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Sammenfatning 

23 træarter sammenlignes efter 32 års 
vækst på et tidligere landbrugsareal på 
den midtjyske hede. Arealet er fladt, 
sandet og udsat for forårsnattefrost og 
sommertørke. 
Skovfyr, contortafyr og grandis har haft 
en tilfredsstillende kombination af kultur
sikkerhed og vækst. Rødgran og omorika
gran lykkedes delvist, mens der blandt de 
øvrige arter kort efter plantningen var en 
usædvanlig lav overlevelse. Eksempelvis 
gik alle tsuga og Abies firma ud især 
pga. sommertørke. 
Rækkevis efterbedring med rødgran ifor
søget i 1977 har udgjort en hård konkur
rence overfor de oprindelige arter plantet 
i 1972, hvoraf mange er mislykket. 

Indledning 

Siden begyndelsen af 1960' erne har der 
været betydelig tilplantning af marginale 
landbrugsarealer på sandjord med nåle
skov. Jydsk Landvinding AIS erhvervede i 
1970 og 1971 to landbrugsejendomme (nu 
Munklinde Plantage) ved Munklinde mel
lem Ikast og Karup. Formålet var at iværk
sætte forsøg med tilplantning af marginal 
landbrugsjord på frostudsat hedeflade. 
Forsøgene skulle belyse muligheden for 
en alternativ og billigere driftsform til det 
traditionelle hedeskovbrug, og tog ud
gangspunkt i ekstensive og billige kultur
anlæg med lavt plantetal samt små krav 

til kultur- og bevoksningspleje. 
Status 1987 fra forsøgsplantningerne i 
Munklinde Plantage er publiceret af 
skovrider Jørgen Lundberg. Lundberg 
omtaler dog ikke resultater fra nær
værende forsøg. 

Forsøg D 

Forsøg D blev plantet i foråret 1972 og er 
en afprøvning af 23 forskellige nåletræarter 
anlagt med 2 blokke. Formålet er at fin
de egnede alternative nåletræarter til rød
granen på sandet og frostudsat hedejord. 
Rødel indplantedes i hele forsøget som 
ammetræer undtagen i parcellerne med 
lærk og fyr. Forsøget ligger på et plant 
areal centralt i Munklinde Plantage på 
Karup hedeflade. Før tilplantning og 
forsøgsanlæg i foråret 1972 blev arealet 
anvendt til korn-, roe- og kartoffelavl. 
Forsøget er anlagt i Bovlund-pløjede 
render (ikke reolpløjning). Blok l og 
blok 2 består hver af 23 parceller med 
forskellige nåletræarter (tabel l). Hver 
parcel i blok l bestod af 20 rækker med 
5 planter i hver række med planteaf
standen 2 x 2 m, dvs. 100 m2 pr. parcel. 
I blok 2 var der 28 rækker med 5 planter 
i hver række og 140 m2 pr. parcel. 

Forsøgets udvikling 

Forsøget blevefterbedret efter første og 
tredje vækstsæson. Tørken i 1975 og 

2S 



N Tabel l. Plantematerialet i forsøg D. Træartsforsøg med 23 nåletræarter, plantet forår 1972. 0\ 

Arts- Latinsk navn Dansk navn Plantealder Proveniens Naturligt udbredelsesområde 

forkortelse år 

SGR Picea sitchensis Sitkagran 2/2 Nordvestlige USA og sydvestlige Canada 

OMO Picea omorika Omorikagran 2/2 Jugoslavien Jugoslavien 
RGR Picea abies Rødgran 2/2 Esrum Mellem-/sydøsteuropa, nordøsteuropa, Sibirien 

ORr Picea orientalis Orientalsk gran 2/2 Kaukasus, nordøstlige Tyrkiet 

DGL Pseudotsuga menziesii Douglasgran 2/1 Nordvestlige USA og sydvestlige Canada 

TSU Tsuga heterophylla Tsuga 2/4 Langesø Nordvestlige USA og sydvestlige Canada 

EGR Abies alba Alm. ædelgran 2/2 Frijsenborg Central- og sydeuropa 

SIB Abies sibirica Sibirisk ædelgran 2/2 Centralsibirien Nordlige og østlige Rusland 

