæve alders
klassefordeling og den overvejende 
dominans af rødgran i l. generation. 
Planlægning er en nødvendig forudsæt
ning og får stor indflydelse på foryngel
serne. 

Hedeskovbrugets betydning 

Skovødelæggelserne i Danmark gennem 
middelalderen gav igennem en lang 
periode anledning til bekymring hos de 
danske konger og deres rådgivere. 
I 1670 udstedes under Christian V den 
første store, samlede skovforordning, 
hvori det indskærpes, at "alle ejere af 
hvad stand og vilkår de ere, skulle 
opdyrke og opelske deres skove og 
skovparter med under- og overskov, og 
det for jagtens gavn, tømmers, ilde
brands- og gærdsels fornødenheds 
skyld". Begrundelsen ligger således i 
skovens nyttevirkning. 
Amtmand F. Buchwald i Silkeborg 
(udnævnt 1728) anfører i sin første ind-
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beretning over de daværende koloniers 
tilstand flere årsager til kolonisternes 
mådelige omstændigheder. Han nævner 
bl.a. , at disse heder mangler skov og 
beskyttelse for den skarpe og øde
læggende vestenvind , som om foråret 
betager jorden dens vinterdække og 
således forårsager, at gødningens virk
ning kun mærkes i et år. 
Han konkluderer på denne iagttagelse, 
at der må tages skridt til etablering af 
skov på heden til forbedring af vilkåre
ne. Hans iagttagelse føjer dermed en ny 
nyttevirkning af skoven til, når det dre
jer sig om hedeskov . 
Den første begrundelse for iværksættel
se af tilplantningen er nyttevirkning, 
men der foreligger ikke samtidig bereg
ning over, hvor stor værdi der kunne 
være tale om. 
Tilplantningerne har været iværksat og 
ideen vedligeholdt gennem lang tid på 
agitatorisk henvisning til nyttevirkning 
til gavn for fædrelandet m.m. I en enkelt 
periode forsøger Enrico Dalgas at over
bevise interesserede investorer om, at 
bjergfyrplantninger kan give samme 
renteafkast som penge anbragt på ban
kbog. Til andre tider henviser man, som 
forsvar for plantningssagen, til den 
beskæftigelsesmæssige betydning. Des
uden forsøger man at bevise E. Dalgas' 
intuition om, at plantageanlæggene vil 
have gunstig betydning for nedbøren. 
Det er blot nogle af de argumenter, der 
har været ført til torvs til forsvar for et 
stort tilplantningsprogtam. Debatten 
herom har til tider været meget livlig, og 
det har ikke skortet på kritiske opfattel
ser af hedeskovbrugets betydning. 
Klarest konkluderer den senere profes
sor A. Howard Grøn i 1920' erne, at 
skovfrembringelsen på hederne havde 
været af største betydning for en meget 



Foto 9. Plantning under skærm af ældre nåletræer er ofte nødvendigt ved indbringelse 
affølsomme arter. Billedet viser plantning af ædelgran under gammel rødgran i Slaug
gård Plantage. 

stor del af landets befolkning. Han sæt
ter spørgsmålstegn ved, om det for den 
enkelte ejer i alle tilfælde har været en 
privatøkonomisk fordel, men er overbe
vist om den store samfundsøkonomiske 
fordel. 
Han har nok en kritisk holdning overfor 
bevisførelsen om plantagernes indfly
delse på nedbørsforholdene. Men han er 
overbevist om lævirkningen og den sto-

re indirekte betydning anlæggene har 
haft gennem den for tilplantningen nød
vendige kapitaloverførsel , der gaven 
fattig landbefolkning mulighed for ind
tjening ved plantning. 
Når der her henvises til udtalelser af 
ældre dato, skyldes det, at man siden har 
indstillet sig på, at hedeplantagerne er 
en del af det samlede danske skovbrug 
og som sådan ikke skiller sig ud fra den 
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Foto la. Hedeselskabet har også taget initiativ til forskellige former for forædling af 
hedeskovenes produkter. Billedet viser ministerbesøget ved tjæreovnene i HØgildgård 
plantage 6. juli 1904. 

helhedsvurdering man har af den samle
de nyttevirkning . 
Skal man se tilbage, tror jeg ikke der kan 
herske tvivl om, at plantageanlæggene 
har betydet overordentlig meget i den 
samlede udvikling, der er sket i Jylland 
siden de første opdyrknings- og tilplant
ningsforsøg. 

Hedeskovbrugets fremtid 

Alle forstmænd, såvel videnskabsmænd 
som praktikere, der gennem lang tid har 
beskæftiget sig med hedeskovbrug, og 
hvis tanker er tilgængelige skriftligt, har 
måttet erkende de mange skovdyrk
ningsmæssige vanskeligheder, de har 
måttet arbejde med. 
Der kan nævnes bekymringerne over de 

348 

kraftige rodfordærverangreb, skuffelser 
over at vækstenergien i lovende kulturer 
efter fornuftig start ikke nødvendigvis 
varer ved efter slutning, klimaskader, 
insektangreb m.m. Det har dog til alt 
held været fælles for dem alle, at van
skelighederne ikke har rokket ved troen 
på at målet - en stabil blandingsskov -
vil blive nået. 
Størst beundring må man nære for de 
første pionerer. De beskrevne resultater 
synes at have kunnet knække selv en 
god portion optimisme. 
Det må ligeledes være en kilde til 
undren, hvorledes man omkring Hede
selskabets start i vid udstrækning over
beviser private om investering i hede
skovbrug. Man må forestille sig, at de 
resultater, man i mange tilfælde kan 



Foto J O-ll . En fortsat udvikling af ny teknik og nye metoder medvirker til at bevare øko
nomien i hedeskovbruget. Billederne viser Hedeselskabets plantningssystem og Silvatec 
skovningsmaskine. 
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henvise til , er rødgrankulturer, der er 
gået i stampe. Den karakteristiske gule 
nålefarve og den meget langsomme 
vækst må have gjort indtryk på selv de 
mest optimistiske. 
Fremragende forstlige økonomer har fra 
tid til anden erklæret hedeskovbruget for 
håbløst set ud fra nøgterne teoretiske 
beregninger. Svære klimatiske påvirk
ninger - i den forbindelse må specielt 
nævnes tørkesommeren 1921 - har givet 
alvorlige tanker om det hele i virkelig
heden var forgæves. 
På en efterårsekskursion i 1922, og efter 
et besøg på Feldborg Statsskovdistrikt, 
skriver den daværende skovbrugsstude
rende Jørgen Abell - givet inspireret af 
skovriderens forklaringer om hedes ko v
brugets vanskeligheder - en satirisk vise 
med omkvædet: "Man kan tude over alt 
det han har døjet". 
Det faktum , at man i vid udstrækning 
har måttet anvende fremmede nåletræar
ter i tilplantningsarbejdet har givet 
anledning til kritiske angreb på hede
skovbrugets udøvere. 
Senest har der været bekymringer for 
hedeskovenes fremtid fra perioden siden 
1981, samtidig med dyrkningsvanske
ligheder så udtalte, at man har talt om 
skovdød. 
Naturligvis skal man ikke blindt over
høre hverken kritiske røster eller natur
givne vanskeligheder, men der kan på 
den anden side stadig fremhæves grunde 
til at videregive den optimisme, der er 
nødvendig for at kunne føre bruget frem 
mod endemålet, en stabil blandingsskov. 
Økosystemet er tilsyneladende mere 
dynamisk, end man har regnet med. 
I modsætning til vore gode jorder, hvor 
der kan ske betydelig ophobning af ægte 
humus og af kvælstof i livlig cirkulation 
til gavn for træ væksten, bindes det fra 
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luften tilførte kvælstof på lyngheden for 
en meget stor del i meget tungt omsæt
telige former. 
Det er en kendt sag, at lades heden urørt , 
vil der også her med tiden indtræde 
mærkbare forbedringer. Heden vil med 
andre ord også uden menneskelig på
virkning med tiden blive til skov. 
Klimaet, som er den betydeligste vækst
faktor, har siden 1871 ændret sig med en 
stigning i nedbør, men med uændret 
temperatur. Nedbøren falder tilsynela
dende mere jævnt fordelt over Jylland, 
end den gjorde tidligere, hvor kraftige 
tordenskyl karakteristisk var koncentre
ret i enkelte områder. 
CO, indholdet i atmosfæren er stigende, 
hvilket alt andet lige vil være til gavn for 
trævæksten . 
Naturligt med vinden tilførte nærings
stoffer og finjordsaflejringer er påvise
lig årsag til forbedrede vækstvilkår. 
Med menneskelig indsats må der også 
være mulighed for at forbedre udviklin
gen . Man har stor forsøgsmæssig erfa
ring med gødskning af produktionsbe
voksninger, men der må også være 
mulighed for at benytte visse dele af det 
moderne samfunds affaldsproduktion til 
bedring af vækstvilkårerne. 
Det må være indenfor rækkevidde at 
kunne behandle f.eks. slam, således at 
man kan udnytte det næringsrige ind
hold uden samtidig forurening af grund
vandet. Det organiske indhold vil anta
geligt også medvirke til at forbedre 
sandjordernes vandholdende evne. 
Forbedret proveniensvalg, skovtræfor
ædling og udvikling af kulturmetoder til 
sikring af mere vellykket indblanding 
end det hidtil har været tilfældet, hører 
også til værktøjer, der vil bringe målet 
nærmere. 
Der må også arbejdes for en bedre 



afsætning af nåletræs produktionen end 
den nuværende afhængighed af brænd
selsleverancer samt den svingende inter
esse for køb af cellulosetræ. Det er nød
vendigt, at hedeskovbruget bliver mere 

selvbærende, end det er i øjeblikket. Der 
arbejdes heldigvis herpå på flere områ
der, og projekter under produktudvik
iingsordningen virker lovende for frem
tiden. 
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Skovbrugsforskning 
i 100 år 

Af Erik Holmsgaard og Niels Elers Koch 

Indledning 

Artiklen er delt i to dele: 
- Den første del er en oversigt over den 
faglige udvikling, som førsteforfatteren 
(EH) har hovedansvaret for, og hvor vi 
har forsøgt at fremdrage de vigtigste 
arbejder. Vi undskylder på forhånd for , 
hvad vi må have glemt. 
- Den anden del er en oversigt over den 
organisatoriske og økonomiske udvik
ling, som andenforfatteren har hovedan
svaret for , og hvor hovedvægten er lagt 
på ændringerne i de sidste 6 år. 

1. Den faglige udvikling 

Ved slutningen af 1800-tallet havde der 
været skovbrugs undervisning i Dan
mark i over 100 år. Plantningsvirksom
heden på heder og sandoverføgne jorder 
havde stået på endnu længere, og von 
Langens plantninger var vokset til. Efter 
Fredskovsforordningen af 1805 havde 
man anstrengt sig med at bringe skove
ne i en bedre tilstand. Foryngelsesmeto
derne var blevet intensiveret og perfek
tioneret, og erfaringerne fra dansk skov
brug blev samlet i "Haandbog i Skov
brug" af L.A. Hauch og A. Oppermann 
( 1898-1902). 
Det var nu ikke sådan, at alt var baseret 
på praktiske erfaringer. Der fandtes også 
adskillige tiltag, som vi efter vore dages 
sprogbrug ville kalde god forskning : 
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C.D.F. Reventlows tilvækstundersøgel
ser, Chr. Vaupells "De danske Skove", 
J.F. Hansens studier over skovbrugets 
økonomi, P.E. Miillers undersøgelser af 
muld og mor, A. Oppermanns "Bidrag 
til det danske Skovbrugs Historie 1786-
1886", og E. Rostrup havde påbegyndt 
sine plantepatologiske undersøgelser. 
Samtidig var der både i statsskovbruget 
og i privatskovbruget anlagt en række 
permanente prøveflader, således at Sta
tens forstlige Forsøgsvæsen - der opret
tedes i 1901 med A. Oppermann som 
forstander - kunne overtage 92 faste 
prøveflader fra Skovreguleringen (figur 
l og 2). 

Tilvækstoversigter, formtal 
og andre massefaktorer 

Både faste prøveflader og engangsprøve
flader blev i begynde I sen af 1900-tallet 
anvendt til opstilling af tilvækstover
sigter, f.eks . af A. Oppermann for bØg i 
1914 og af o. Fabricius for rødgran i 
1919. 1.M. Dalgas udgav et hæfte med 
ca. 100 tilvækstoversigter i 1920. 
I 1933 fremlagde c.M. Møller - hoved
sagelig på basis af en grafisk bearbejd
ning af eksisterende tilvækstoversigter 
og prøveflademålinger - bonitetsvise til
vækstoversigter for bøg, eg og rødgran. 
Dette arbejde er blevet brugt i meget 
stort omfang til praktiske planlægnings
opgaver, økonomiske beregninger m.v. 



Figur l. Statens forstlige ForsØgsvæsens bygninger i Springforbi (1919-1988). Tegnet af 
kg/. bygningsinspektør Magdahl Nielsen og opført for 112.200 kr. (DFF 1921, s. 393 fj). 

Også senere er der fremstillet adskillige 
tilvækstoversigter, af hvilke de vigtigste 
nok er G. West-Nielsens for rødgran på 
midtjysk hede (1950), HA. Henriksens 
for ædelgran (1957) og sitkagran 
(1958) , CM. Møllers og Chr. Nielsens 
for ask (1959) og S. Magnussens for 
rødgran på østersønære lerede moræne
jorder (1983). I 1954 publicerede CM. 
Møller, D. Muller og J. Nielsen deres 
diagram over stofproduktionen hos bøg. 
I forbindelse med udarbejdelsen af til
vækstoversigter er der ofte udarbejdet 
formtalstabeller, og de store prØve
træmaterialer fra Forsøgsvæsenets prØ
veflader er også i andre publikationer 
udnyttet til formtalstabeller, massetabel
ler og bestemmelse af stammesidelinier 
(A.S. Sabroe 1939, HA. Henriksen 1951 
og 1952, HC Olsen 1976 og S.F/. Mad
sen 1987 og 1993). - E. Holmsgaard og 
B. Jakobsen publicerede i 1970 barktyk
kelser og barkprocenter for de vigtigste 
træarter. 

Hugstforsøg og klippeforsøg 

Skal man sammenligne forskellige 
skovbehandlinger, bør det ske under 

sammenlignelige lokalitetsforhold, og 
de foran beskrevne - hovedsagelig 
spredt liggende - prøveflader er ikke 
egnede til at bestemme små forskelle i 
til vækst eller kvalitet. 
I 1910-13 blev det første større hugst
forsøg anlagt i rødgran i Hastrup Planta
ge (CH. Bornebusch 1933 og 1937), i 
bøg blev anlagt hugstforsøg i Totterup 
Skov på Bregentved i 1938 og i eg i 
Grevindeskoven i 1945. Senere er der 
anlagt mangfoldige hugstforsøg også i 
andre arter. Specielt kendt er sitkagran
forsøget i Nystrup Klitplantage. 
Resultaterne af hugstforsøgene er 
beskrevet af HA. Henriksen og i en 
næsten 30-årig periode af H Bryndum -
sidst bøgehugstforsøgene i 1988. Endvi
dere har J.P. Skovsgaard (1997) analy
seret bevoksningsstruktur og vedmasse
produktion ved tyndingsfri drift af 
sitkagran. Der foreligger således nu et 
ret solidt materiale om hugstens indfly
delse på masseproduktion og dimensi
onsfordeling, og også noget om vedkva
liteten, der er undersøgt af T.L. Madsen, 
P. Moltesen, P.O. Olesen og senest A.E. 
Bergstedt. 
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Tilsvarende problemer som i hugstfor
søgene findes i pyntegrønt-klippeforsøg, 
hvor klippemetoder og -intensiteters 
indflydelse på det langsigtede klippeud
bytte i nobilis-bevoksninger er under
søgt af C Bang (1988). Nyere under
søgelser er påbegyndt i 1990' erne ved 
Kaj ØSlergård m.fl. 

Floraundersøgelser, jordbunds
undersøgelser, gødningsforsøg m.v. 

CH. Bornebusch opstillede i 1920' erne 
en række floratyper til beskrivelse af 
skovbundens tilstand, og han udførte 
nogle fremragende undersøgelser over 
skovbundens dyreliv (1930). 
Floraudviklingen er fulgt i den frugtbare 
Mølleskov (CH. Bornebusch 1933 og 
H. Holstener-Jørgensen 1956) og på 
den fredede vestjyske Nørholm Hede 
med speciel vægt på den indvandrende 
trævegetation . Sidstnævnte er beskrevet 
8 gange, startende med CH. Borne
busch (1921) og med den foreløbigt sid
ste beretning ved 1.E. Holmsgaard 
(1986), idet den 9. beskrivelse forventes 
publiceret i 1997/98. 
E. Holmsgaard (1955) fandt, at de fleste 
af vore træarters årringstilvækst er 
stærkt afhængig af nedbørsmængden i 
maj-juli. H.Holstener-Jørgensen (1958) 
fandt en nøje sammenhæng mellem 
plantetilgængelig vandkapacitet i 70 
cm's dybde og bøgens massetilvækst -
en stærkere sammenhæng end mellem 
massetilvæksten og højdeboniteten -
mens H.A. Henriksen (1958) fandt regi
onale sammenhænge mellem sitkagra
nens vækst og finjordsindholdet. 
H. Holstener-Jørgensen har endvidere 
undersøgt, hvorledes forskellige træarter 
og afdriftsmetoder påvirker grundvand
standen. Vagn Jensen udførte mikrobio
logiske studier af skovjord (1965). 
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Allerede P.E. Muller havde - i hede
plantagerne - anlagt gødningsforsøg 
kombineret med kvælstofsamiende 
planter. I 1920'erne forestod Fr. Weis 
gødningsforsøg for Dansk Skovfore
ning . CM. Møller anlagde i 1950'erne 
en række gødningsforsøg , der for 
rødgran - navnlig på de dårlige jorder -
gav betydelige positive udslag for NPK. 
H. Holstener-Jørgensen lavede karfor
søg og påviste årsagerne til forskellige 
mangelsymptomer, og både han og 1. 
Lundberg anlagde en lang række gød
ningsforsøg på hedes letter og bakkeøer. 
Disse forsøg var anledning til en betyde
lig gødningsvirksomhed i skovbrugets 
praksis . Senere er der udført kombinere
de vandings- og gødningsforsøg på fat
tig hedejord, hvor det har været muligt 
at løfte granens produktion til et niveau 
som på de allerbedste granboniteter (H. 
Holslener-Jørgensen og E. Holmsgaard 
1993). 
I de senere år er gødningsproblematik
ken taget op igen, specielt i forbindelse 
med effekten af den ensidige kvælstof
tilførsel via luftforurening (K. Dralle, H. 
Vejre. K. Raulund Rasmussen. 1. Bo 
Larsen. L. Rasmussen, M. Ingers/ev, Per 
Gundersen m.fl .). 
Et særligt emne er gødningstilførsel til 
juletræ- og pyntegrøntbevoksninger, 
hvor man fjerner meget næringsrigt 
grønt. Også her har H. Holstener-Jør
gensen dels lavet afgrødeanalyser med 
henblik på erstatningsgødskning efter 
klipning, dels gødningsforsøg i klippe
bevoksninger og kombinerede van
dings-gødningsforsøg (sammen med V. 
Johansen 1982). Disse undersøgelser 
uddybes i disse år af Lars Bo Pedersen 
og Claus Jerram Christensen. 
Problemet om, hvorvidt gentagne gene
rationer af samme træart påvirker til-



væksten i negativ retning, er undersøgt 
for rødgran, hvor der ikke fandtes signi
fikant forskel mellem tilvæksten i l. og 
2. generation (E. Holmsgaard, H Hol
stener-Jørgensen og A. Yde-Andersen 
1961). IP. Skovsgaard og HA. Henrik
sen (1996) har påvist øget tilvækst i 2. 
generation af bøg. 
I de senere år har man intensiveret 
forskningen i forstlig lokalitetskortlæg
ning for at forbedre videngrundlaget for 
det lokalitetstilpassede træartsvalg og 
søgt at udvikle mere bæredygtige og 
naturnære skovdriftsformer (I Bo Lar
sen, Karsten Raulund Rasmussen, IP. 
Skovsgaard, Henrik Saxe og Jens 
Emborg). 

Proveniensundersøgelser 
og skovtræforædling 

Da A. Oppermann i 1908 publicerede 
"Vrange Bøge i det nordøstlige Sjæl
land" og L.A. Hauch lidt senere skrev 
om proveniensforsøg med eg, gik det op 
for skovbruget, hvor vigtigt det er at 
anvende frø af god herkomst. Der er 
siden blevet anlagt adskillige hundrede 
proveniensforsøg - hovedsagelig af Sta
tens forstlige Forsøgsvæsen, men også 
af Statsskovenes Planteavlsstation, Klit
væsenet, Hedeselskabet og enkelte 
større skovdistrikter. 
De personer, der har præget proveniens
forskningen mest, er nok - foruden A. 
Oppermann og L.A. Hauch - CH. Bor
nebusch, F. Holm, V. Gøhrn, H Barner, 
E. CL Løfting, S.F1. Madsen , Bjerne 
Ditlevsen, U. Briiuner Nielsen , J. 
Svejgaard Jensen, Erik Kjær, Lars 
Graudal og I Bo Larsen. Sidstnævnte 
har i 1983 skrevet en samlet oversigt 
over anbefalelsesværdige provenienser, 
der lige er kommet i en revideret og 
udvidet udgave. 

Materiale til proveniensforsøg indsam
les ofte ved fælles internationale 
anstrengelser. H. Barner har ydet en 
meget betydelig indsats ved at organise
re sådanne indsamlinger for Den inter
nationale Union af forstlige Forsknings
institutioner (IUFRO). 
I 1936 oprettedes Dansk Skovforenings 
Frøudvalg, der dels etablerede et 
kåringsudvalg med den opgave at kåre 
gode frøavlsbevoksninger, dels kontrol
lerede frøets gang fra høst til salg. Den
ne frivillige ordning blev efter tilslutnin
gen til EF afløst af en tvungen ordning, 
således at der for de vigtigste skovtræar
ter (de såkaldte "EF-træarter" ) nu kun 
må forhandles frø og planter af materia
le godkendt ti l forstlige formål af 
Kåringsudvalget. - Der er næppe tvivl 
om, at proveniensforskningen er den 
skovbrugsforskning, der hurtigst og 
mest effektivt er blevet omsat til praksis 
både inden for det traditionelle skovbrug 
og inden for pyntegrøntsektoren. 
I midten af 1930'eme startede C Syrach 
Larsen en egentlig skovtræforædling i 
Forstbotanisk Have i Charlottenlund og 
ved det nyoprettede Arboret i Hørsholm. 
Syrach Larsens smittende begejstring 
for sagen førte til oprettelsen af Stats
skovenes Planteavlsstation. Planteavls
stationen skulle overføre forædlingsar
bejdets resultater til praksis bl.a. ved at 
etablere frøavlsplantager - baseret på 
krydsninger af genetisk fremragende 
træer, ofte fundet i de bedste provenien
ser. 
En lang række medarbejdere - bl.a . HC 
Muhle Larsen, B. Søegaard, L. Feilberg, 
H. Keiding, H Wellendorf, M. Schaffa
litzky de Muckadell, SØren Ødum, P.O. 
Olesen, H. Roulund, Chr. Nørgård Niel
sen og K. Brandt - har deltaget i arbejdet 
på Arboretet og ved Hedeselskabets 
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skovtræforædling. I de senere år har 
Arboretet udvidet sit arbejdsfelt med 
økofysiologiske undersøgelser af ho
vedtræarterne ved Henrik Saxe. 

Træartsforsøg 

Valget af træart er fundamentalt i skov
bruget, men der er ikke mange træarts
forsøg, der er afsluttede . Det bedste er 
Giesegaardforsøget (S. Fl. Madsen 1975). 
Der er dog adskillige forsøg undervejs, 
og forsøgsserien på 13 lokali teter med 
IO nåletræer plus bøg og eg anlagt i 
1964 med ens provenienser (E. Holms
gaard og C Bang 1977) har allerede 
været brugt til mange fonnål, men kan 
jo endnu ikke vise noget om det langti
dige udbytte. 
Flere mindre træartsforsøg (J. Neckel
mann 1986), og T. Bruels (1972) under
søgelser baseret på prøveflademålinger 
fra Frijsenborg, viser oftest, at Abies 
grandis og sitkagran - undertiden doug
lasgran - har større produktion end 
rødgran. A.M. Jensen (1983) fandt, at 
ædelgranen producerer mere end rød
gran i det vestlige midt-Jylland. 

Kulturmetoder 

Måden at anlægge kulturer på har -
navnlig for nåletræernes vedkommende 
- været meget traditionsbunden. Dog er 
der sket en del i hedeområderne, hvor 
man særlig har interesseret sig for, hvor
ledes det forudgående jordarbejde påvir
kede vækst og rodfordærverangreb 
(E.CL. Løfting) og i de senere årtier 
med det formål at finde de bedste meto
der til at forynge de ofte store, ensartede 
og stormfølsomme granplantninger. 
Foruden E.CL. Løfting og E. Oksbjerg 
har navnlig 1. Neckelmann og P. Mat
thesen udført mange undersøgelser. 
Der er udført en del planteafstandsfor-
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søg med rødgran (O. Kjersgård 1964 og 
M.M. Handler og B. Jakobsen (986), 
rodvækstundersøgelser af Kjeld Ladefo
ged (1939) og Chr. Nørgård Nielsen 
(1990-), og plantetidsforsøg af CH. 
Bornebusch (1937), N. Elers Koch 
(1978) og 1. Neckelmann og P. Matthe
sen i de sidste femten år. 
Bøgeselvsåningerne blev meget fuld
komne i forrige århundrede, og den 
første beretning fra Statens forstlige 
ForsØgsvæsen var H. Bojesens (1905) 
om Ulrichs bøgekulturer. Det er formo
dentlig blevet vanskeligere at lave bøge
foryngeIser på grund af den nu praktise
rede stærkere hugst og den deraf følgen
de stærkere bundvegetation kombineret 
med det stærkt øgede vildttryk. Man er 
dog nu igen - på grund af de dyre løv
træplantninger - begyndt at interessere 
sig for bøgeselvforyngelser og for så
ning af løvtrækulturer (P. Madsen 1989-). 

Skader på skov 

De største skader i dansk skovbrug for
voldes af stonne og rodfordærversvam
pen. CH. Bornebuschs og H. Bryndums 
undersøgelser af hugstforsøgene har 
vist , at man - hvis man vil minimere 
stormfaldsrisikoen - skal undlade at 
hugge, eller udhugge meget svagt, når 
granbevoksningerne bliver ældre. 
Der har været givet mange forklaringer 
på de udbredte rodfordærverangreb i 
rødgran - særlig alvorligt i hedeplanta
gerne. Men der kom først et gennem
brud omkring 1950, da englænderen 1. 
Rishbeth (æresdoktor ved KVL (976) 
påviste, at rodfordærveren spredes ved 
infektion af de nysatte stød, hvorfra den 
breder sig til stående træer. Herved fik 
man mulighed for at bekæmpe svampen 
med stødbehandling. 
Som særligt aktive i rodfordærverpro-



blematikken og generelt inden for forst
patologien bør nævnes C. Ferdinand
sen, C.A. Jørgensen, F. Paludan, 1. 
Koch, A. Yde-Andersen og Iben M. 
Thomsen. Ferdinandsen & Jørgensen 
publicerede deres omfattende bog om 
"Skovtræernes Sygdomme" i 1938. 
Yde-Andersen har arbejdet med rod for
dærversmittens årstidsvariationer og 
påviste, at ikke alt råd, der tilskrives 
rodfordærveren, er forårsaget af denne, 
men hyppigt af honningsvampen i de 
gamle skovegne. Yde-Andersen har end
videre arbejdet med elmesygens udbre
delse og bekæmpelse og med såkaldt 
"top-dying" hos rødgran. 
På forstzoologiens område indsamlede 
J.E. V. Boas materiale til en fremragende 
forstzoologi på dansk grundlag (2. udga
ve 1923). I sidste halvdel af århundredet 
undersøgte Broder Bejer adskillige ska
delige og potentielt skadelige skov
brugsinsekter - et arbejde der i dag 
videreføres af Susanne Harding, H.P. 
Ravn og A. Kirkeby-Thomsen. 
Diskussionerne om luftforurening, skov
dødsproblematikken, "røde rødgraner", 
mulige klimaændringer og undersøgel
ser i forbindelse med disse fænomener 
har givet en mængde plantefysiologiske 
og skovøkologiske oplysninger, som 
kan bruges af skovbruget og af mil
jømyndighederne til fastsættelse af 
grænser for luftforureningen (bl.a. Len
nart Rasmussen, Claus Beier, Per Gun
dersen, Karin Hansen, 1. Bo Larsen, K. 
Raulund Rasmussen, H. Saxe, Ib 
Johnsen og Helge Ro-Poulsen) . 
De mest langvarige og intensive under
søgelser af denne art drives på de af For
søgsvæsenet anlagte træartsforsøg. 
Undersøgelserne udføres i samarbejde 
med Luftforureningslaboratoriet (nu 
DMU' s Afd . for Atmosfærisk Miljø). 

Salts betydning for trævækst (såvel 
havsalt som vejsalt) har været undersøgt 
af E. Oksbjerg (1952) , J. Dragsted 
(1997) og L.B. Pedersen og T.B. Ran
drup (1997). 

Arbejdstidsundersøgelser, 
mekanisering, driftsteknik 

Undersøgelser af arbejdstider blev 
udført af L.P. Nellemann i begyndelsen 
af århundredet, af Chr. Gandil i 
1940' erne og senere af Skovteknisk 
Institut, der oprettedes i 1967. 
Ved Skovteknisk Institut er der udført 
en række afprøvninger af maskiner, 
udkørselsmetoder, flisningsmetoder, 
herbicider samt ydet bistand til udvik
ling af nye maskiner, hvilket også er 
sket fra Hedeselskabets Maskincentral 
og Skov- og NaturstyreIsen. Centrale 
personer i dette arbejde har bl.a. været: 
P. T. Brenøe, Niels Heding, S. Honore, 
Fritz Møller, Ebbe Leer, Kaj Østergård, 
1. Baadsgaard-Jensen, Jan Clausen, J. 
Skyum, Paul Christensen, Frans Theil
by, Ebbe Bøllehuus, Pieter Kofrnan og 
K. Suadicani. 
Af særlig betydning er flisning af tyn
dingen i unge nåletræbevoksninger, 
hvorved det har været muligt at tynde 
disse uden omkostninger og samtidig 
bidrage til landets brændselforsyning 
(N. Heding, Ebbe Leer, Pieter Kofman, 
K. Suadicani m.fl.) . 

Vedteknologi 

Som foran nævnt har vedteknologer 
undersøgt kvaliteten af træ fra adskil
lige hugst- og planteafstandsforsøg, 
samt undersøgt lagringsmetoder og -
skader efter stormfaldene i ] 967 (P. 
Moltesen m.fl .). I de senere år har man 
arbejdet intensivt med at udnyt
te træfibre og andre plantefibre til 
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kompositmaterialer, hvilket kan få 
stor betydning for afsætningen af de 
mindre trædimensioner (P.O. Olesen 
m.fl .). 
På det industrielle område udvikledes 
den teknik, der gjorde det muligt at lave 
hårde gulvbrædder af bøg - grundpillen 
i Junckers Savværk. Samme sted udvik
ledes den særlige pressetørringsteknik 
for bøgestave. 
På Teknologisk Institut er der fornylig 
udviklet en metode med stukning og 
midlertidig blødgøring af træ, så dette 
kan bøjes og derefter stivne i den ønske
de form. Teknologisk Instituts træafde
ling har i det hele taget søgt at fremme 
den rigtige anvendelse af træ (bl.a. M. V. 
Knudsen, 1. Kelnæs. E. Borsholt, P. T. 
Brenøe,1. Baadsgaard-Jensen, Th. Tho
massen). 

Skovbrugsøkonomi 

AB. Grøn udviklede den danske skov
brugsøkonomi , særlig ved sine to bøger: 
"Den almindelige Skovøkonomls Teori" 
(1931) og "Skovbrugets Driftsøkonomi" 
(1943) og flere andre arbejder - ofte 
baseret på CM. Møllers tilvækstover
sigter. 
På Grøns tid var nåletræet det mest øko
nomiske (man havde endnu ikke oplevet 
de store storme, og alt kunne sælges til 
høje priser efter 2. verdenskrig) , og en 
hel generation af skovbrugere blev 
fascineret af nåletrædyrkning. NK. Her
mansen moderniserede de skovøkono
miske beregningsmetoder og introduce
rede en diskussion om målsætninger i 
skovbruget (1950-70). 
I 1984 foretog F. Helles, S.F. Jensen og 
J. Risvand en sammenstilling af den 
danske skovsektors samfundsmæssige 
betydning, og i 1990 publicerede P. 
Holten-Andersen analyser af inflatio-
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nens og beskatningens betydning i skov
økonomien. 1. Bjerregaard Christensen 
beregnede værdien af friluftslivet i 
skovene (1984) , mens Michael Linddal i 
1996 redegjorde for en række miljø
økonomiske analyser vedr. skov og 
skovbrug. 

Skovhistorie 

C Syrach Larsen var en drivende kraft 
bag forskningen i skovhistorie og opret
telsen af Jagt- og Skovbrugsmuseet i 
1942. Forskningen i skovhistorie er 
siden videreført af bl.a. P. Chr. Nielsen, 
E. Laumann Jørgensen, E. Oksbjerg, 
Kirsten Olesen, P. Søndergaard, Jette 
Baagøe og faghistOlikeren Bo Fritzbøger, 
der i 1994 fik udgivet bogen "Kultur
skoven - Dansk skovbrug fra oldtid til 
nutid". 