VEr Abies vietchii 2/2 Middelfart Det centrale Japan 

GRA Abies grandis Grandis 2/1 Sequim Nordvestlige USA 

NGR Abies nordmanniana Nordmannsgran 2/3 Ambrolauri Kaukasus 

NOB Abies nobilis Nobilis 2/2 Skovsende Nordvestlige USA 

MAG Abies magnifica Rød ædelgran 2/3 Glide Or Nordvestlige USA 

SAC Abies sachalinensis 2/2 Middelfart Nordlige Japan og på Sakhalinhalvøen 

JAE Abies firma Japansk ædelgran 2/3 Japan Japan 

LAS Abies lasiocarpa Klippegran 2/3 Wind River Vestlige USA 

BAL Abies balsamea Balsamgran 2/2 Adirondack Canada og nordøstlige USA 

CYP Chamaecyparis lawsoniana Cypres 2/2 Langesø Nordvestlige USA 

SKF Pinus sylvestri s Skovfyr 2/1 Svanoy Europa og Rusland 

COF Pinus contorta Klitfyr 2/1 Shelton Nordvestlige USA og sydvestlige Canada 

EUL Larix decidua Europæisk lærk 2/1 Jægerspris Alperne, Sudeterne, Polen, Sibirien 
JAL Larix leptolepis Japansk lærk 2/1 Sostrup Centrale Japan 

HYL Larix eurolepis Hybridlærk 



Jordbund 
Jordbundsundersøgelser i l m dybde fra november 1970 påviste mørk sandmuld i de 
øverste 25 cm af jordbunden (det gamle pløjelag). Indholdet af ler og silt i de øverste 
jordlag varierer meget og er skønsvis mellem 3 og 10 % (størst for oven). 
Derunder er der i blok l grovere sand fra 25-50 cm. Blok 2 i den nordlige del er meget 
lig blok l, mens den sydlige del indeholder et brunligt overgangslag af middel- og grov
kornet materiale. Fra 50-100 cm under et lag af sandal er der middel- til grovkornet 
rødsand, stedvis med grus. Selvom forsøgsarealet ligger på en flad hedeslette, er der en 
ganske betydelig variation i vækstbetingelserne for træerne. 
To år før plantning blev der udført kemiske jordbundsundersøgelser på naboarealerne . I 
pløjelaget var pH 5,9, fosforsyretallet 3,2 og kaliumtallet 3,8. I betragtning af, at der er tale 
om et tidligere landbrugsareal , er jorden lidt sur samt fattig på fosfor og kalium. 

Vandforsyning 
Træernes rødder findes hovedsageligt i de øverste 50 cm af jorden. På denne lokalitet vur
deres mængden af plantetilgængeligt vand i de øverste 50 cm af jordbunden at være ca. 
65 mm ved vækstsæsonens begyndelse. Med en nedbør i Karup-området på 323 mm i 
vækstsæsonen (maj - september, 1961 -90) og en potentiel fordampning i samme periode 
på 418 mm (Foulum) er der stor risiko for tørkeskader. 
I 1975, tre år efter plantning, var der et nedbørsunderskud i Karup-området på 93 mm i 
vækstsæsonen, vurderet i forhold til normalnedbøren i samme periode. I 1976 var under
skuddet 204 mm. I forhold til træernes vandforsyning indtraf der tørke allerede fra slut
ningen af maj 1975. Tørken varede resten af vækstsæsonen og toppede i august med et 
underskud i vandbalancen på ca. 220 mm. 
I 1976 indtraf tørken først hen i juni, men blev til gengæld værre end i 1975. I august 
1976 var der et underskud i vandbalancen på omkring 265 mm. 

Forårsnattefrost 
I kulturstadiet er forårsnattefrost en stærkt begrænsende faktor for mange træarters over
levelse og vækst. I perioden 1972-82 var der nattefrost i Karup hvert år i maj bortset fra 
1974. I 1978 og 1979 var maj-nætterne særligt kolde med ned til -4°C, målt i 2 meters 
højde. 
Der er ikke registreret frost i juni de første ti år efter plantning, men lokalt og tæt ved jord
overfladen kan der udmærket have været nattefrost længe efter træernes udspring. 

1976 ødelagde nærmest forsøget. Af
gangen af planter var i mange parceller 
meget omfattende, hovedsageligt på 
grund af tørkeårene, men antageligt 
også fordi mange af arterne ikke egner 
sig til den frostudsatte lokalitet. 
I foråret 1977 blev blok l og den vestlige 

del af blok 2 Tolne-pløjet mellem de 
oprindelige rækker (rækkeafstand 2 m), 
og der blev plantet 2/2 rødgran (prove
niens: Zwiesel Ost) med ca. 2 m som 
planteafstand. Planterne fra det oprinde
lige forsøg blev bevaret og fik lov til at 
udvikle sig i konkurrence med rødgranen. 
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Andelen af overlevende planter er op
gjort forår 1979, syv år efter plantning 
(tabel 2). 