Skov og Folk 

A. Oppermann, Howard Grøn og adskil
lige andre havde ved siden af deres nor
male arbejde gjort en del ud af at lave 
populære fremstillinger om skovbruget. 
Med N Elers Kochs arbejde "Skov og 
Folk" (1978-1988), hvor det blev klar
lagt, hvor meget befolkningen faktisk 
bruger skovene til friluftsliv , og hvad de 
hejst vil opleve i skoven - indledtes en 
periode, hvor Forsøgsvæsenet i højere 
grad end hidtil kom til at beskæftige sig 
med forhold af overvejende samfunds
videnskabelig karakter. Dette arbejde 
videreføres af F. SØndergaard Jensen 
m.fl . 
En tilsvarende ændring fra næsten kun 
at betjene skovbruget skete i de senere 
år med Skovteknisk Institut, hvor man i 
1987 oprettede Parkteknisk Institut med 
Jon Pape som leder som en særlig afde
ling til betjening af park- og landskabs
sektoren. 
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2. Den organisatoriske og 
økonomiske udvikling 

I figur 2 er det vist , hvorledes skov
forskningen har udviklet sig organisato
risk fra l 870 ti l 1991. Hver gang der 
kom et nyt arbejdsområde, opstod der en 
ny afdeling eller institution. 
Denne opdeling fandt de bevilgende 
myndigheder og kunderne uhensigts
mæssig og utilfredsstillende. Problemet 
blev påvist og analyseret i Betænknin
gen fra Landbrugsministeriets Skovpoli
tiske udvalg (Landbrugsministeriet 
1986). På den baggrund gennemførte 
Landbrugsministeriet i perioden 1988-
1990 et større tværministerielt udvalgs
arbejde omkring koncentreringen af 
forskningen, udviklingen og formidlin
gen inden for Skovbrugssektoren (Land
brugsministeriet 1989). 
Forskningscentret for Skov & Landskab 
blev dannet som en sektorforskningsin
stitution under Landbrugsministeriet 
som et resultat af dette udvalgsarbejde. 
Forskningscentret for Skov & Landskab, 
der herefter forkortes FSL, blev dannet 
den 1.9.1991 ved en sammenlægning af 
Statens forstlige Forsøgsvæsen, Skov
teknisk Institut (ATV), Parkteknisk 
Institut (ATV), samt skov- og landskabs
opgaver fra Statens Planteavlsforsøgs 
Afd . for Landskabsplanter i Hornum. 
I løbet af 1992 skete der desuden - som 
anbefalet ved den internationale evalue
ring af dansk jordbrugsforskning i 1992 
Ufr. Forskningspolitisk Råd 1992, s. 73) 
- en overflytning af SkovØkosystem
gruppen fra Laboratoriet for Økologi og 
Miljølære på Danmarks Tekniske Høj
skole til FSL. I 1993 blev der desuden 
overflyttet forsknings- og udviklingsop
gaver fra Dansk Skovforenings Pynte
grøntsektion til FSL, jfr. figur 3. 
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Koncentreringen medførte, at 12 afde
linger fordelt på 6 institutioner blev 
samlet i 4 afdelinger i en institution. 
Parallelt hermed skete der på KVL i 
1990 en koncentrering fra 41 til 13 ordi
nære institutter. De for skov- og land
skabsforskningen relevante sektioner er 
fordelt på to institutter, jfr. figur 4. 
Baggrunden for denne koncentrering 
skal også ses i en større konkurrence i 
forskningsverdenen om forskningspro
grammer bl.a. fra EU og en generel ten
dens i samfundet til at danne større insti
tutioner. 
De tre centrale spørgsmål for skovforsk
ningen i begyndelsen af 1990' erne såvel 
i Danmark som i mange andre lande var 
således: 
l) Overlever skovforskningen ? 
2) Hvad vil brugerne betale for? 
3) Hvad skal skovforskningen ikke lave? 
I september 1994 blev FSL sammen 
med Skovskolen og det private skov
brug overflyttet fra Landbrugsministeri
et til MiljØ- og Energiministeriet. FSL's 
struktur i dag er vist i figur 5. 

Geografisk koncentrering og 
samarbejdet mellem KVL og FSL 

For yderligere at styrke den danske 
skov- og landskabsforskning flyttede 
FSL og dele af KVL's skov- og land
skabsforskning sammen i 1995 i en fæl
les bygning, kaldet Forskningscenter for 
Skov og Landskab, på Arboretet i Hørs
holm, jfr. figur 6. Herved blev størstede
len af skov- og landskabsforskningen i 
Danmark samlet på et sted. 
Sammenflytningen og det tætte samar
bejde mellem sektorforskningen (FSL) 
og universitetsforskningen (KVL) ved
rørende skov og landskab har medført 
følgende synergi : 
l) Koordination i forskningsplanlæg-
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Figur 3. Koncentreringen af skov- og landskabsforskningen i perioden 1991-94. 

ning, idet man mødes på ledelsesniveau 
ca. fire gange om året og koordinerer 
indsatsen. I forbindelse med udarbejdel
sen af "Forslag til en national strategi 
for jordbrugsforskningen" (Betænkning 
nr. 1274, 1994) har man desuden udar
bejdet den i bilag l viste arbejdsdeling 
og prioritering. 
2) Ansættelser delt mellem FSL og 
KYL: En række medarbejdere har delt 
ansættelse mellem FSL og KYL. Det 
drejer sig om både videnskabelige med-

arbejdere, laboranter, sekretærer, biblio
tekar og betjent. 
Dette medfører direkte synergi mellem 
de to institutioner. F.eks. har man kun 
kunnet opretholde en forskningsbaseret 
undervisning i forstpatologi på KYL 
ved, at FSL finansierer 80% af stillin
gen, hvor vedkommende udfører forsk
ning i den fælles bygning, mens KYL 
finansierer de resterende 20% af stillin
gen til undervisning på KYL. 
3) Samarbejde om ca. 50 forskellige 
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KVL 
Består af 13 ordinære institutter + 7 sær institutter og centre 

I Institut for, I lInstitut for Botanik, I Institut Institut for 
Økonomi, Skov Dendrologi og for Økologi og 
og Landskab Forstgenetik Plante- Molekylær 

biologi Biologi 

HSektion forl H Arboretet I rForst- r-Forst-
Skovbrug patologi zoologi 

l1Botanisk Sektion I r r-

'- '-i!sektion for .1 
Landskabsarkitektur • 

i!sektion for ri 
Land- og Byplanlægning • 

Sektion forl 
Økonomi 

Figur 4. Skov- og landskabs forskningens organisering ved KVL. KVL 's skov- og land
skabsforskning er fremhævet med kursiv ifiguren. 
Note: *: Sammenlagt pr. 1.1.1994 til Sektion for Landskab. 

forskningsprojekter, hvor man udnytter 
hinandens styrkepositioner, som man får 
kendskab til ved den daglige tætte kon
takt. 
4) FSL understøtter KVL's undervis
ning inden for skov og landskab, idet 
alle videnskabelige medarbejdere på 
FSL står til rådighed for gæstefore
læsninger på KVL. Desuden forestår 
FSL specialkurser f.eks. i pyntegrønt
dyrkning og driftsteknik og medvirker 
ved undervisningen af speciale- og 
Ph.D.-studerende. 
5) Samarbejdet og synergien omfatter i 
øvrigt bl.a.: 
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- udgivelsen af fælles publikationer i 
henholdsvis en Forskningsserie ti I 
Ph .D.- og doktorafhandlinger med 
hidtil 19 numre, og et internationalt 
tidsskrift, Forest & Landscape Rese
arch, med hidtil 4 numre. 

- finansiering af Ph.D.-studier (p. t. ca. 
15). 

- Skov & Landskabskonferencen - en 
årligt tilbagevendende konference, 
hvor de nyeste forskningsresultater 
præsenteres, og som tiltrækker ca. 
500 betalende tilhørere. 

- internationale kontakter og repræsen
tation. 
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Skov & Landskab 

Figur 5. Forskningscentret for Skov & Landskabs struktur 1997. 

- indkøb og drift af større forsknings-
faciliteter. 

Fællesskabet og samarbejdet er blevet 
fremhævet som et eksempel til efterføl
gelse (senest i Forskningsministeriets 
nationale forskningsstrategi (1997 , s. 
42)). Der er ikke tvivl om, at det fælles 
byggeri har været en kraftigt medvirken
de årsag til , at man i Danmark i dag har 
en relativt stærk skov- og landskabs
forskning . 

Internationalt samarbejde 

Skovforskningen i Danmark har lange 
traditioner for et godt og tæt internatio-

nalt samarbejde. Dette finder navnlig 
sted gennem: 
I) IUFRO (International Union af F ore
stry Research Organizations) , der har 
ca. 700 medlemsinstitutioner fordelt på 
ca. 100 lande og med i alt ca. 17.000 for
skere. IUFRO er organiseret i 8 divisio
ner og ca. 250 arbejdsgrupper. Den dan
ske skov- og landskabsforskning er 
repræsenteret i samtlige divisioner samt 
i Bestyrelsen for IUFRO. 
2) EU- og COST-samarbejdet vedr. 
skov- og landskabsforskningen, hvor 
Danmark er leder af en COST-action og 
flere støn'e forskningsprojekter. (COST 
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Figur 6. FSL's og KVL's fælles bygning på Arboretet i Hørsholm, der alene blev mulig 
takket været en bevilling på 15 mio. kr. fra Villum Kann Rasmussen Fonden. Bygningen, 
der er tegnet af kg!. bygningsinspektør Gehrdt Bornebusch (søn af CH. Bornebusch, 
forstander for Statens forstlige Forsøgsvæsen 1933-51), har bl.a. facade beklædt med 
thuja, og den har kostet 35 mio. kr. at opføre. 
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er en forkortelse for et forskningssamar
bejde blandt 25 europæiske lande). 
3) SamNordisk Skovforskning (SNS), 
der har sit eget budget på ca. 5,5 mio.kr. 
under Nordisk Ministerråd. Danmark 
har formandskab ved V. Bruun de Neer-

gaard og sekretariat for SNS i perioden 
1994-1997. 

Forskningsmidler 

I 1926/27 var Statens forstlige ForsØgs
væsens bevilling på 69.169 kr., hvilket 
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Figur 7. Udviklingen i FSL 's omsætning og interne jinansieringsgrad 1992-96. 

rakte til aflønning af 6 medarbejdere. I 
1996 havde FSL en omsætning på 53 
mio .kr. og ca . 130 ansatte . Institutioner
nes basisbevilling i procent af den totale 
omsætning ved dannelsen af FSL er vist 
i figur 3. 
Udviklingen i FSL's omsætning siden 
Forskningscentrets oprettelse i 1991 er 
vist i figur 7 og fordelt til hovedområder 
i figur 8. Figur 7 viser endvidere udvik
lingen i den andel af omsætningen, der 
er finansieret internt, d .v.s. gennem 
finanslovsbevillingen. 
I 1996 hidrørte 50% af Forskningscen
trets omsætning fra finanslovsmidler. 
FSL havde før 1995 en betydelig lavere 
intern finansieringsgrad , hvilket gaven 
uhensigtsmæssig begrænsning i mulig
hederne for at drive en langsigtet forsk-

366 

ning og for en selvstændig prioritering 
af FSL' s forskningsindsats i forhold til 
den ønskede profil. 
Finansieringen af skov- og landskabs
forskningen på FSL og KYL i 1993 er 
vist i figur 9, mens udviklingen i sam
mensætningen af FSL' s eksterne ind
tægter 1994-96 er vist i figur 10. 

Prod u ktiviteten 

En meget forenklet måde at måle pro
dukti viteten på er i antal publikationer. 
Udviklingen i dette mål for FSL fra 
1989-1996 fremgår af figur I l. Det ses 
bl.a., at fusionen i 1991 og flytningen i 
1995 har medført midlertidige nedgan
ge, mens omfanget af internationale 
og populære publikationer generelt er 
steget. 
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3. Fremtiden 

Det er ingen selvfølge, at der er en skov
forskning i Danmark. I de næste 10 år 
vil der ske en meget stærk konkurrence 
og specialisering mellem forskningsin
stitutioner i de europæiske lande. 
Kun de institutioner, der har noget 
særligt at byde på , og som har god kon-

takt til og opbakning fra sine brugere, 
vil overleve, 
Strategierne for fremtiden fremgår af 
"Resultatkontrakt for Forskningscentret 
for Skov & Landskab for 1996-1999" og 
"Strategifor forskning ved Institutfor Øko
nomi, Skov og Landskab ved KVL, 1994", 
der kan rekvireres fra institutionerne. 
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Bilag 1 Prioritering og arbejdsdeling 

. FoU-område Skovbrug inkl.pyn- Park og Landskab 
.. tegrønt 

l. Dendrologi KVL ... N KVL - I 

2. Økofysiologi KVL • I KVL - N 

3. Provenienser. forædling , bioteknologi og FSL Nål til Løv N FSL - N 
forstgenetik KVL KVL 

4. Kultur- og anJægsteknik FSL Nål til Løv N FSL - N 

5. Driftsteknik og arbejdsmiljø FSL ... N FSL • N 

6. Bevoksningspleje og træproduktion FSL ... N FSL - N 

7. Plantebeskyttelse (ukrudt, insekter/- FSL B FSL - B 
forstzoologi, svampe/forstpatologi) KVL KVL 

8. Økosystemanalyse (biodiversitet, jagt, stof- FSL Nål til Løv I FSL • I 
kredsløb, gødskning, by- og landskabsøkologi) KVL KVL 

DMU 

9. Bioenergi fra træ og genanvendelse af organi- FSL - N FSL - N 
ske affaldsprodukter (f.eks. kompost) 

IO. Træteknologi og træets industrielle anvendelse KVL • I 
DTU 
DTI 

II. Driftsøkonomi og afsætning KVL • N KVL • N 

12. Sociologi (herunder friluftsliv og turisme) FSL • N FSL • I 

13. Politik og samfundsøkonomi KVL N KVL - N 

14 . Kultur- og naturhistorie UNI - N UNI I 

15 . Æstetik og landskabsarkitektur KVL - N KVL - N 

16. Landskabsanalyse, skov- og landskabsplanJæg- KVL • I KVL • I 
ning, -forvaltning og -lovgivning FSL 

DMU 

17. U-Iandsforskning KVL • I KVL - N 
FSL FSL 

Forkoneiser: I: [mernationalt niveau DMU: Danmarks Miljøundersøgelser 
N: Nationalt niveau DTI: Dansk Teknologisk Institut 
B: Beredskabsforskning DTU : Danmarks Tekniske Universitet .: Opprioriteres KVL: Den Kg!. Veterinær- og Landbohøjskole 
T: Nedprioriteres UNI: Universiteterne 

jf.: Betænkning nr. 1274: Forslag til en national strategi for jordbrugsforskningen. Juni 1994 
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Forstkandidatuddannelsen 
fra 1890'erne til 1990'erne 

Af docent Jens Dragsted 

Et fagligt områdes selvforståelse, presti
ge og udviklingsmuligheder er påvirket 
af, hvilken uddannelse der knytter sig til 
det. Som formand for Danske Forstkan
didaters Forening skriver Biilmann 
(1934) om Landbohøjskolen: "De Krav, 
som således stilles , har kun Udsigt til at 
kunne ske Fyldest, naar de, der skal vir
ke som Ledende i Skovbrugets Tjeneste, 
faar en virkelig fyldig Uddannelse , 
saavel teoretisk som praktisk ." - - - " Vi , 
der har faaet vor Uddannelse ved denne 
Læreanstalt, ved, hvilken Betydning den 
har for det Fag, hvori vi arbejder." 
Skovbrugserhvervet og det skovbrugs
faglige område i Danmark har gennem 
mere end 200 år haft højere uddannede 
kandidater til rådighed ved besættelse af 
stillinger i erhvervet. Når danske forst
kandidater fejrer den forening, som gen
nem de seneste 100 år har været et fag
ligt samlingspunkt, er det da naturligt at 
se på, hvilken historie der knytter sig til 
uddannelsen som forstkandidat , og hvil
ke perspektiver uddannelsen har i dag . 
Undersøges det lidt nærmere , hvad 
erhvervets udøvere i tidens løb har skre
vet, viser det sig hurtigt, at forstkandi
datuddanneisen har optaget dem ganske 
meget. Der foreligger således en del 
artikler, redegørelser og debatindlæg, 
som er skrevet i forbindelse med mær
keår eller uddannelsesrevisioner, og 
som tegner et billede af skiftende tiders 

synspunkter, se f.eks. Grøn (1944), Her
mansen (l959) , Suhr (1985). En omfat
tende redegørelse i forbindelse med 
skovbrugsuddannelsens 200-års jubi
læum i 1986 er givet af Nielsen (1986). 
Her behandles både forstkandidatuddan
nelsen og skovfogeduddannelsen. 
I den foreliggende sammenhæng kan det 
være interessant at tage tiden omkring 
midten af I 890' erne som udgangspunkt, 
dvs. se på hvordan forudgående begi
venheder havde udmøntet sig i en stu
diestruktur, og dernæst undersøge hvor
dan denne struktur har påvirket de efter
følgende 100 år. 

Skovbrugsuddannelsen 
i 1890'erne 

I 1895 fik skovbrugsuddannelsen en ny 
undervisnings- og eksamensplan. Sam
me år blev A. Oppermann ansat som 
professor i skovbrug. Professor C.V. 
Prytz, der havde været lærer i skovbrug 
siden 1882, fik herved en væsentlig 
aflastning. 
Muligheden for at skabe nye og bedre 
forhold for uddannelsen var hermed til 
stede . Dette så meget mere som 
A.Oppermann havde virket som assi
stent siden 1883 og fast lærer siden 
1887, og derfor var godt bekendt med 
uddannelsesforholdene. Det ønske om 
en udvidelse af lærerstaben , som profes-

371 



sor P.E. MUller havde fremsat ved sin 
afgang i 1881 , var herved omsider gået i 
opfyldelse . 
Dertil kom, at skovbrugs uddannelsen i 
1894 flyttede ind i nye lokaler i forbin
delse med en omfattende udbygning af 
Landbohøjskolen. Uddannelsen kom 
således til at disponere over ca . 195 m' , 
fordelt på to lærerværelser og tre studie
og læserum. Det er vel ikke for meget 
sagt, at tiden omkring 1895 markerer et 
vigtigt spring frem for skovbrugsuddan
nelsen. 
Hvordan så da uddannelsesstrukturen ud 
på dette tidspunkt? 
Når der ses på uddannelsens hovedtræk 
er der en betydelig lighed med, hvad der 
også gælder i dag. Skovdyrkning, skov
økonomi og skovteknik var (med andre 
benævnelser) hovedbestanddele i den 
fagvidenskabelige del. Og den grund vi
denskabelige del indeholdt mange af de 
fag, som stadig findes. 
Heding (1965) giver oplysninger om 
fagsammensætningen i 1895; han er 
også kilde til faktuelle oplysninger om 
de efterfølgende studie- og eksamens
ordninger, der behandles lidt senere. Det 
fremgår, at der i forbindelse med den 
nye undervisnings- og eksamensplan 
skete en udvidelse af den teoretiske 
uddannelse på Landbohøjskolen, så den 
kom til at omfatte en l. del på tre seme
stre og en 2. del på fire semestre, ialt en 
udvidelse på et år. 
l. del indeholdt grundlæggende fag som 
matematik, fysik , kemi, jordbundslære, 
zoologi, botanik og tegning. Ud af et 
totalt timetal på 2825 timer udgjorde 
disse fag 58%. 2. del indeholdt skov
brugsfag som dyrkning (kaldet drifts
lære), træmåling, økonomi og admini
stration, vare- og handelslære samt 
historie og statistik, ialt 31 % af det tota-
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le timetal. Dertil indeholdt 2. del land
måling, landboret, alm. økonomi, forst
zoologi og plantepatologi. 
2. semester var det mest belastede med 
36 ugentlige undervisningstimer. Kemi 
var det mest omfattende fag med ca . 500 
timer, altså godt en sjettedel af hele den 
teoretiske uddannelse. 
For at kunne optages på uddannelsen i 
1895 var kravet enten studentereksamen 
eller en dengang eksisterende alrrunde
lig forberedelseseksamen bestået med 
tre fremmede sprog. Der var adgang for 
kvinder (men endnu ikke optaget 
nogen), og der fandtes ikke adgangsbe
grænsning. Det årlige optag i 1890'erne 
lå på ca. 10 eller lidt derunder. 

Praktisk kendskab 

Siden skovbrugsuddannelsens begyn
delse havde et praktisk kendskab til 
faget og erhvervet, herunder til jagtud
øveise spillet en vigtig rolle. I midten af 
1800-tallet var der en del debat om, 
hvorvidt praktik og teori burde gå hånd 
i hånd, eller om disse dele burde holdes 
adskilte . 
I 1895 var situationen den, at det tidli
gere obligatoriske praktikår ved skov
brug var opgivet som betingelse for 
optagelse på uddannelsen. I stedet var i 
1874 indført, at den studerende inden 
eksamen ved 2. del af den teoretiske 
uddannelse skulle bestå en praktisk 
adgangsprøve. Der blev ikke stillet krav 
til længden af den praktiske uddannelse, 
men visse krav til , hvor den kunne fore
gå. 
Ved indførelsen af denne ordning skulle 
praktikken ligge efter afslutningen af 
grundfagene. I 1895 blev dette dog ænd
ret til, at det stod frit , om den praktiske 
uddannelse foregik før eller efter l. del. 
Dengang som ofte senere var der stor 



opmærksomhed og jævnlig diskussion 
om praktikkens betydning for kvaliteten 
af de uddannede kandidater. 
Fra 1863 , hvor skovbrugsuddannelsen 
blev overført til Landbohøjskolen , til 
1895 skiftede indstillingen til , hvordan 
uddannelsen skulle afsluttes. I de første 
ti år af denne periode skulle den stude
rende tilbringe et helt år på et skovdi
strikt for at kunne lade sig eksaminere 
ved den afsluttende 3. dels eksamen. 
Der var nærmere regler for, hvilke sko
vdistrikter der kunne anerkendes til den
ne uddannelse. 
1 de følgende ca. tyve år frem til 1895 
eksisterede 3. dels praktikåret ikke. For 
at kunne gå op til den afsluttende 3. dels 
eksamen måtte praktikken derfor 
indøves i løbet af den forudgående stu
dietid. I 1895 blevet afsluttende prakti
kår dog genindført, og det eksisterede 
frem til studierevisionen i J 97 J; her 
afløstes det af et år til udarbejdelse af 
skriftlige projektopgaver. 
Ud over den praktiske indføring i skov
brug, som var knyttet til praktikken før 
og efter den teoretiske uddannelse, var 
det allerede tidligt en almindelig del af 
uddannelsen at afholde et betydeligt 
antal ekskursioner, øvelser i skoven og 
ugelange rejser til bestemte egne. Såle
des var det gennem lange tider kutyme 
at anvende lørdagene til ekskursioner. 
Herigennem blev f.eks. undervisningen 
i botanik, skovdyrkning og skovadmini
stration på afgørende måde belyst gen
nem eksempler. 
1895 markerede altså i forhold til den 
forudgående peliode en udvidelse på ialt 
to år, nemlig et teoretisk og et afslutten
de praktisk år. Når dertil kommer den 
udvidede lærerstab og de forbedrede 
lokaleforhold må man antage, at stem
ningen på skovbrugsuddannelsen har 

passet godt med de senere så højt 
besungne "glade halvfemsere". 

Skovbrugsuddannelsen 
i 1900-tallet 

Hos Prytz (1927) kan man læse, at: "I 
det store og hele har Skovbrugsunder
visningens Udvikling i de sidste 50 Aar 
været jævnt fremadskridende, bort fra 
de tyske Forbilleder, hen imod fuld 
Selvstændighed og med stadig nærmere 
Tilknytning til Skovbrugets Praksis". 
Følger man udviklingen i skovbrugsud
dannelsen efter 1895, viser det sig, at 
den over en lang årrække blev revideret 
med ca. tyve års mellemrum, men i tiden 
op mod vore dage noget hyppigere . 
Fra 1895 og frem til den næste revision 
i 1919 skete der visse mindre justeringer 
i timetal på nogle af fagene . Væsentligst 
var en ændring i 1906, hvorefter visse 
skovbrugsfag kun blev undervist hvert 
andet år. 
11914 foregik en større diskussion, hvor 
praktiserende kandidater med skovrider 
H.H. Biilmann som ordfører argumente
rede for væsentlig mere praktisk uddan
nelse og væsentlig fæn'e timer i grund
fag. Sigtet skulle være at bringe kandi
daternes praktiske viden på niveau med 
skovfogedernes . Imod dette talte skov
brugsuddannelsens lærere, og vel især 
lærerne i grundfag. Særlig l.E.V. Boas, 
der var professor i zoologi, udtrykte sig 
i utvetydige vendinger om denne 
ændring af uddannelsen. 

Revision i 1919 

Da der i 1919, hvor C.V. Prytz og J . 
Helms var skovbrugsprofessorer, blev 
indført en ny undervisnings- og eksa
mensplan, var der da heller ikke tale om 
særlig store ændringer i fagsammensæt-
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ningen; timetallet blev dog udvidet dra
matisk, nemlig fra de før nævnte 2825 
til 3497 timer, en stigning på ca. 25%. 
Langt den største del af stigningen lå 
ironisk nok på grundfagene, hvor der 
blev plads til nye fag som genetik og 
mikrobiologi. I det hele taget blev plan
tefagene mere end fordoblet. Skov
brugsfagene fik en beskeden timeudvi
delse, men deres andel af det samlede 
timetal svandt til 26%. Det botaniske 
områdes stærke udvikling og stigende 
specialisering i århundredets begyndelse 
kommer altså klart til udtryk. Den nye 
studieplan betød, at l. semester nu var 
det mest belastede med 42 undervis
ningstimer om ugen! 
Der skete i 1919 en ændring af reglerne 
omkring det første praktikår derved , at 
dette nu skulle være et fuldt år, normalt 
placeret før påbegyndelsen af den teore
tiske uddannelse. Derimod skete ingen 
ændringer omkring det afsluttende prak
tikår. 
Det var, som Prytz (1927) omtaler det, 
et vigtigt udtryk for undervisningens 
udvikling at "- - ved Flytningen i 1924 
til »B.P.« - - fik vi en hel Fløj (Stueeta
gen) med 2 Auditorier, 2 Værelser for 
Lærerne, l for Assistenten, et Opholds
væreIse for de Studerende, 2 Laboratori
er, et Værksted for Betjenten, stor Plads 
til Samlingerne samt brede Gange , hvor 
mange Billeder kan ophænges og store 
Samlingsgenstande opstilles - _". 

Revision i 1939 

Ved den følgende revision i 1939, hvor 
skovbrugsprofessorerne hed CM. Møl
ler og A.H. Grøn, skete der igen en ind
skrænkning i timetallet, nemlig fra 3497 
til 2936 timer. Reduktionen gennemfør
tes således, at skovbrugsfagenes andel 
af det samlede timetal forblev nogen lun-
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de uændret med 25 %. 2. semester var nu 
det mest belastede med næsten 42 
undervisningstimer om ugen. 
Der var i årene forud en del diskussion 
om uddannelsens indhold. A.H. Grøn 
var her toneangivende, særlig med syns
punkter omkring skovadministrationens 
betydning og indflydelsen heraf på 
uddannelsen, Grøn (1936). Hans grund
synspunkt var, at god administration er 
helt nødvendig, men i den foreliggende 
form alt for kostbar. Han udtrykte den 
tanke, at der skulle være større lighed 
mellem skovfogeduddannelsen og forst
kandidatuddannelsen med sigte på et 
fælles ansættelsesområde på passende 
store skovforvaltningsenheder. 
En ændring af skovbrugets administrati
ve inddeling kom der ikke ud af denne 
tanke. Men Grøns synspunkter kom 
ganske godt til udtryk i den nye studie
og eksamensordning. 
Det tidligere fag landboret blev til rets
kundskab med en stærk timeudvidelse. 
Skovbrugsøkonomi opdeltes i alminde
lig økonomi og driftsøkonomi, og der 
indførtes skovøkonomiske regneøvel
ser. Der oprettedes selvstændige fag i 
planlægningslære og skovbrugspolitik, 
og det hidtidige administrationslære 
udgik. Vare- og handelslære opdeltes i 
vare- og markedslære samt teknologi og 
savværksdrift. Til gengæld blev timetal
let i skovdyrkningslære indskrænket. 
I 1939 blev matematisk-fysisk studen
tereksamen den adgangsgivende eksa
men. Det indebar, at undervisningen i 
matematik, fysik og kemi kunne reduce
res. Plantefysiologi blev indført som nyt 
fag. En vigtig ændring var endvidere, at 
alle skovbrugsfagene samt enkelte andre 
fag på 2. del kun blev undervist hvert 
andet år. Herved skulle det s ikres , at 
professorerne bedre kunne overkomme 



at undervise de relativt mange fag, de 
var ansvarlige for. 
H vad angår praktikårene indførtes, at 
det første skulle afsluttes med en prak
tisk eksamen kaldet forprøven; endvide
re skulle den studerende føre en 
arbejdsjournal under praktikåret. Det 
andet praktikår blev udvidet til 13 måne
der, og dertil blev der indført en måneds 
ophold på et savværk. 

Revision i 1960 

Den følgende revision af skovbrugsud
dannelsen fulgte i 1960, hvor professo
rerne var C.M. Møller, P. Moltesen og 
N.K. Hermansen. Timetallet blev øget 
fra 2936 til 3064, men med ret beskedne 
ændringer i fagsammensætningen . 
Skovbrugsfagene fik således nogenlun
de samme andel som i den forudgående 
periode med ca. 27%. Vildt- og jagtlære 
blev indført som et lille fag. For skov
brugsfagene skete den ændring, at 
almindelig økonomi og driftsøkonomi 
blev lagt sammen til skovøkonomi, og 
fagene skovteknologi I hhv. II erstattede 
vare- og markedslære, hhv. skovtekno
logi og savværksdrift. Semesterbelast
ningen blev udjævnet noget, således at 
2. semester blev det mest belastede med 
39 timer om ugen. De to praktikår fort
satte i deres hidtidige form . 
I årene inden denne revision var der en 
del diskussion i Forstkandidatforenin
gens regi af spørgsmålet om adgangsre
gulering til uddannelsen. A.H. Grøn, der 
virkede som professor til 1952, gjorde 
sig således til talsmand for en ophævel
se af adgangsbegrænsningen, som var 
indført i 1935, mod i stedet at gøre for
prØven til en stopprøve, Grøn (1944). 
Dog vurderede han, at det nok ikke var 
realistisk på daværende tidspunkt grun
det pladsmangel på Landbohøjskolen, 

og at der i alle tilfælde måtte være en vis 
laveste kvotient for optagelse . 
Grøn havde mange støtter for dette syns
punkt, mens andre udtalte sig med 
bekymring om, hvad der ville ske, hvis 
der blev uddannet mere end de lO-IS 
kandidater om året, som kunne ventes i 
årene frem til 1960. Holdningen var her 
åbenbart, at der burde være en betydelig 
sikkerhed for, at de uddannede kandida
ter kunne opnå ansættelse som skovri
der. 
I dag findes adgangsbegrænsningen sta
dig, omend der optages betydeligt flere 
studerende. Imidlertid har arbejdsmar
kedet for kandidater udvidet sig betrag
teligt samtidig med at antallet af skovri
derstillinger er faldet stærkt. 
Overvejelserne om skovbrugsundervis
ningen kort før 1960 kommer i øvrigt 
godt til udtryk hos Hermansen (1959). 
Af diskussionen på baggrund af hans 
redegørelse fremgår, at der var tanker 
om at flytte skovbrugsuddannelsen til 
Aarhus Universitet og samtidig oprette 
et særligt skoledistrikt; endvidere at 
oprette et antal lektorater til aflastning af 
skovbrugsprofessorerne. En flytning 
blev aldrig til noget, men et skoledistrikt 
blev senere en realitet, og det blev også 
oprettelsen af lektorater. 
I en elegant formet hyldest skriver Bang 
(1963), som formand for Danske Forst
kandidaters Forening, i anledning af 
100året for skovbrugsuddannelsens 
overførsel til Landbohøjskolen: " Vi må 
imødese en udvidet specialisering i stu
diet, der vil medføre, at en øget lærer
stab kan disponere over fornødne loka
ler med tilhørende laboratorier og appa
ratur, således at linien og udviklingen i 
den danske akademiske skovbrugsun
dervisning kontinueres til gavn for vort 
skovbrug og de dertil knyttede industri-
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Figur l . Ekskursioner til forskellige 
egne har altid spillet en central rolle. 
Rer præsenteres en gruppe studerende 
for dyrkning af fyr i Østafrika på en rej
se i 1988. 

elle og forskningsmæssige områder og 
til gavn for vort lands økonomiske 
udvikling og anseelse." 