Træarter 

Skovfyr og contortafyr klarede sig absolut 
bedst og uden planteafgang overhove
det. Trods betydelig forskel i overlevelse 
mellem de to blokke - hvor blok 1 havde 
størst planteafgang - havde kun få arter 
udover fyr bedre overlevelse end rødgran, 
nemlig grandis og til dels Abies las io
carpa. Alle tsuga og Abies firma var 
gået ud, og det samme var næsten gæl
dende for japansk lærk, hybridlærk og 
til dels europæisk lærk (i blok 1). 
Blok 1 er ikke tyndet, men i vinteren 
2003/2004 blev der indlagt to spor i blok 
2. En vurdering af overlevelsen og væk
sten blev foretaget marts 2004 (tabel 2), 
32 år efter plantning. 
Der bemærkes en betydelig forskel i 
overlevelse for træ arterne mellem de to 
blokke. Samlet vurderet for de to blokke 
har de to fyrrearter contortafyr og skov
fyr klaret sig bedst, og foruden rødgran, 
hvor der indgår en stor andel af ef ter
bedringsarten, er det kun grandis, som 
desuden har udviklet sig tilfredstillende 
som sluttede bevoksninger. 
Det er lidt bemærkelsesværdigt at se, at 
f.eks. douglasgran danner en velsluttet 
bevoksning i blok 1 og er mislykket i 
blok 2, trods kort afstand mellem be
voksningerne, fladt terræn og tilsynela
dende samme jordbund. 
Omorikagran har haft en bedre over
levelse end sitkagran i forsøget. Omo
rikagran findes i begge blokke i en lige
værdig blanding med rødgran mht. 
vækstkraft. 
Af øvrige blandinger med rødgran, som 
kun er lykkedes i en blok, er sitkagran, 
Abies magnifica, Abies sachalinensis, 
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Abies lasiocarpa og europæisk lærk. 
En del træarter var uegnede på lokaliteten. 
Nogle faldt fra allerede i de tidlige kul
turår, f.eks. tsuga og Abies firma, mens 
andre arter med stor planteafgang i tør
keårene 1975 og 1976 ikke har klaret 
konkurrencen med den senere indplan
tede rødgran. Det gælder orientalsk 
gran, almindelig ædelgran, sibirisk ædel
gran, nordmannsgran og balsamgran. 
Ammetræerne af røde l er næsten for
svundet af sig selv i konkurrencen med 
nåletræerne. Rødel synes at være et ud
mærket ammetræ på hedejord, da den 
generelt forsvinder af sig selv på et 
gunstigt tidspunkt i forhold til hoved
træartens udvikling. 

Sammenligning med andre forsøg 

Overlevelsen af træ arterne i forsøg D 
er i tabel 2 sammenlignet med tre andre 
træartsforsøg på sandjordslokaliteter, 
nemlig Feldborg (Hastrup Plantage), 
Nordjylland (Rødhus Plantage) og 
Klosterheden (Katborg Plantage) stats
skovdistrikter. 
Disse tre forsøg indgår i en landsdæk
kende serie på 13 lokaliteter. De blev 
plantet i 1964/65 med samme plantema
teriale (andre provenienser end anvendt 
i forsøg D). Der indgår 10nåletræarter 
samt bøg og eg (fransk bjergfyr, bøg og 
eg indgår ikke i tabel 2). 
Opgørelse over overlevelse i de tre 
træartsforsøg i forbindelse med første 
tyndingsindgreb viser betydeligt højere 
overlevelsesprocenter end i forsøg D. 
Kun cypres er mislykket i forsøg 1009 
og 1014, mens de øvrige træarter har 
udviklet sig til vel sluttede, komplette 
bevoksninger. 
En væsentlig forklaring på forskellen i 
overlevelse mellem træartsserien og for
søg D kan være udgangssituationen med 



Tabel 2. Overlevelse (0/0) iforsøg D, sammenlignet med overlevelsen iforsøg på tre 
andre sandjordslokaliteter. (1009, Feldborg statsskovdistrikt, Hastrup PItg., 1013 Nord-
jyllands statsskovdistrikt, Rødhus PItg., 1014 Klosterheden statsskovdistrikt, Katborg 
PItg.). I forsøg D er 32 år efter plantning vurderet bevoksningstætheden for arten. 