Revision i 1971 

Ved den revision af skovbrugsuddannel
sen, som skete i 1971, kom da også nye 
tanker til at præge uddannelsesstruktu
ren. I 1969 var som noget nyt oprettet 
studienævn med studenterrepræsentati
on, og de studerende fik derved mulig
hed for i højere grad at præge debatten 
om uddannelsen . Ønsket om at mulig
gøre en mere individuel. tilrettelæggelse 
af uddannelsen ved frit at kunne vælge 
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supplerende fag ved siden af de obliga
toriske havde meldt sig, vist nok inspi
reret af tanker fra N.K.Hermansen efter 
besøg ved amerikanske universiteter. 
Professorerne P.Moltesen, N .K.Her
mansen og H.A.Henriksen spillede 
naturligvis en vigtig rolle i overvejelser
ne, men lærerstaben var vokset betyde
ligt, og det satte sit præg på diskussio
nen. Den større lærerkreds, hvoraf en 
del blev udnævnt til lektorer ved ind
førelsen af en ny stillingsstruktur i 1972, 
skabte også betydeligt flere ressourcer 
for undervisningen. Den hidtil gældende 
ordning, hvorefter skovbrugsfagene kun 
blev undervist hvert andet år, kunne 
således ophæves, så alle studerende fik 
undervist fagene j samme rækkefølge. 
Der skete i 1971 en udvidelse af 1. del, 
grundfagsdelen, til to år, og længden af 
skovbrugs uddannelsen blev herefter ialt 
seks år med et første praktikår afsluttet 
med forprøve , fire teoretiske år og et 
afsluttende praktikår, 3. del , med 
løsning af projektopgaver. Det sidste 
semester på 2. del blev forbeholdt udar
bejdelse af den skriftlige hovedopgave, 
der tidligere skulle skrives sideløbende 
med undervisningen på 7. semester. 
En interessant nyskabelse, som havde 
med tankerne om en mere fleksibel 
studieordning at gøre var, at uddannel
sens 3. del blev ændret, så den studeren
de inden for nærmere angivne emnegrup
per skulle vælge to større og to mindre 
skriftlige opgaver. Mindst et emne skulle 
vælges inden for skovplanlægning eller 
andre planlægningsfag. Den hidtidige 
ordning med et års fast tilknytning til et 
bestemt skovdistrikt faldt således bort. 
En række andre forhold havde nok også 
en vis betydning for den studieordning, 
der kom til at gælde fra 1971. Således 
blev Landbohøjskolen j 1968 overført 
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Figur 2. Skovbrugsuddannelsen har skiftet adresse adskillige gange i løbet af 100 år. 
Den største lokaleudvidelse skete, da uddannelsen i 1971 flyttede ind i Statsfrøkontrol
lens tidligere bygning på Thorvaldsensvej 57. 

fra Landbrugsministeriet til Undervis
ningsministeriet; i 1970 blev der indført 
et fælles første praktikår for alle skov
brugsstuderende på Farum skovdistrikt; 
og Skovbrugsafdelingen, som i 1970 
havde ændret navn til Skovbrugsinsti
tuttet, flyttede i 1971 ind i nye og langt 
bedre lokaler i den tidligere Statsfrøkon
trolbygning på Thorvaldsensvej i for
bindelse med en større ombygning på 
Landbohøjskolen. Af betydning var 
måske også det aktuelle optagelsestal. 
Omkring 1971 blev der årligt optaget 15 
skovbrugsstuderende. 
På grund af den friere studieopbygning 
med tilvalgsfag er det ikke muligt som 
ved de foregående revisioner at angive 

det totale timetal. Det blev dog ved den
ne revision fastholdt, at der med studie
ordningen fortsat skulle uddannes en 
bredt funderet forstkandidat med kom
petence inden for såvel de hidtidige 
grundfag som alle de centrale skov
brugsfag. Der skete således ikke nogen 
stor ændring i fagsammensætningen, 
men karakteristisk for tiden blev indført 
fag som datamatik, landskabs- og fred
ningslære og virksomhedsledelse. 

Revisioner 1976-88 

Mens der som nævnt over en lang 
årrække skete revision af skovbrugsud
dannelsen med ca. tyve års mellemrum, 
har de senere år været præget af stadig 
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hyppigere omlægninger og tilretninger 
af uddannelsen. 
Forklaringen kan søges i en hurtigere 
udvikling i det omgivende samfund med 
behov for en næsten løbende justering af 
fagsammensætning og fagindhold. End
videre i en større lærerstab, som dels 
øger opmærksomheden om behov for 
forandringer, dels skaber betingelser 
for , at uddannelsen lettere kan tilrettes 
efter skiftende behov. Den tætte afhæn
gighed af den øvrige del af Landbohøj
skolen har også en indflydelse, idet 
ændringer i andre studieretninger øger 
behovet for justeringer. Endelig har den 
gradvise vækst i antallet af optagne stu
derende og den stigende andel af kvin
delige studerende efterhånden øget 
behovet for fleksibilitet. 
Der er således vedtaget nye studie- og 
eksamensordninger i 1976, 1980, 1984, 
1988, 1992, og 1995. 
Af de beskrivelser, der foreligger om 
studie- og eksamensordningerne fra 
1976 til 1988, fremgår, at der mest skete 
en løbende tilpasning af fagsammensæt
ningen, men uden ændring af den grund
læggende struktur for den seksårige 
uddannelse. Mest interessant er det , at 
der blev indsat en egentlig formålsbe
skriveIse for uddannelsen. Endvidere at 
kravet om, at mindst en af de (efterhånd
en kun to) skriftlige opgaver på 3. del 
skulle dreje sig om planlægning, gled ud. 
Det er på sin plads her at nævne, at den 
mangeårige formand for skovbrugsstu
dienævnet, lektor S.Agger-Nielsen, spil
lede en ledende rolle ved gennemførel
sen af disse mange revisioner. 

Ny struktur i 1992 

Den ændring af uddannelsen , som blev 
gennemført i 1992, indebar til gengæld 
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et radikalt brud med den hidtidige 
uddan nelsesstru k tu r. 
LandbohøjskoJens jordbrugsuddannel
ser blev dette år lagt ind under bekendt
gørelsen om de naturvidenskabelige 
uddannelser på universiteter og univer
sitetscentre. Det indebar, at skovbrugs
uddanneIsen blev opbygget som en 
treårig bacheloruddannelse (grundud
dannelse) med en toårig kandidatover
bygning. Det første praktikår faldt i 
princippet væk, men efter intensive for
handlinger accepterede undervisnings
ministeriet, at der i stedet indførtes en ni 
måneders propædeu tisk prakti k organ i
seret af Landbohøjskolen. 
Det nye i denne struktur, som er den 
nugældende, er, at uddannelsen kan 
afsluttes med en bachelorgrad efter tre 
år. Bacheloruddannelsen indeholder 
derfor i det afsluttende 6 . semester et 
skriftligt bachelorprojekt. 
Med bachelorgraden er det muligt at 
søge ud på arbejdsmarkedet eller 
fortsætte på Landbohøjskolen eller 
andre steder med videregående uddan
nelse . Der er i bacheloruddannelsen kun 
få egentlige skovbrugsfag, men derimod 
en kombination af mere grundlæggende 
naturvidenskabelige, økonomiske, for
valtningsmæssige og tekniske fag. 
Kandidatoverbygningen på skovbrugs
uddannelsen indeholder til gengæld kun 
skovbrugsfag, og den afsluttes med et 
skriftligt speciale, som der bruges godt 
et semester til at udarbejde . En afslut
tende 3. del findes således ikke mere. 
Der er i studieforløbet som hidtil mulig
hed for at tage et antal tilvalgsfag. 
I 1992 var den årlige optagelse af skov
brugsstuderende nået op på 40. I løbet af 
de næste år steg den yderligere, så den i 
1995 var 60. Bl.a. af denne grund var det 
nødvendigt at overveje, om det hidtidige 



princip om en "enhedsuddannelse" for 
forstkandidater fortsat kunne forsvares. 
Udredningen om dette centrale spørgs
mål, som i nogen grad involverede sam
arbejdet med andre jordbrugsuddannel
ser på Landbohøjskolen, førte til en ny 
studie- og eksamensordning i 1995. 

Nyordning i 1995 

Denne ordning indebærer, at alle, der 
optages på skovbrugs uddannelsen, skal 
gennemføre den førnævnte praktik samt 
en fælles treårig bacheloruddannelse af 
ovennævnte art, for at kunne indskrive 
sig til kandidatoverbygning. 
Det nye i forhold til den foregående ord
ning er, at der kan vælges mellem en 
"klassisk" skovbrugsoverbygning og (i 
øjeblikket) tre alternative overbygnings
programmer: 
I) landskabsforvaltning, 
2) Land Use in Developing Countries, 

og 
3) miljø- og naturressourceøkonomi. 
I de alternative programmer indgår som 
noget centralt, at der bruges næsten et 
semester til et problemorienteret og pro
jektorganiseret tema over et væsentligt 
emne inden for det faglige område. 

Status og fremtid 

Ser man tilbage på skovbrugsuddannel 
sens udvikling gennem de sidste hun
drede år er der to forhold, der falder i 
øjnene. 
Det ene er hyppigheden af revisioner. 
Her tegner sig det mønster, at "profes
sorholdene" har stået for hver sin forny
else af uddannelsen. Den større hyppig
hed i de senere år har da sammenhæng 
med en større lærerstab med varierede 
synspunkter om uddannelsens struktur; 
men tillige spiller den dynamiske ud vi k-

ling af samfundet ind på behovet for 
revisioner. 
Også i de seneste studieordninger har 
dog professorholdet, nu bestående af 
P.O.Olesen , F.Helles og lBo Larsen , 
haft en afgørende indflydelse gennem 
deres visioner om behovet for faglig for
nyelse. 
Det andet forhold er revisionernes ind
hold samt de løbende tilpasninger imel
lem dem. Her spiller erhvervets og sam
fundets synspunkter en vigtig rolle, og 
ligeledes skovbrugsuddannelsens for
skellige bindinger til andre jordbrugsud
dannelser på Landbohøjskolen. Danske 
Forstkandidaters Forening har været en 
central part ved overvejelserne om 
ændringer i uddannelsen. 
Derimod synes der kun i mere begræn
set omfang at være taget hensyn til den 
udvikling , der er foregået i de andre 
uddannelser i skovbrug, som siden 1963 
har været knyttet til Skovskolen; helt 
uden indflydelse har denne udvikling 
dog ikke været. 
Fremtiden tegner et billede af stadig 
hyppigere eller nærmest permanente til
retninger og justeringer. 
En udvikling i retning af mindre skarpe 
grænser mellem de forskellige jord
brugs uddannelser må også anses for 
sandsynlig. En fælles jordbrugsuddan
nelse med talrige brede eller snævre spe
cialiseringer inden for nationalt og inter
nationaltjordbrug, inden for arealanven
delse, miljøovervågning og økologisk 
baseret jordbrug, inden for landbrug, 
landskab og skovbrug, inden for biologi , 
teknik, økonomi , sociologi og humanio
ra osv . osv., må anses som en nærlig
gende mulighed i en ikke for fjern frem
tid. 
Samtidig må det vel påregnes, at sam
spillet til de andre uddannelser inden for 
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skovbrug underkastes en nærmere ana
lyse. Endelig vil samarbejdet med sek
torforskningen spille en rolle, og inter
nationaliseringen på uddannelsesområ
det vil få stigende betydning. 
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Forstkand idater 
i udlandet 
Af Kirsten Olesen og H. Keiding 

I Forstkandidatforeningens IOO-årige 
historie har der fra hver årgang - med få 
undtagelser - været kandidater, der rej
ste til udlandet. 
Som andre udlandsdanskere rejste de ud 
på grund af begrænsede arbejdsmulig
heder herhjemme, kombineret med den 
enkeltes lyst og initiati v til at tage udfor
dringer op i det fremmede . Bevægelser
ne i og formerne for udrejse og ophold i 
udlandet afspejler også den udvikling, 
der fandt sted i verden omkring os. 
Selvom flere af de fag , som forstkandi
daternes uddannelse har omfattet , ikke 
syntes direkte anvendelige i udlandet, 
har kombinationen af fag inden for bio
logi , teknik og økonomi/administration 
på mange måder været hensigtsmæssig 
og gjort kandidaterne egnede til løsning 
af en bred vifte af opgaver. 
De mange fag har også gjort det muligt 
at skifte job, som chancen nu bød sig. 
En praktisk og jordnær indstilling har 
endvidere hjulpet mange af dem til at 
klare opgaverne derude. 
De forstkandidater, der rejste ud , danner 
et meget broget billede med hensyn til 
arbejdsopgaver, ansættelsesformer, geo
grafisk fordeling osv. Alligevel synes 
vi , at der er nogle hovedlinier, som vi vil 
prøve at trække frem . 
Forholdene for forstkandidater i det 
' nære udland ' Sverige er forskellig fra 

udlandet iøvrigt. Derfor har vi valgt at 
omtale danske forstkandidaters virke i 
Sverige i et selvstændigt afsnit. 

De første 50 år - indtil 1945 

I de første mange år betød beslutningen 
om at søge arbejde i udlandet for flertal
lets vedkommende emigration eller 
mange års ophold ude. Udrejsemålene 
var overvejende S0-Asien (Thailand og 
Indonesien , det daværende Si am og 
Hollandsk Ost-Indien) og Nordamerika, 
især Canada. 
Opgaverne var især udnyttelsen af sko
venes store tømmerreserver med alt 
hvad det medførte af taksation, hugst, 
transport med vej- og jernbanebygning, 
med lange ophold i uvejsomt terræn 
under uvante klimatiske og kulturelle 
forhold , med sygdomme, men også 
spændende udfordringer og eksotiske 
oplevelser. 
Ansættelse i 0K (bl.a. Gjern , H. Jagd, 
Bendixen, Gredsted , P. Fogh) betød 
arbejde ved skov koncessionerne i Thai
land. Som forberedelse til arbejde i tro
perne, især i 0K' s skove og plantager i 
0sten, opretholdt 0K i samarbejde med 
Landbrugsministeriet i årene 1914-21 
en 6-måneders Tropeskovskole med 
offentligt anerkendt eksamen, men helt 
finansieret af 0K. Peter Bloch, senere 
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Foto l. Poul Fogh (dim. 1927) siddende i teltåbningen ved sit skrivebord under arbej
detfor ØK i Nordthailand, sidst i 1920'erne. 

Thailand og Sydafrika, var en af de få 
forstkandidater, der gennemgik skolen, 
der hovedsageligt søgtes af folk fra 
landbrug og gartneri. 
Danske forstkandidater fik også ansæt
telse i det senere Indonesien og 
Malaysia, enten for det hollandske stats
skovbrug, for 0K, United Plantations 
eller ved egen virksomhed i gummiplan
tagerne (Sieverts, Laursen, Wiberg , 
Weissman m. fl.). 
Som eksempler på usædvanlige beskæf
tigelser ude i den tidligste del af perio
den kan nævnes taksationsarbejder i de 
russiske statsskove (Funder), kulturin
geniør, senere skovrider ved et af EL. 
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Smidth's godser j Rusland og senest ejer 
af et savværk i Estland (Raaschou), samt 
ansættelsen som generalinspektør ved 
de græske skove (Holten), et resultat af 
den tætte forbindelse mellem det danske 
og græske kongehus. 
De meget forskellige kår, der mødte de 
danske forstkandidater i første halvdel 
af dette århundrede afspejles i følgende 
uddrag fra gamle dagbøger: 
(Thailand 1927) 'Selvom Skovbrug i 
Siam ikke har meget at gøre med det 
Skovbrug, som Johs. (Helms) og Prytz. 
prøvede at lære mig, har jeg dog haft 
Brug for mange af de Kundskaber, jeg 
erhvervede paa Landbohøjskolen, ikke 



Foto 2. Fogh kaldte elefanterne 'det poetiske element i arhejdet', men han vidste også, 
at uden elefanterne kunne arhejdet i skovene i Thailand næppe klares. Her er elefanter
ne ved at hlive lastet med alskens pakkenilliker til en af Foghs ture i skoven. 

mindst Landmaaling. Jeg anlægger 
Jernhaner i stor Stil i vore Distrikter .... 
Livet er ikke saa lidt af et Æventyr for 
mig. Naar jeg strejfer Junglen rundt 
med 4 Elefanter til at hære mit Telt og 
mine andre Pakkenilliker og la Coolier 
til at slæhe Kokkegrejer og skrøheligere 
Genstande og en Pony til at slæhe mig 
selv, saaføler jeg mig som ejede jeg hele 
Verden, saafri som en Fugl i Luften, .. '. 
(Canada omkring ] 930) 'Jeg tilhragte 
Julen og hele Januar med at skove Gran 
til Pulp og fik alle Slags Smaadyr. Det 
er haardt at forestille sig de Forhold 
man lever under i disse 'lumhercamps', 
snavset og daarlig Mad, og Arhejde 

uden Ende. l Fehruar kom jeg ud med en 
Landmaaler, og i 4 Maaneder hestilte 
jeg ikke andet end at nivellere . ... koldt 
var det jo engang imellem ... alt hvad vi 
havde at sove i var 3 Tæpper over en 
Fod af Granris og derunder Sneen 3-4 
Fod dyb.' 
(Sibirien J917/18) 'Forholdene paa 
Savværket hlev ... mere og mere utaale
lige og uhyggelige, og Skovrideren gjor
de intetfor atforhedre dem . .. . Dajeg en 
Morgen gjorde min sædvanlige Runde, 
følte jeg mig pludselig greher hagfra ... 
og før! ud i Savhuset med den Besked, at 
om jeg kom igen, kunde jeg selv hestem
me, hvilken Sav jeg vilde skæres i Styk-
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Foto 3. l et samarbejde mellem danske og thailandske forstfolk oprettedes allerede i 
1959 den første klonsamling eller 'tree show' af teak. Den var opformeret efter en meto
de, der blev anvendt i gummiplantagerne, og arbejdet fik økonomisk støtte fra Thai-Dan
ske Botaniske Studier og Ekspeditionsfonden. Billedet stammer fra et besøg til det 
nyåbnede Teak lInprovement Center af Andreas Helms (1918), der var senior leeturer i 
skovbrug i Canberra, Australien. Han er flankeret af de to Danida rådgivere Knud 
Bryndum (1964) tv. og H. Keiding (1950) th. Fot. 1965. 

ker paa. Da Skovrideren hørte dette, tog 
han paa en Længere Jagtekspedition, 
ladende alt tilbage, deriblandt Kone og 
Børn. ' 
Udrejse til USA og Canada adskilte sig 
væsentligt fra udrejse til S0-Asien ved, 
at man som regel ikke blev ansat i en 
forstlig stilling, førend man havde arbej
det et årstid eller mere ved forskelligt 
forefaldende arbejde, hyppigt som skov
arbejder eller ved taksation og opmåling 
enten i statens skove eller for de store 
private tømmerkompagnier. 
Enkelte danske forstkandidater søgte 
ind ved universiteter eller forstl ige for-
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søgsstationer i USA og Canada, hvor de 
blev forsøgsledere eller professorer 
(bl.a. Sv. Heiberg, Holsøe, Heimburger, 
senere også Erik Jørgensen). De bevare
de god faglig kontakt til Danmark ved 
besøg og foredrag i Forstkandidatfore
ningen . Heiberg, der senere blev æres
doktor ved Landbohøjskolen , anvendte 
dansk tyndingspraksis i sin undervis
ning i skovdyrkning. 
Flere af forstkandidaterne i 0sten blev 
alvorligt berørt af den japanske invasion 
under anden verdenskrig med ophold j 

fangelejr eller aktiv militærtjeneste til 
følge. Af de danske forstkandidater i 



USA og Canada trådte også flere ind i 
allieret tjeneste under krigen. 

1945 - 1960 

Omkring slutningen af anden verdens
krig blev der stillet krav om adgangsbe
grænsning til skovbrugsstudiet. Der blev 
udarbejdet en advarselsbrochure, som 
fulgte med ansøgningsskemaerne fra 
Landbohøjskolen. 
Det rejste en voldsom debat mellem på 
den ene side dem, der ville advare 
ansøgere til studiet om de stærkt be
grænsede muligheder for at få ansæt
telse ved skovbruget og dets institutio
ner i Danmark, og på den anden side 
dem, der fremførte at arbejdsmulighe
derne ikke nødvendigvis behøvede at 
være begrænset til Danmark, men at 
der lå mange spændende opgaver i 
udlandet. 
I den anledning nedsatte Forstkandidat
foreningen i 1945 et 3-mands udvalg til 
at undersøge mulighederne for forstkan
didaters arbejde i udlandet (P. Lorenzen, 
Syrach-Larsen og H. Thorlacius
Ussing) . Dette udvalg, der navnlig frem
hævede mulighederne i FAO, afløstes i 
1951 af det såkaldte "Udlandsudvalg" 
bestående af Syrach-Larsen, Moltesen 
og H.E. Nielsen (0K). Udlandsudvalget 
fik økonomisk støtte til sit arbejde (fore
drag, korrespondance og udlandsbiblio
tek) fra 0K og diverse fonde. 
I de følgende år blev der udfoldet en 
betydelig aktivitet i form af oplysninger 
om forstkandidater i udlandet, deres 
arbejdsområder, og hvor de var udsta
tioneret. Der blev arrangeret foredrag i 
Forstkandidatforeningen af hjemvendte 
eller besøgende danske forstkandidater, 
og der blev lagt stor vægt på at opret
holde kontakten til dem, der var i udlan-

det. Et specielt indslag var den årlige 
julehilsen fra Arboretet. 
Udlandsudvalgets placering i Arboretet 
kom som en naturlig følge af Syrach
Larsens overbevisning om, at skov
træforædling var af betydning hvor som 
helst plantning af træer fandt sted . Her 
havde Danmark noget at byde på inter
nationalt. I en artikel i 1944 i Forstlig 
Budstikke 'Vær optimist ' trækker han 
også mulighederne frem inden for andre 
grene af skovbruget. 
I overensstemmelse med troen på mulig
hederne i udlandet fik adskillige yngre 
forstkandidater midlertidigt arbejde ved 
skovtræforædlingen. I forstkandidatbio
grafierne angiver 19 kandidater at have 
haft arbejde et år eller to i Arboretet (fra 
1945-66) før udrejse til udlandet, sva
rende til godt en femtedel af alle de kan
didater, der rejste ud i denne periode. 
Det har sat sit præg på hvilke områder, 
vi blev stærkest repræsenteret i, nemlig 
skovtræforædling i bredeste forstand 
inklusiv frøforsyning og bevaring af 
genressourcer (Thulin, Egon Larsen, 
Keiding, Mark Holst, Gerdes, Ascanius, 
Nørskov Lauritsen, Brix m:fI .). Flere af 
dem kom til at sætte deres præg på 
udviklingen både nationalt og interna
tionalt. 
I det første årti efter krigen begynder 
nye former for ansættelse at finde sted. 
Internationale bistandsorganisationer 
som FAO bliver dannet. Kun få forst
kandidater udrejste i de første år til 
arbejde for FAO (Scavenius , Mogens 
Andersen), men dette ændres radikalt 
senere. 
Efter krigen beskæftigede 0K stadig en 
del danske forstkandidater (Brødsgaard, 
Bruel , Steenfeldt, Kliiwer, Sv. Rasmus
sen, Kindt, Holm, Bloch, Villesen , 
m.fl.), hvor kompagniets interesser også 
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Figur 1. Længde af ophold i udlandet i perioderne 1896-/945, 1946-63 og 1964-75, pro
centvis fordelt. 

omfattede Vestafrika og Canada (kon
cessioner) og Sydafrika (plantagedrift). 
Også for andre vedbliver Canada at 
være et eftertragtet rejsemål. 

1960 - 1985 

Formerne for udlandsarbejde ændredes 
radikalt fra omkring 1960. De var en 
klar afspejling af verdenssamfundets 
erkendelse af det voksende svælg mel
lem i- og u-lande. Internationale og na-
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tionale bistandsorganisationer grund
lægges og fik behov for faglig viden og 
erfaring. 
Formel dansk bistand til udviklingslan
dene oprettedes i 1962 med 'Sekretaria
tet for Teknisk Samarbejde med Udvik
lingslandene ', det senere Danida. 
Mange af de nye selvstændige stater 
havde behov for faglig hjælp, og flere 
kandidater fik arbejde ved nationale 
skovstyreIser eller forsøgsstationer, f. 
eks. i Zambia, Malawi, Sudan og Nige-
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Figur 2. Periodevis udrejsemålfordelt til li geografiske hovedområder (opholdslandene 
omfatler ialt 72 stater). 

ria, ofte med løntilskud fra Danmark 
(Guldager, Per Andersen , Per Olesen, 
Skov, Feilberg, Lauridsen, Hiittmann m. 
fl .). 
Blandt de første Danida-støttede projek
ter var to forsøgsstationer i Thailand for 
forædling af teak (1965) og tropiske fyr
rearter (1970), ledet af danske forstkan
didater (Keiding, K. Bryndum, Hede
gart, Granhof, Lauridsen, Havmøller). 
Begge projekter kom til at vare i mere 
end ti år med dansk deltagelse . 

Fra 1968 til 1972 var der et Danida-pro
jekt i Marokko med støtte til taksation , 
planlægning og drift af korkegeskove 
(Green , Søndergaard, Lillelund , Axel 
Martin Jensen). 
Efter anmodning fra FAO oprettedes i 
1969 Skovfrøcentret til en international 
koordineret indsats for bevarelse af for
stlige genressourcer med specielt hen
blik på SØ-Asien . Centret udsprang af 
det arbejde, der udførtes i Arboretet og 
på Statskovenes Planteavlsstation, og 
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Figur 4. Arbejdsområder repræsenteret ved fem kategorier og periodevis fordelt efter 
dimittendår. 
J. Handelskompagnier (ØK, United Plantations, udenlandske firmaer). 
2. Nationale skovdepartementer. 
3. ForsØgsvirksomhed, undervisning. 
4. Internationale og nationale bistandsorganisationer - rådgivende firmaer. 
5. Anden, ikke-forstlig virksomhed. 

det fik domicil i Humlebæk under H. 
Barners ledelse. Det blev i vid ud
strækning bemandet med forstkandida
ter med erfaring fra tidligere arbejde i 
udviklingslandene (Keiding, Lauridsen , 
Granhof, Ditlevsen, K. Olesen, Moe
strup, Graudal). 
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Den voksende interesse for fagets 
muligheder i udlandet førte i 1971 til 
afholdelse af en konference 'Danmarks 
indsats i forstligt u-Iandsarbejde' arran
geret af en arbejdsgruppe af yngre forst
kandidater under Forstkandidatforenin
gens udlandsudvalg . 



Foto 4. I kampen mod ørkenspredningen har danske forstkandidater været medvirkende 
i det nordlige Afrika og i andre tørre områder. Her ses (i hvid skjorte) Axel Martin 
Jensen (1961) i Mauretanien. Han var i 1983-89 administrator for et meget vellykket 
FAG projekt, hvor Prosopis uniflora blev brugt til dæmpning af sandflugt. Fat. Lars 
Graudal1987 under en evalueringsmission. 

Et par hovedkonklusioner fra konferen
cen kan nok have en vis interesse til 
sammenligning med den senere udvik
ling: Vedrørende undervisning fandt 
man det næppe muligt at tage specielle 
u-landsemner op; øget viden kunne 
opnås gennem specialopgaver og licen
tiatuddanneisen. Desuden mente man , at 
rekrutteringen kunne fremmes, hvis 
danske institutioner i højere grad kunne 
fungere som basis for midlertidige 
udsendelser af medarbejdere til u-lands
arbejde . Endelig fandt man det vigtigt at 

opsamle og koordinere u-landserfaring i 
en viden- og ekspertbank. 
Fra 1960 til 1985 rejste mange kandida
ter ud svarende til næsten en fjerdedel af 
årgangene. Af disse blev de fleste ansat 
af FAO og Danida, mens andre blev 
ansat af 0K og nationale skovdeparte
menter eller forskningsinstitutioner. 
Mange ansættelser i FAO fandt sted som 
'associated experts' eller 'junior ex
perts ' . Manglen på folk med erfaring i 
u- landsarbejde var mærkbar, så derfor 
var det nødvendigt for den fortsatte 
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rekruttering at oprette' lærepladser' hos 
mere erfarne ledere, hvor man i løbet af 
et par år kunne kvalificere sig yderli
gere . 
Bl.a. har en række yngre danske forst
kandidater efterfulgt hinanden som juni
or experter i FA Os hovedkvarter i Rom 
i afdelingen 'Forest Resources Develop
ment Branch' siden begyndelsen af 
80'erne (Sættem, Graudal, Neven, Fr. 
Bach, Agnete Thomsen og Pilegaard) , 
hvilket har haft stor betydning for sam
arbejdet mellem FAO og Danida inden 
for de forstlige opgaver. 
Deltagelse i FAO- og Danida-projekter 
forstærkede tendensen til en ændret 
form for udlandsarbejde. En arbejds
form begyndte at vinde frem, hvor 
arbejde i udlandet og særligt udviklings
landene var af kortere varighed med 
kontraktperioder på 2-3 år, ofte forbun
det med orlovsordning fra en stilling i 
Danmark. 
I andre tilfælde blev kontrakterne forny
et til andre projekter, og den opnåede 
erfaring blev omsat i rådgivningsfunkti
oner enten i offentlig eller privat regi , 
som selvstændig rådgivning eller via 
rådgivningsfirmaer (Gunnar Poulsen, 
Troensegaard, Axel Martin Jensen, 
Zethner, Kofoed, Korsgaard, Kjølsen, 
Hedegart, Per Rasmussen, Thuriand og 
mange flere) . 

1985 - 1997 

Globale opgørelser viser stadig mere 
tydeligt hvor og hvor hurtigt Verdens 
skovareal reduceres, og det kommer 
også til at præge bistandsarbejdet. Ved 
siden af udnyttelsen af skoven får 
beskyttelsen af skoven større vægt. 
Træplantningens betydning som en inte
greret del af omfattende bistandspro-
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grammer understreges, og løsning af 
miljøproblemer skal have en central 
plads. Begreber som 'agro-forestry', 
'social and community forestry' , og 
bæredygtigt skovbrug bliver formuleret 
og får betydning for arbejdet ude, såle
des som det også kommer til at påvirke 
det danske skovbrug. 
Skovbrugets plads i udviklingsarbejdet 
understreges dels af ansættelsen i 1987 
af den første forstkandidat som bistands
konsulent i Danidas hovedkontor (Hvid
berg Hansen, tidligere Latinamerika og 
Afrika), dels af oprettelsen af flere forst
lige projekter, heraf ti skovfrøcentre, 
mellem 1986-96 i Afrika, Mellemameri
ka og Indonesien, hvor danske forstkan
didater ansættes som faste rådgivere . 
Som opfølgning på Miljøkonferencen i 
Rio i 1992 etableres Danmarks Miljø
og Katastrofefond, som bl.a. vil anvende 
en del af sine midler i 0steuropa og i u
landene til afhjælpning af miljøproble
mer. Som et led i dette arbejde oprettes 
DANCED med det hovedformål at 
bidrage til afhjælpning af globale mil
jøproblemer. 
DANCED retter sin indsats mod S0-
Asien og det sydlige Afrika (Namibia, 
Botswana og Sydafrika). Medens Dani
da fortsat tager sig af de fattigste u-lan
de, varetager DANCED indsatsen i de 
bedre stillede udviklingslande . 
Alt dette har medført, at flere danske 
forstkandidater har haft konsulentopga
ver i disse lande, foreløbigt især med 
forberedelse af nye tiltag; det gælder 
både for ansatte fra Skov- og Natursty
reisen og Miljøstyrelsen og for forstkan
didater ansat af private konsulentfirma
er. 
Ser vi ned over de senere års dimittend
lister, er der på næsten alle årgange fle
re, der har haft en eller flere kontrakter i 



Sverige 

Danske forstkandidaters virke i Sve
rige er især knyttet til sydsvenske 
løvskovdistrikter, hvortil deres 
uddannelse vel gjorde dem særligt 
egnede. 
Fra 1897 til og med Første Verdens
krig blev ni danske forstkandidater 
skovridere i Sverige. Af disse ni 
blev tre i Sverige, medens de andre 
seks blev derovre i en del år, før de 
vendte tilbage til dansk skovbrug 
(f.eks. kom Thøger Jagd til Bregent
ved som forstinspektør og Svend 
Chr. Poulsen blev skovrider i Stats
skovbruget). 
En speciel tidstypisk ansættelse var 
arbejdet i den svenske stats brænd
selskommissioner, hvor fem danske 
forstkandidater virkede i tiden under 
og lige efter Første Verdenskrig. 
I mellemkrigsårene rejste kun få 
danske forstkandidater til Sverige. 
En blev skovejer i Blekinge, og en 
anden blev skovrider på to distrikter, 
der også tidligere havde haft danske 
skovridere: Moldenhawer afløste i 
1919 Bondo (senere Dansk Skovfor
ening) på godset Knutstorp, og i 
1946 afløste han på godset Trolle
Ljungby Frantz Overgaard, der var 
rejst derover allerede i 1903. 
Efter Anden Verdenskrig har om
kring 25 danske forstkandidater boet 
og arbejdet i Sverige i kortere eller 
længere tid . De fleste af dem, der 

rejste til Sverige i de første år efter 
1945, kom tilbage til forstligt arbej
de i Danmark efter kun få års ophold 
i Sverige. 
Derimod blev næsten alle de, der fik 
arbejde i Sverige iSO' erne og 
begyndelsen af 60'erne derovre som 
skovridere. På godserne Trolleholm, 
Rossjoholm, Wrams Gunnarstorp og 
de førnævnte Knutstorp og Trolle
Ljungby har danske forstkandidater 
i flere generationer efterfulgt hinan
den, (Thorlacius-Ussing, Højer 
Jensen, Møller Madsen, Jes Lund, 
Nannestad, Sparre Ulrich, Friis 
Jespersen og Kjølsen). 
Der har været god kontakt til Dan
mark. En hel del skovbrugsstuderen
de har haft et distriktsår i de syd
svenske skove hos danske skovride
re, og ved flere lejligheder er Land
bohøjskolens og Dansk Skovfore
nings ekskursioner gået til disse 
d is tri kteI. 
De forstkandidater, der blev ansat 
derovre i 70' erne eller senere danner 
et mere broget billede: nogle tilbragte 
få år i Sverige og rejste derefter til det 
fjernere udland, nogle fik ansættelse 
uden for skoven, medens få fik varig 
ansættelse ved svensk skovbrug. 
Af de ialt ca. 40 danske forstkandi
dater i Sverige blev omkring 40 % 
boende derovre, 30 % vendte hjem 
til forstligt arbejde i Danmark, 
medens resten rejste til andre lande 
eller gik over i andre erhverv. 
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Foto 5. Elmer B. Lauridsen (1964) holder frokosthvil i Ghana sammen med en gammel 
bekendt af Danmark, S.P.K. Britwum, som var blandr deltagerne i det første FAO/Dani
da træningskursus (frøforsyning og forædling) i Danmark tilbage i 1966. De er i gang 
med opmåling og bedømmelse af en teak-bevoksning iforbindelse med de internationa
le proveniensforsøg, der har været en af de største opgaver for Danida Skovfrøcenter. 
Fot. Erik Kjær 1991. 