Forsøg D 1009 1013 1014 
Sted Munklinde Hastrup2 Rødhus3 Katborg4 

Blok I Blok I Blok 2 Blok 2 Gns. Samlet 
blok 1+ vurdering 
blok 2 

Tidspunkt (forår) 1979 2004 1979 2004 1979 2004 1975-1990 1982-1990 1976-1984 

Vækstår' 7 år 32 år 7 år 32 år 7 år 32 år 10-25 år 17-25 år 11 -19 år 

Plantetal ved 
etablering pr. ha 2.500. 2.500 2.500 2.500. 2.500 2.500 5.917 5.926. 6.061 

% % % 

Sitkagran 24 Blanding 13 98 78 98 

Omorikagran 38 Blanding 29 Blanding 33 Blanding 98 

Rødgran 49 Komplet 36 Komplet 42 Komplet 98 87 94 

Orientalsk gran 3 1 Få ove rle- 22 3 26 

vende 
Douglasgran 7 1 Komplet 31 78 64 75 

Tsuga O Væk Væk O 

Alm. ædelgran 29 Få ove rle- 19 Få overle- 23 78 60 88 
vende vende 

Abies sibirica 35 2 29 Væk 32 

Abies veitchii Få ovede- IO Få ove rle- 9 
vende vende 

Grandis 63 Komplet 73 Komplet 69 Komplet 87 92 65 

Nordmannsgran 28 Få overle- 44 Få overle- 37 
vende vende 

Nobilis 17 Få overle- IO 66 60 71 
vende 

Abies magnifica IO 37 BlandIng 26 

A. sachalinensis 14 Få overle- 45 Blandmg 32 
vende 

Abies firma O Væk O Væk 
Abies lasiocarpa 26 Få overle- 66 Blanding 49 

vende 
Balsamgran 13 Få overle-

vende 

Cypres Væk II Få overle- Få ove rle- 77 Få overle-
vende vende vende 

Skovfyr 100 Komplet 100 Komplet 100 Komplet 69 

Contonafyr 100 Komplet 100 Komplet 100 Komplet 81 50 90 

Europæisk lærk Væk 37 Komplet 22 

Japansk lærk Væk l Få overle- 91 67 90 
vende 

Hybridlærk Få overle-
vende 

1: Vækstår angiver antallet af vækstsæsoner siden plantning. Blanding = Blandingsbevoksning, hvor forsøgstræanen er med-
2: Tidligere landbrugsjord herskende med rødgran. 
3: Tidligere kJiteng. Få overlevende = Enkelte forsøgstræer. som typisk er små. under-
4: Tidligere lynghede. trykte og døende pga. konkurrence fra rødgranen. Lærk er undta-
Komplet = Bevoksning. hvor arealet domineres af forsøgstræanen. gelsen med store træer. Der er ikke udføn tynding af rødg ranen ti .1 
For rødgran indgår en S10r eflerbedringsandel med samme an. fordel for for.;øgstræanen. 

29 



Tabel 3. Forsøg D, begge blokke. Rangfølge for træarterne mht. overlevelse samt 
træartsforsøgene på sandjord: 1009, Feldborg statsskovdistrikt, Hastrup PItg., 1013 
Nordjyllands statsskovdistrikt, Rødhus PItg., 1014 Klosterheden statsskovdistrikt. , Kat
borg Pltg. samt desuden samtlige 13 forsøg i landsdækkende træartsserie fra 1964/65, 
nr. 1005-1015. 
Kursiv angiver anvendelige bevoksninger, Øvrige træarter er mislykket. 

Rang i 
Munklinde PUg. 
7 år efter plantning 

Skovfyr og con/or/afyr 

Grandis 

Abies lasiocarpa 
Rødgran 
Nordmann sgran 
Omorikagran 
A. sibirica og 
A. sachalinensis 
Douglasgran 
Orientalsk gran og 
A. magnifica 
Alm. Ædel gran 
Europæi sk lærk 
Sitkagran 

Rang i 
Munklinde Pltg. 
32 år efter plantning 

Skovfyr og con/or/afyr 

Grandis 

Rødgran 

Omorikagran' 

Kun brugbar i 1 blok: 
Douglasgran 
A. sachalinensis 
A.lasiocarpa 
A. magnifica 
Europæi sk lærk 
Sitkagran 

Mislykket (under 5 % 

overlevelse): 
Nobili s Orientalsk gran 
A. veitchii og baJsamgran Nobilis 
Cypres og hybrid lærk A. veitchii 
Japansk lærk 
Tsuga og A. firma 