udlandet. Derimod er der næsten ingen 
fra de senere årgange, der har varige 
ansættelser i udlandet, uden for Norden, 
svarende til tidligere tiders emigration. 
I takt med den rivende udvikling inden 
for transport og kommunikation bliver 
Verden 'mindre'. De, der rejser ud, bli
ver ikke så nemt afskåret fra det hjemli 
ge nu , hvor det er muligt at komme på 
besøg oftere, og hvor man kan ringe 
eller faxe til hinanden; det bliver ikke så 
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definitivt og uoverskueligt at rej se ud. 
Faglige udfordringer og eksotiske og 
spændende oplevelser bliver der stadig 
mange af, samtidigt med at man kan 
holde sig orienteret om jobmuligheder 
hjemme. 
Som et led i den almindelige internatio
nalisering, bliver det nu også mere 
almindeligt, at skovbrugsstuderende 
foretager længere udlandsrejser, som for 
nogle bliver et forspil til senere arbejde 



ude. Der sker også en markant stigning j 
antallet af skovbrugsstuderende, der 
specialiserer sig i tropisk skovbrug, og 
flere indleder en forskerkarriere på 
området (Kjær, Treue, Aalbæk m.fl.). 
I Landbohøjskolens seneste publikation 
med information til potentielle nye 
skovbrugsstuderende omtales bl.a. en af 
de nye overbygningsuddannelser, en 
tværfaglig linie i Tropisk Skov- og Jord-

brug. Desuden står der, 'at der bliver rift 
om dig på arbejdsmarkedet, også inter
nationalt f.eks. i udviklingslande og 
østeuropa' . 
Det er jo ganske andre toner e nd i 
advarselsbrochuren, der udsendtes 50 
år tidligere. Forhåbentlig bliver der rift 
om de nye kandidater til gavn og glæde 
for samfundet og den enkelte forstkan
didat. 
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"De er dygtige!" 
En profession 
i hundredårs-perspektiv 

af ekstern lektor Bo Fritzbøger 

"Det er meget svært!" . Min far, der som 
dyrlæge havde Landbohøjskolen som 
sin arbejdsplads gennem en menneske
alder, var ikke i tvivl: skovbrugsuddan
nelsen var højskolens mest krævende, 
som det ikke var enhver beskåret at gen
nemføre. 
Hans opfattelse, der bestyrkedes af de 
meget høje karakterkrav, som vogter 
adgangen til studiet, deltes (og deles 
vistnok endnu) af mange. Også af de fle
ste forstkandidater, der ofte og ikke 
mindst indenfor egne rækker fører syns
punkter om forstlige emner frem med 
misundelsesværdig autoritet. 
Den gennemsnitlige karakterkvotient 
for denne studieretning har da også lig
get noget højere end for højskolen som 
helhed. I perioden 1897-1937 opnåede 
60% af alle forstkandidater førstekarak
ter (med eller uden udmærkelse) mod 
53% af samtlige kandidater. Den aktuel
le ansættelsesstatistik viser endvidere, at 
forstkandidaternes virke ikke længere 
kun findes indenfor skovbruget, og at 
forholdsvis mange i perioder har fundet 
ansættelse i udlandet. Arten Candidatus 
silvinomiae har altså vist sig ganske til
pasningsdygtig' 
Skovbrugsuddannelsens omfattende 
teknisk-økonomisk-biologiske spænd
vidde indtager en central plads i kandi-
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datens professionelle selvforståelse. Så 
sel vom eksempelvis samfundsvidenska
belige perspektiver, som påpeget af 
Niels Elers Koch (1980), kunne styrkes 
(og tildels er blevet det) i takt med stan
dens stigende funktionsdifferentiering , 
er det i høj grad stadig den klassiske 
skovdyrker, der er fagets identifika
tionsfigur. 
På de følgende sider vil der blive gjort et 
forsøg på historisk at karakterisere forst
kandidaten som ide og realitet (Kennedy 
1979). 

Historien 

Det er i skovbrugsuddannelsen at kimen 
til forstkandidatens faglige identitet 
lægges. Selvom det som nævnt langt fra 
er alle færdiguddannede kandidater, der 
i dag arbejder direkte indenfor skov
bruget, har det indtil de seneste studiere
visioner været "skovriderembedet", som 
var uddannelsens og dermed fagets sig
temål; et embede, som har været under 
udvikling gennem århundreder. 
Allerede i middelalderen var der således 
knyttet specialiserede tjenestemænd til 
større, danske skovejendomme, idet 
bønder, som boede belejligt, blev 
udvalgt til at have lokalt tilsyn med kro
nens og kirkens skovejendomme. Og 



med tiden blev overopsynet med kro
nens jagt og skovbrug varetaget af 
jægermestre og skovridere, hvis funktio
ner trods de forskellige titler var stort set 
identiske . 
Ikke sjældent bestred disse højere 
embedsmænd dog blot hvervet som et 
lukrativt sinecure - et arbejde med god 
løn og ringe arbejde - og langt ind i 
1700-årene havde jagtens glæder i 
almindelighed højeste prioritet. Så sent 
som i 1802 harcelerede G. W. BrUe! (s. 
33) således over det forstlige personales 
ensidige jagtkompetence. "Måtte man 
dog lære at indse, hvor vigtigt det er 
såvel for sin egen som for efterkommer
nes fordel ikke at betro sine skove til 
folk, som ej have andre kundskaber end 
at skyde et stakkels dyr, fange en flok 
agerhøns, dressere en skydehest og i en 
grøn kjole opvarte ved et taffel". 
De første mange generationer af skovri
dere og andre forstembedmænd bygge
de altså overvejende deres faglige ind
sats på praktisk erfaring, selvom en vis 
litterær påvirkning fra udlandet ikke kan 
udelukkes. Eksempelvis synes Noe 
Meurers "Fors t- und Jagdrecht" og John 
Evelyns "Sylva" at være kommet til 
Danmark allerede få år efter deres 
respektive udgivelser i 1576 og 1664 
(Fritzbøger 1989). Men overjægerme
ster Vincents Joachim Hahn (1632-80) 
er den første, om hvem vi ved, at han 
havde en egentlig skovbrugsteoretisk 
baggrund. 
Selvom l700-tallets skovridere var selv
lærte, skete der antagelig en betydelig 
uformel erfarings-udveksling, der ikke 
mindst fremmedes af erhvervets udbred
te dynastidannelser med anvendelse af 
ekspektance-stillinger til skovrider-søn
ner (Balslev 1989). På højeste niveau 
gav overjægermester Frederik von 

Gram således i I 720erne i en art forstligt 
testamente sine skovdyrkningserfarin
ger videre til sønnen og efterfølgeren 
Carl Christian (Fritzbøger 1993, s. 271-
80). Og den i 1710 oprettede Skov- og 
J agtsessionen , der udover at fungere 
som særdomstol tillige havde overopsyn 
med skovdyrkningen på krongodset, 
medvirkede givetvis til en vis ensretning 
af det faglige arbejde på distrikterne . 
Den første målrettede indsats for uddan
nelse af forstlige embedsmænd var 
udsendelsen i 1761 af 8 unge danskere 
på studieophold i Tyskland og Frankrig, 
samt fra 1763 videreførelsen af Johan 
Georg von Langens "Meisterschule" på 
dansk grund (Nielsen 1986). 
En systematisk uddannelses virksomhed 
tog dog først form i forbindelse med 
oprettelsen i 1784-85 af to jægerkorps i 
Kiel og Helsingør, hvis skovbrugsun
dervisning senere overførtes til Univer
sitetet i Kiel. Herfra blev den i 1832 
under Forsteksaminationskommissio
nens ledelse flyttet til Universitetet og 
den Polytekniske Læreanstalt i Køben
havn, for endelig i 1863 at blive henlagt 
til den da fem år gamle Kongelige 
Veterinær- og Landbohøjskole på Fre
deriksberg. 
I løbet af 1800-tallet blev det således 
muligt for såvel staten som private skov
ejere at ansætte skovridere med en ens
artet teoretisk baggrund. Ikke overra
skende var det især de større godser, der 
aftog skovbrugs uddannelsens kandida
ter, af hvem de fleste kom fra godsejer
standen og den fremvoksende borgerli
ge embedsmandsstand. 
Som følge af uddannelsens mangeårige 
tilknytning til Kiel havde det store fler
tal af kandidaterne endvidere tyske rød
der. Kun 28 ud af de ialt 314 forstkandi
dater, der 1786-183'3 blev uddannet i 
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Kiel, havde således -sen-navne. Og af 
disse 28 var de 7 endda fra Holsten 
(Balslev 1986). 
Ansættelse som statsskovrider blev ved 
omstruktureringen af etaten i 185 l 
betinget af en forudgående kandidatek
samen. For 1800-tallet som helhed blev 
statsskovvæsenet den væsentligste afta
ger af kandidater; i assistent-stillinger 
og senere i skovriderstillinger. Landbo
højskolens skovbrugsuddannelse blev 
derfor fra første færd naturligt rettet 
mod skovriderembedet, og ved århun
dredskiftet forventedes det, at egnede 
kandidater havde opnået en sådan stil
ling senest i 30-årsalderen (Hauch & 
Oppermann 1898-1902, s. 712). 

Skovrider 1897 

Skovbrugsuddannelsen befinder sig til 
enhver tid i et spændingsfelt mellem 
muligheden for ved arbejde i skoven at 
høste egne erfaringer og for gennem 
boglig uddannelse at tage ved lære af 
andres. Ved siden af uddannelsen har 
fagets praksis således selvsagt være med 
til at udvikle forstkandidatens identitet. 
Og netop dette (i bedste fald frugtbare) 
sammenstød mellem teori og praksis 
hører til et af dens grundtræk. 
Oplysningstidens fremmeste danske 
skovbrugsteoretiker, C.D.F. Reventlow, 
fortalte således i 1816 i et brev sin søster, 
at "zwar habe ich nicht so viele Bticher 
gelesen , als die meisten meiner Herren 
Colegen im Forstfache, aber ich glaube 
mehr im Buche der Natur gelesen zu 
haben, als die allermeisten von ihnen" 
(Bobe I, 1895, s. 184). ("Ganske vist har 
jeg ikke læst så mange bøger, som de 
fleste af mine kolleger i skovfaget, men 
jeg mener at have læst mere i Naturens 
Bog end de allerfleste af disse"). 
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Og "naturens store bog" var øjensynlig 
århundredet igennem mange forstkandi
daters foretrukne læsning. Endnu i 1927 
mente C. V. Prytz ihvertfald med karak
teristisk snert, at "den danske forstetat, 
taget som helhed, har aldrig stået i noget 
intimt forhold til vort fags litteratur" 
(Prytz 1927, s. 49). 
Beskrev skovbrugsprofessoren derved 
sine standsfæller som noget "stilleståen
de", gjaldt denne opfattelse ikke mindre 
den almindelige befolknings syn på 
1800-årenes skovrider. Steen Steensen 
Blicher skildrede således i 1833 forst
mandens forhold til skoven med blandt 
andet disse strofer: 

Skoven med sin stærke arm 
huldt min hytte favner. 
Udenfor er sorg og larm; 
her jeg roligt havner. 
Verden har sin vilde lyst, 
jeg har fred i sorg/ri bryst. r .. ] 
Lad da synke år for år 
støvets værk i støvet' 
Skoven smykker sig hver vår 
atter ung med løvet; 
står, når selv jeg har fuldendt, 
mig et varigt monument. 

Udover denne aura af fredsommelig ver
densfjemhed, der - vel ikke mindst på 
grund af mange skovridergårdes idylli
ske beliggenhed - lå over embedet, uds
prang en række kendetegn af selve skov
brugsfaget. 
For det første satte den dygtige skovdyr
ker jo ikke alene sig selvet "varigt 
monument", han byggede også videre 
på det fundament, der var ham givet af 
tidligere generationer. Skovbrugets lan
ge tidsperspektiv fremmede derfor 
naturligt en udpræget "historisk bevidst-



hed"; en fornemmelse af på samme tid 
at stå i gæld til forgængerne og være for
pligtet overfor efterkommerne (samt en 
naturlig skepsis for, om disse nu også vil 
gøre det godt nok). 
For det andet var forstkandidatens som 
mange andre akademikeres arbejde i høj 
grad individuelt. Selvom skovrideren 
som arbejdsleder ikke mindst ved 1800-
tallets slutning kunne have en ganske 
betydelig arbejdsstyrke under sig, arbej
dede han som fagmand enten alene eller 
sammen med en enkelt assistent. Ledel
sesevner og en vis selvrådighed blev 
derfor vigtige elementer i forstmandens 
faglige profil; og blev som sådanne ofte 
dyrket med ihærdighed. 
Hertil kom endelig for det tredje, at 
mange skovridere (og forstassistenter) 
på grund af deres sociale (og eventuelt 
nationale) baggrund kunne være svære 
at placere i lokalsamfundets socialstruk
tur. Derved kom de undertiden til at ind
tage en på en gang fremtrædende og 
marginal position , der selvsagt forstær
kedes af tjenesteboligens afsides belig
genhed. 
Tilsammen var disse tendenser til 
arbejdsmæssig og social individualise
ring antagelig medvirkende til den 
dynastidannelse, der også kendetegnede 
andre grupper af højtuddannede med 
lokale embeder (læger, præster osv.). I 
perioden 1860-1900 var gennemsnitlig 
20% af alle skovridere således sønner af 
skovridere, skovfogder eller herregårds
skytter. For den efterfølgende periode er 
tallet faldet til ca. 15 (Fritzbøger 1994, 
s. 351). 

Faglig bevidsthed og faglig 
bevidsthed 

Ved 1800-tallets slutning var der stor 

forskel på den faglige standard fra 
skovridergård til skovridergård. En del 
steder var den nok først og fremmest "et 
fristed , som det blot gjaldt om ikke at 
forlade, når man ville leve i den fred og 
ro, der stemmer så godt med fagets hele 
konservative og afdæmpede karakter" 
(Oppermann 1887-89). 
Men også indenfor skovbruget præge
des I 890erne af "det moderne gennem
bruds mænd". Blandt de forreste stod 
L.A. Hauch og Adolf Oppermann, der i 
deres stort anlagte Haandbog for Skov
brug fra årene omkring århundredskiftet 
stillede følgende krav til tidens skovri
der (s. 704f): "Han må have indgående 
varekundskab og forståelse af handel 
med skovprodukter; undertiden kræves 
desuden kendskab til savværksdrift og i 
hvert fald til en række andre tilvirk
ningsarbejder. Han må være en kyndig 
skovdyrker, der ikke er fremmed for de 
håndværksmæssige enkeltheder [ ... ] 
men lige så vigtigt er det , at han kan 
opfatte skov naturen , føle sig i forståelse 
med skovens liv, træffe det rette valg af 
træart og kulturmåde, bedømme og 
modarbejde de farer og fjender som tru
er den unge kultur eller senere bevoks
ningen; og fremdeles byder skovplejen: 
udhugning og jordbundspleje ham vigti
ge opgaver. Det er dog ikke nok at være 
handelsmand og jorddyrker; han må til
lige kunne arbejde sammen med de 
mennesker, hvis leder han skal være, og 
for hvilke han har ansvar, paa en sådan 
måde, at hver ikke blot yder det højeste, 
han formår på sit nuværende udviklings
trin, men samtidig og netop gennem 
arbejdet hæves op til et højere trin af 
dygtighed. " 
Blandt de nyuddannede førte tidens øge
de krav til ønsket om en styrkelse af den 
professionelle bevidsthed gennem en 
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Hauch og Oppermanns bog "Haandbog i Skovbrug" fra 1898-1902 fortæller nøje hvil
ke krav der blev stillet til datidens skovrider. Figurerne på disse sider stammer fra 
bogen og giver et indtryk af de emner der omtales. 

(Tv.). Profil af almindelig, flad morklædt lyng hede fra Gludsted Plantage. Der er 3 // , 
tomme mortørv, herefter lige så tykt lag blysand, derefter 3 tommer sort al med tapper 
og striber ned i den rødbrune, ca 12 tommer mægtige rødjord - denne er uregelmæssigt 
begrænset mod undergrunden der indtil 5 fods dybde kun består af groft, lyst stenfrit 
sand. 

(Th.) . Skovvippe, bruges til at løfte kævler der skal afbarkes eller fordi de skal læsses 
på en vogn. Byrden løftes med en bismer, en uligearmet vægtstang der langsomt hæves 
op gennem opstanderens slidse idet man skiftevis flytter de to bolte op gennem hullerne. 
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(Øverst). Godskesens Skovplov fra 1887 der er særlig egnet til arealer med en fuldt 
udviklet mortørv med tilhørende anselige lag af blysand og humusal. Den kan gennem
bryde rødder og opbryde sten som den møder på sin vej. Ploven kan også bruges på 
bøgejorder. Øvede heste og folk kan pløje omtrent en halv tønde land om dagen. 

(Nederst). Skovsav som anvendes vedfældning og overskæring af tykke stammer. Den 
viste saver af typen Great american, som harflertakkede tænder. Desuden er savbladet 
gennemhullet (kan ikke ses på denne tegning) - dette betyder at der bliver bedre plads 
til spånerne, og det bliver lettere at file saven. 
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(Helt tv.). Rillespade der blev brugt til intensiv jordbearbejdning forud for kunstig 
såning af bøg eller eg. En "særdeles grundig Jordbehandling" opnåedes ved at grave 2 
fod brede, 14-16 tommer dybe riller, med 2fod brede mellemliggende bulke der dækkes 
med den afskrællede omvendte græstørv - dvs. halvdelen af arealet blev bearbejdet ned 
til 40 cm dybde. Figuren under spaden viser en sådan rillekultur der er 8 år gammel og 
indtil 12 fod hØj, renholdt med svanehals, plov og harve. 

(Tv.). En mere ekstensiv kulturform er blokplamning hvor der opgraves planteblokke 
af frøbedet i planteskolen. Figuren nedenunder viser en sådan blokplantning, 11 år gam
mel, hØjde 12 fod. 

(Herunder). Agernhytte fra Bregentved, der betegnes som det sikreste sted at opbe
vare agemforudfor såning. Man rydder en plads på 16 x 30 fod, afgraver det øverste 
muldede lag til 1 -2 fods dybde, støber en lav grund af cement og rejser et tagværk. Taget 
dækkes med tang, evt. strå. Der laves en dør som udfyldes med halm eller tang. Der næv
nes et eksempel hvor et parti agern havde en spiringsprocent på 80 frem til midten af 
april, betydeligt bedre end et parti der blev opbevaret i en tør, frostfri kælder. 
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(Tv.) . Kræft på stammen af en ung ask. 
(Herover). Blokvogn der bruges til 

udslæbning af stammer. Den har buet 
jernaksel som gør det muligt at løfte 
stammen temmelig højt. 

(Øverst th.). Ædelgraner påvirkede af 
nattefrost. 

(I midten th.). Vejhøvl til at planere 
de veje der skal bruges i løbet af vinter
halvåret. 

(Nederst Ih.). Egekævle på 38 fod 
længde, aflagl til skibs tømmer . .Diamete
ren er 34 tommer i den tykke ende og 22-
28 tommer på midterstykket. 
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foreningsdannelse , der havde et rent 
fagligt grundlag. Ingeniører, magistre, 
agronomer og andre akademikergrupper 
havde gennem de foregående år sluttet 
sig sammen i faglige organisationer, og 
i 1897 kom så turen til forstkandidater
ne (Elmquist 1947). 
Uden noget egentlig stiftelsesmøde 
begyndte Forstlig Diskussionsforening 
sine aktiviteter med et møde på cafe 
Sans Souci i april 1897, og gennem de 
følgende år var aktivitetsniveauet for
pustende højt. I 1900 afholdtes det 
første såkaldte "juniormøde", der skulle 
fremme de yngre medlemmers øvelse i 
diskussion; den mundtlige formule
ringsevne var en vigtig del af forstkan
didatens faglige profil. Ifølge medlems
fortegneisen fra 1903 bestod foreningen 
seks år efter oprettelsen af l æresmed
lem (H. C. Ulrich), 7 professorer "o. 
lign.", 33 skovridere, 52 andre forstkan
didater, 27 studerende , 2 foreninger 
samt 2 ikke-skovbrugere . 
Ved siden af sit primære formål , de til
bagevendende diskussionsaftener på 
Søpavillonen, anviste foreningen fra 
første færd arbejde til ledige kandidater. 
Ved siden af det rent faglige engage
ment kan altså tidligt spores et mere 
socialt eller fagpolitisk , som nok ikke 
mindst hang sammen med tilstedeværel
sen af den ret store gruppe af yngre 
forstkandidater, der endnu ikke havde 
opnået fast embede. Og en vis utilfreds
hed med de undeltiden ikke særlig efter
tragtelsesværdige stillinger som forstas
sistenter har formentlig styrket denne 
tendens (Sabroe 1964, s. 119). 
l 1918, samme år som en syndikalist på 
Københavns Grønttorv udråbte Dan
mark til republik, tog Diskussionsfore
ningen så det farefulde skridt, at omdan
ne sig fra en faglig til en fagpolitisk 
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organisation, hvis formål det var "at 
fremme kollegialt forhold mellem dan
ske forstkandidater , ældre og yngre, at 
hævde den videnskabelig-tekniske 
uddannelses betydning , at udbrede 
kundskab om skov og skovbrug blandt 
medlemmerne og i det hele taget at vare
tage standens interesser" (Love 1918). 
Den kom fra begyndelsen til at præges 
af den samme diskrete charme som 
andre akademikerforbund, idet den jo 
både havde lønmodtagere, arbejdsledere 
og arbejdsgivere i sin medlemskreds. 
Men som en af de oprindelige grund
læggere, Johannes Helms (Anonym 
1918), så I;gtigt udtrykte det, "en sådan 
forening kan jo udmærket godt arbejde 
uden i mindste måde at støde an". 
Skovrider Bistrup betvivlede ellers 
(Anonym 1918), "at forstmænd kan lave 
kampforeninger med videre udbytte", 
men selvom betegnelsen "kampfore
ning" selvfølgelig kan diskuteres, blev 
hans tvivl gjort til skamme. Blandt andet 
arbejdede foreningen tidligt for ind
førelse af minimaltakster på området. 
(Danske Forstkandidaters Forenings 
historie er iøvrigt nærmere beskrevet af 
Mohr (1997), red. anm.). 

Forstkandidaten i virkeligheden 

Danske Forstkandidaters Forening rum
mer pr. 1/1 1997411 erhvervsaktive med
lemmer, hvis hverdag ser ganske anderle
des ud, end da de første forstlige diskussi
oner for hundrede år siden fyldte Søpavil
Ionens lokaler. Både inden og uden for 
skovdiget er der sket store forandringer. 
En meget stor del af befolkningen 
ernærer sig i dag ved beskæftigelser, der 
ikke er umiddelbart produktive . Land
bruget er socialt og økonomisk ophørt 
med at være Danmarks væsentligste 



erhverv, og siden 1960' erne er arbejds
markedet domineret af den såkaldt ter
tiære sektor (handel, transport, service). 
Som en del af denne udvikling findes 
der både i by og på land en lang række 
offentligt og privat ansatte embeds
mænd og funktionærer med længereva
rende uddannelser, så forstkandidaten 
står ikke længere alene sammen med 
lægen, præsten og mejeribestyreren. 
Ligesom der gennem dette århundrede 
er blevet flere langvarigt uddannede , er 
der også blevet flere forstkandidater; så 
mange, at ideen om, at alle skulle nå 
karrierens højdepunkt netop i et skovri
derembede, er illusorisk (Elers Koch 
1980). Forholdet mellem den forventeli
ge efterspørgsel på nyuddannede kandi
dater og den faktiske produktion har 
således svinget en del med lejlighedsvi
se arbejdsløshedsproblemer til følge . 
Ikke mindst efter 2. Verdenskrig var 
fagets beskæftigelsessituation kritisk, 
hvilket i 1948 fik Carl Syrach Larsen til 
at opfordre unge kandidater til at søge 
arbejde i udlandet. I 1934 opgjordes det 
årlige kandidatbehov til 3,3 mod en pro
duktion på 6,5 (Ulrich 1934); i 1947 var 
de tilsvarende tal 6,0 og ca . 15 (Her
mansen 1947). I samme periode kæmpe
de Forstkandidatforeningen ikke desto 
mindre for fri studieadgang, "da det 
bedst sikrer fagets fortsatte udvikling" 
(Elmquist 1947, s. 25). 
Afsætningen af forstkandidater til det 
klassiske skovriderembede er endvidere 
indenfor de seneste årtier reduceret dra
stisk. Relativ lønstigning, skovfogders 
og skovarbejderes høje uddannelsesni
veau og den generelle teknologiske 
udvikling har ført til en ny arbejdsdeling 
indenfor skovbruget, således at den 
skovbrugsansatte forstkandidat i stadig 
ringere grad har sit virke i skoven. 

Skovriderens arbejdsplads er i stedet 
ved computerskærm og mødebord, 
hvorved den gamle modsætning mellem 
praksis og teori i nogen grad er ophævet. 
Teori er dagens praksis' 
Siden 1897 er Danmarks folketal steget 
fra ca. 2 til ca. 5 millioner mennesker. 
Vi er altså blevet flere om at dele den 
samme plads, og som nævnt er det i dag 
kun en ganske lille andel , der har sit 
udkomme af jordbrug. 
Omvendt er befolkningens krav til 
udnyttelsen af landskabets rekreative 
potentialer steget voldsomt. For hundre
de år siden var den brede befolkning 
som hovedregel udelukket fra at færdes 
i skoven. I dag gives der, efter tre natur
fredningslove og en naturbeskyttelses
lov, så vide rammer for færdsel, at den 
moderne skovforvalters grundbetingel
ser alene af den grund er nærmest usam
menlignelige med forgængernes. 
Men skoven skal nu om dage heller ikke 
drives med samme sigte som for hun
drede år siden. Dengang var det frem
stillingen af salgbar masse, der var 
skovbrugets væsentligste opgave. I dag 
har en såkaldt "økologisk bølge" sam
men med ændrede løn- og prisforhold 
samt en generelt øget statslig og over
statslig subventionering og regulering af 
jordbrugserhvervene bidraget til at 
omdefinere skovriderens rolle fra 
træproducent til biotopforvalter. 
Endelig er der også indenfor det traditi
onelt mandsdominerede skovbrugser
hverv gennem de seneste tiår sket en 
veritabel kønsrevolution, der måske på 
lang sigt kan bidrage til at ændre stan
dens selvbillede. Allerede i 1875 blev 
der åbnet almindelig adgang for kvinder 
til at erhverve studentereksamen og 
optagelse på universitetet og de øvrige 
videregående uddannelser. 
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Skovriderens erhverv har haft et romantisk skær over sig og har derfor været et yndet 
emne i bøger og film, bl.a. ifilmen "Jul i Skovridergården" (Scanbox Danmark AlS)jra 
1957. Filmen viser skovrideren som en myndig person der styrer det lille samfund med 
fast hånd. 

Men en kvindelig forstkandidat tog 
første gang sin afgangseksamen i 1938, 
og endnu i 1980 fandtes der kun 6 kvin
delige forstkandidater (Elers Koch 
1980). Forstkandidatforeningens andel 
af kvindelige medlemmer svarer nu til 
landets skovprocent (12), men det er 
uvist om den vil følge den planlagte 
skovrejsning. Og der findes som 
bekendt endnu kun 2 kvindelige skovri
dere' 
På trods af disse store samfundsmæssige 
ændringer er det stadig på godt og ondt 
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1800-tallets klassiske skovdyrkning, der 
ihvertfald i forestillingsverdenen præger 
forstkandidatens " socialkarakter": at 
tøjle naturens processer til samfundets 
bedste. Det vil sige at frembringe 
træprodukter på en måde, så også efter
kommerne vil have skov. 
Denne placering mellem samfundsmæs
sige og biologiske krav gør skovbrugs
fagets nødvendige kompetencer betyde
lig mere sammensatte end de fleste 
andre akademikererhvervs. Bredden 
afspejles blandt andet i uddannelsens 



I starten optræder skovrideren i en scene hvor et skud lyder uden for, og selvom det 
er etfoifærdeligt vejr tager han straks af stedfar atfåfat på krybskytten. Noget senere 
kommer han tilbage efter at have overdraget manden - "sådan et sølle skvat" - til poli
tiet. Præsten indvender spagfærdigt om det ikke var lidt hårdt - måske led manden nød 
- hvortil skovrideren svarer, at han har arbejde til de første fire mand i skoven - ærligt 
arbejde. SØnnen Claus - som læser jura - bemærker at der kan vel opstå situationer . .. 
Men skovrideren afbryder" - hvor dovenskab og svinestreger kan undskyldes. Det er vist 
ikke noget holdbart synspunkt for en jurist. Der er slet ikke noget at diskutere, manden 
har forbrudt sig og må tage sin straf". Skovrideren ses i rollen som den strenge - men 
også retfærdige dommer. 

Sidst i filmen, juleaften, samles alle hovedpersoner på skovridergården med skov
rideren som den alfaderlige figur i centrum - se billedet. Claus læser jura efter farens 
ønske, selvom han havde mest lyst til musikken. Men skovrideren siger nu at "min kone 
og jeg er enige om at musikken måske også kan have sin berettigelse". Faren afgør 
naturligvis også hvilket erhverv sØnnen kan vælge. 

Claus ' ven Finn - helt til højre - læser også jura, men da han klarer sig dårligt har 
han prøvet atfåfat i eksamensopgaverne ved et indbrud hos dekanen. Mistanken er ved 
et uheldfaldet på Claus som nogen tidfør jul er blevet smidt udfra universitetet (for han 
vil naturligvis ikke sladre om sin gode ven). Den strenge far formener ham adgang til 
hjemmet i julen. 1 sidste øjeblik tilstår Finn dog, og altfalder på plads. Juleaften tilgives 
Finn for "det her lille uheld, for det var et uheld og ikke andet, og det kan man slå en 
streg over". Skovrideren har nu rollen som den milde - og retfærdige - dommer. 

Skovriderens slutreplik er "Jeg vil foreslå al vi lader alt blive som det er". Skovrideren 
har markeret sig som omdrejningspunktet i den lille verden. Han sørger for at retfærdig
heden sker fyldest, og for at alle kan leve videre i den trygge verden som de kender. 

Sådan var det i hvert fald på film - og i 1957. 

studieplaner, der trods accentforskyd
ninger indtil for nylig ikke har ændret 
sig væsentligt siden J. F. Hansens pro
fessortid . 
Skovdyrkerens praktiske forsøg på at 
manipulere naturen kan fremkalde en 
betydelig ydmyghed, der umiddelbart 
synes at stå i kontrast til fagets stolte 
diskussionstraditioner. N ok så mange 
planrevisioner hindrer ikke et stormfald, 
og end ikke den mest overlegne 
bestandspleje kan fuldstændig afværge 
insekt-angreb. 

Rækkevidden af skovdyrkerens dygtig
hed har altså grænser, og denne erken
delse er måske i virkeligheden et af 
skovbrugserhvervets vigtigste særken
der. Iført ironisk klædebon kommer den 
blandt andet til udtryk i pseudonymet 
Pressier Jensens (1889, s. 3; = H. P. 
Winge) kortfattede men prægnante 
historiske redegørelse for tiden før det 
moderne skovbrug: "I begyndelsen var 
der ingen skov. Reguleringen var da i 
sin pureste barndom. Senere kom der 
skove, f. ex . i vort sydlige naboland . 1 
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førstningen bleve de vel ikke regulere
de; jeg siger vel; thi i grunden regulere
de moder Natur dem, men hendes regu
leringer stode på et efter nutidens for
dringer meget primitivt standpunkt". 
Skovbrugs uddannelsen gøres netop i 
disse år, blandt andet som reaktion på 
det betydeligt forøgede optag af stude
rende, mindre målrettet. Eller rettere: 
den rettes mod flere nye mål, for deri
gennem at gøre de færdiguddannede 
kandidater mere bredt anvendelige . 
Om det så vil føre til en flerhed af klare 
professionelle profiler eller indføre en 
klassedeling mellem cand. silv. og cand. 
silv. light, må fremtiden vise. Man kan 
mene, at det er på høje tid, standen og 
uddannelsesplanlæggerne ser den sand
hed i øjnene, at kun en minoritet af 
fremtidens forstkandidater vil komme til 
at beskæftige sig med egentligt skov
brug. 
Men er man parate til at ofre den fælles 
faglige identitet, så traditionsbundet og u
trendy den end måtte være? Og kan det 
ikke tænkes, at netop uddannelsens tilsy-
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neladende snævre skoling i skovdyr
kerfaget har bidraget til at give professio
nen dens spændvidde og fleksibilitet? 
Er det med andre ord ikke fordi, forst
kandidaternes uudtalte mål har været et 
i mange tilfælde imaginært skovrider
embede, at de er så dygtige' 
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