Balsamgran 
Hybridlærk 
Nordmannsgran 
Alm. ædelgran 
A. sibirica 
Japansk lærk 
Cypres 
Tsuga og A. firma 

1 Blaodingsbevoksning med rødgran. 

Rang i 
Forsøg 1009, 1013, 1014 
10 år efter plantning 

Si/kagran 

Rødgran 

Alm. ædelgran 

Japansk lærk 

Grandis 

Con/ortafyr 

Nobilis 

Douglasgran 

Cypres2 

Rang i 
Forsøg 1005-1015 
10 år efter plantning 

Rødgran 

Si/kag ran 

Alm. ædelgran 

Grandis 

Japansk lærk 

Douglasgran 

Con/ortafyr 

Cypres} 
NobiJis4 

2 To komplelte cypresbevoksninger i forsøg 101 3 og 1014. Mislykket i forsøg 1009. 
3 Komplette cypresbevoksJlinger på IO lokaliteter af 13 mulige. 
4 Komplette nobilisbevok sninger på 9 lokaliteter af 13 mul ige. 

plantetal på mere end det dobbelte i 
træartsserien i forhold til forsøg D samt 
ingen ekstreme tørkeår de første 10 år 
efter plantning. Rangfølge for træarteme 
rnht. overlevelse i forsøg D og i træarts
forsøgene er vist i tabel 3. 
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Tørkeåret 1982 gav lav overlevel se for 
rødgran og sitkagran i forsøg 1331, Nybo 
Plantage ved Løgumkloster og forsøg 
1332, Hesselvig Plantage ved Arnborg i 
parceller, hvor der var harvet og pløjet, 
men ikke renholdt. Begge forsøg er 



plantet på landbrugsjord med smelte
vandsaflejret sand, Opgørelsen skete 4 
år efter plantning. 
r forsøg 1331 var en overlevelse for 
rødgran på ca. 20 %, mens sitkagran i 
forsøg 1332 kun havde 2 (,;0 overlevelse. 
Reolpløjningen har gennemgående sik
ret en meget hØjere planteoverlevelse, 
da de tilsvarende værdier for planteover
levelse for rødgran og sitkagran her var 
ca. 85 % og 70 % (uden renholdelse). 
Overlevelsen i forsøg 1355, Hald Ege 
ved Viborg var 5 år efter plantning i 
1994 for hybridlærk 2 % for behandlin
gen harvning og pløjning og uden ren
holdelse (med reolpløjning var over
levelsen knapt 75 %). Skovfyr i forsøg 
1356, Hald Ege med samme behandling 
havde 100 % overlevelse. Disse resulta
ter underbygger observationerne i for
søg D i Munklinde Plantage. 
Forsøget i Munklinde Plantage blev målt 
marts 2004 for samhørende diameter og 
højde på 6 træer pr. parcel, og sund
hedstilstanden blev vurderet mht. nåle
tab og misfarvning. 

Vækst 

Træarter med stor overlevelse har gene
relt også haft den bedste diameter- og 
højdeudvikling i forsøg D, hvilket frem
går af figur l (diameter i 1,3 m højde) og 
figur 2 (træhøjde). Undtagelsen er de tre 
lærkearter, hvor få overlevende træer 
har udviklet store dimensioner. De få til
bageværende træer med orientalsk gran 
og sibirisk ædelgran var de absolut 
mindste i forsøget. 
Sammenlignes de to figurer ses, at vær
dier for diameter og højde for de enkelte 
træarter følger hinanden. Navnlig nogle 
Abies-arter inklusiv grandis som f.eks. 
A. sachalinensis, balsamgran, nobilis, A. 

veitchii og A. magnifica har haft en gun
stig højdeudvikling, selvom de ikke helt 
er på niveau med Picea-arterne. 

Sundhed 

Sundheden blev bedømt ved en visuel 
vurdering af det procentuelle nåletab på 
de 6 højdetræer pr. parcel, samt en be
dømmelse for misfarvning. Som reference 
anvendtes et billedmateriale over træer 
med angivne bladtab (Sanasilva, 1990). 
Træerne blev inddelt i fire grupper efter 
nåletab: 

0-25 % (Sundt træ med nåletab inden 
for den naturlige variation) 

26-59 % (Skadet) 
60-99 % (Meget skadet) 

100 % (Totalt afnålet). 

Nåletab 

Sundhedstilstanden i forsøget var gene
relt god. Dog havde nogle arter nåletab 
uden for normalområdet, heraf enkelte 
med stort nåletab (tabel 4). 
Der er ikke vurderet på følgende arter: 
tsuga og Abies firma (døde få år efter 
plantningen) samt de tre lærkearter 
(mangler nåle pga. opgørelsestidspunk
tet). Følgende træarter var uskadte mht. 
nåletab: sitkagran, omorikagran, grand is, 
nobilis, Abies magnifica, Abies lasio
carpa, cypres og contortafyr. 
Særlig skovfyr havde betydeligt nåletab 
og kun 2 årgange nåle, og douglasgran 
var også noget ramt. Det vurderes ikke 
som en alvorlig tilstand med skovfyr
rens nåletab, da denne træart ofte resti
tuerer sig. 

Misfarvning 

Følgende arter havde ingen nålemisfarv
ning: Sitkagran, omorikagran, rødgran, 
Abies sibirica, grandis, nordmannsgran, 
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Figur l (Øverst til venstre). Forsøg D. Diameter i 1,3 m højde for 6 træer pr. parcel. 
Den lodrette bjælke angiver variationen, den vandrette streg gennemsnitsværdien. 
Forklaring på træartskode fremgår af tabel l. 

nobilis, Abies magnifica, cypres, skov
fyr og contortafyr. 
En del træarter havde misfarvede nåle i 
forsøget, heraf de fleste i blok l: Dou
glasgran (17 %), orientalsk gran (17 %), 
alm. ædelgran (33 %), Abies veitchii (] 7 

%), Abies sachalinensis (8 %), Abies 
lasiocarpa (17 %) og balsamgran (50 %). 
I blok 2 blev der kun observeret mis
farvning hos orientalsk gran (25 %) og 
alm. ædelgran (17 %). Misfarvningen 
vurderes ikke at have alvorlig karakter. 

Tabel 4. Forsøg D. Nåletab (%) 32 år efter plantning, opgjort marts 2004. Kun angivet 
værdier for træarter, som er skadet (>25 % nåletab). Bedømt på højdemålingstræer 
(6 træer pr. pcl.) 

Træart Nåletab 

Blok l Blok l Blok 2 Blok 2 

26-59 % 60-99 % 26-59 % 60-99 % 

Rødgran O 17 

Douglasgran 33 17 75 

Orientalsk gran 17 O 25 50 

Alm . ædelgran 17 17 17 

Abies sibirica 100 

Abies veitchii 17 

Nordmannsgran 17 J7 

Abies sachalinensis 8 8 
Balsamgran 50 

Skovfyr 83 17 83 

Figur 2 (nederst til venstre). Forsøg D. Træhøjde for 6 træer pr. parcel. Den lodrette 
bjælke angiver variationen, den vandrette streg gennemsnitsværdien. Forklaring på 
træartskode fremgår af tabel l. 
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Foto l. Vellykket contortafyr i forsøg D. Marts 2004. Foto: JPS. 

Konklusion 

Forsøget viser 32 år efter anlæg, at der 
er alternative nåletræarter til rødgran 
ved tilplantning af tidligere landbrugs
jord i den midt- og vestjyske hederegion. 
Særligt skovfyr, contortafyr og grandis 
har klaret frosten og de tidlige tørkeår i 
kulturfasen tilfredsstillende med en høj 
overlevelse og har siden dannet velslut-
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tede, vækstkraftige bevoksninger. Gran
dis klarer sig eksemplevis også godt på 
tørre, lette jorde på Djursland. 
Rødgran og omorikagran har haft omfat
tende efterbedringer, men har udviklet sig 
til brugbare bevoksnjnger, sidstnævnte i 
ligeværdig blanding med rødgran. 
Træarterne har - på grund af den højere 
overlevelse i kulturstarten - generelt 
haft den bedste udvikling i blok 2 . Jord-



Foto 2. Vellykket grandis iforsøg D. Marts 2004. Foto: JPS. 

bunden i blok 2 er knapt så gruset som 
blok 1 og har antageligt derfor en større 
vandholdende evne end i blok 1. 
I blok 2 udviste enkelte Abies-arter 
(inklusiv grandis) som A. magnifica, A. 
sachalinensis og A. lasiocarpa en be
tydelig vækst i velsluttede blandings
bevoksninger med rødgran. Europæisk 
lærk dannede her en rimelig vellykket 
og vækstkraftig bevoksning, mens som-

mertørken i 1975 og 1976 har dræbt den 
europæiske lærk i blok l. Det samme 
skete for samtlige parceller med japansk 
lærk og hybrid lærk. Enkelte overlevende 
lærk har siden udviklet sig til store træer. 
I træal1sserien fra 1964/65 med IO nåle
træarter er japansk lærk komplet på 
alle 13 lokaliteter, også på de frostud
satte steder. Derfor må det formodes, at 
lærkearterne generelt kan klare sig på en 
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Foto 3. Abies sachalinensis iforsøg D. Delvist vellykket med god dimensionsudvikling . 
Marts 2004. Foto: JPS. 

hedelokalitet under forudsætning af, at 
der bl.a. ikke indfinder sig ekstreme 
tørkeår i den tidlige kulturfase. 
Douglasgran er vækstkraftig og vellyk
ket i blok 1, men næsten totalt misly kket 
i den anden blok. Derfor må tilsyne
ladende små jordbundsforskelle eller 
andre forhold have en vital betydning 
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for artens vækst på en mager, sandet 
frostlokalitet som Munklinde Plantage. 
Sitkagran viser samme udvikling som 
douglasgran, dog knapt så vellykket 
med en blandingsbevoksning i blok l og 
en mislykket i blok 2. 
En del træarter lykkedes ikke. Nogle 
som tsuga og Abies firma faldt fra alle-



Foto 4. Sibirisk ædelgran i forsøg D. Rødgran og rødel har udkonkurreret sibirisk 
ædelgran. Marts 2004. Foto: JPS. 

rede i de tidlige kulturår. Andre arter 
med stor planteafgang i tørkeårene 1975 
og 1976 har ikke klaret konkurrencen 
med den senere indplantede rødgran: 
Det gælder orientalsk gran, almindelig 
ædelgran, Abies sibirica, nordmannsgran 
og balsamgran. 
Da der ikke er udført tynding af rødgran 

til fordel for forsøgsarten, kan man ikke 
konkludere, at pågældende træart er u
egnet til lokaliteten, men blot at den i 
blanding med rødgran i en utyndet 
bestand ikke kan klare konkurrencen og 
bliver skygget væk. Eksempelvis havde 
Abies sibirica 7 år efter plantning en 
bedre overlevelse end almindelig ædel-
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gran og var næsten på niveau med omo
rikagran. Derfor kunne en aktiv pleje for 
arten ved fjernelse af konkurrerende 
rødgraner måske have skabt en blan
dingsbevoksning med rødgran. 

Finansiering 

Forsøget og denne undersøgelse er finansieret 

af Jydsk Landvinding AJS. 
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Bøg, eg, ær, løn og rødeg 
på midtjysk hedeflade 
Af Jens Peter Skovsgaard & Bruno Bilde Jørgensen, Skov & Landskab, KVL 

Sammenfatning 

De fem træarter sammenlignes efter 32 
års vækst på et tidligere landbrugsareal 
på den midtjyske hede. Arealet er fladt, 
sandet og udsat for forårsnattefrost. 
Vintereg og spidsløn viste en tilfredsstil
lende kombination af kultursikkerhed, 
tilvækst og vedkvalitet. Ær lykkedes del
vis, og den resterende del udvikler sig 
nu godt. Bøg har haft en vanskelig start 
og har udviklet sig utilfredsstillende. 
Rødeg døde kort efter plantning. 

Indledning 

150 års anstrengelser for at skabe læ og 
gøre jorden frugtbar har banet vejen for 
at etablere løvtræ på heden, men det 
barske klima og den sandede jordbund 
gør, at det stadig er vanskeligt. Lykkes 
det, er produktionen ofte beskeden og 
vedkvaliteten ringe. 
Løvtræ bidrager til at gøre skoven stabil 
og gør den mere attraktiv for mennesker, 
planter og dyr. Udbyttet af jagtbart vildt, 
bær og svampe forøges ligeledes. 
På sigt øger løvtræ mulighederne for, at 
skoven kan forynge sig selv. For eksem
pel ved at nåletræ sår sig ind i ældre løv
træ bevoksninger. 
En anden mulighed er at blande løvtræ 
og nåletræ helt fra plantningstidspunktet. 
Det er som regel lettere at selvforynge 
en blandingsbevoksning end en ren nåle
træsbevoksning. 

Så selvom mulighederne for driftsøko
nomisk udbytte har meget lange frem
tidsudsigter og er højst usikre, er der 
stigende interesse for løvtræ, når der 
etableres skov på heden. 

Forsøg E 

I Munklinde Plantage syd for Karup 
findes der et forsøg med bøg, vintereg, 
ær (ahorn), spidsløn og rødeg. Forsøget er 
anlagt og ejes af Jysk Landvinding A/S. 
Arealet er tidligere markjord, som i efter
året 1971 blev dybdepløjet til ca. 45 cm 
(ikke reolpløjning). Træerne blev plantet 
foråret 1972. Ud over de fem løvtræarter 
er der brugt lærk og rødel som amme
træer. Der er tale om en sandet, frostud
sat lokalitet. 

Træerne 

Forsøget indeholder bøg, vintereg, ær 
og spidsløn. Der er en parcel med hver 
træart (tabel l). 
Oprindeligt blev der også plantet rødeg. De 
døde under sorrune11ørken i 1975, bortset 
fra et enkelt træ, som stadig står på arealet. 
Hver tredje plante var oprindeligt et 
ammetræ efter mønsteret løv - løv - lærk 
-løv-løv - rødel- osv. Rækkeafstanden 
var 1,5 m, planteafstanden i rækken var 1,0 
m. Der blev ikke foretaget efterbedring. 
Forsøget blev målt første gang forår 
2004 ved alder 35 år fra frø, men der 
findes også observationer fra foråret 1977 
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Foto l. Bøg. Lavtliggende dele af bøgeparcellen har lidt under gentagne tilbagefrys
ninger og er deifor sparsomt bevokset. Foto: JPS 2. marts 2004. 

og foråret 1982. Omfanget af målingerne 
fremgår af tabel I. Der er kun målt i de 
vellykkede dele af hver parcel. 
Der har ikke været foretaget udrensning 
eller tyndingshugst i forsøget. 

Generelle indtryk 

De fire tilbageværende træarter har ud
viklet sig meget forskelligt. Sommer-
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tørken 1975 og 1976 var hård ved de 
nyplantede træer, især bøg og ær. Forårs
nattefrost og vildtbid har også sat sit 
præg på nogle af parcellerne. 

Ammetræer 

Mange af ammetræerne er forsvundet af 
sig selv, især lærk. Det skyldes formo
dentlig sommertørken 1975-76. De reste
rende rødel er nu på vej til at dø en 



Foto 2. Bøg. Mange af bøgene tveger helt fra bunden på grund afforårsnattefrost eller 
vildtbidfra harer og har i kraft af den ringe overlevelsesprocent mange lavtsiddende 
grene. Denne kombination giver bevoksningen et lidt troldesko vsag tig t præg, selvom 
stammerne ikke er krogede. Foto: JPS 2. marts 2004. 

naturlig død på grund af ringe vandfor
syning og konkurrence fra hoved træ arten. 
Rødel er således et udmærket ammetræ 
på tidligere hedejord. Den er mere kul
tursikker end lærk, og den forsvinder af 
sig selv på et gunstigt tidspunkt i forhold 
til hovedtræartens udvikling. 

Bøg 

Bøgen har haft det svært i kulturfasen på 
grund af forårsnattefrost, tørke og vildt
bid (foto 1 og 2). Efterfølgende har den 
formodentlig været hjulpet af læ fra den 
rødgran, som i 1977 blev plantet til erstat
ning for rødegen umiddelbart vest for 
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Tabel} . ForsØg E i Munklinde Plantage ved anlæg forår }972 og ved opmåling 
forår 2004. 

Plantemateriale forår 1972 Prøveflader forår 2004 

Træart Proveniens Plantetype Plantetal ialt Areal Plantepladseri Højdetræer2 

stk m2 stk stk 

BØg Jura 3/0 800 300 200 6+20 
Vintereg Norge 3/0 600 450 300 10+20 
Ær Norge 1/2 275 150 100 5+10 
Spidsløn Bagsværd 1/2 700 450 300 10+20 

Rødeg Holland 3/0 800 
Ammer 

Jap. Lærk Sostrup 2/1 

Røde! Gråsten 1/ I 

I: PrøveDaderne indeholder 25-50 % af de oprindelige plantepladse r. På grund af pletv is stor dødelighed i kuhurfasen svarer det for 

bøg og ær til stort set hele den komplette del af bevoksningen. 

2: Alle træer i hver prøve Dade er målt for brysthøjdediamerer (1 .3 m over jorden) . og antallet af stammer pr. individ er registreret. 

Højde, ev!. tvegehøjde og højden til nederste levende gren er rnåh for e t mindre udvalg af træe r, heraf to tredjedele blandt de domi

nerende træer i overetagen og en tredjedel i underetagen. For bøg. hvor der ikke findes en underetage, men lidt jævnbyrdig 

opvækst af lærk , conlOrtafyr og rødgran, er der mål t tre lærk og tre con tortafyr. 

bøgeparcellen. På nuværende tids
punkt er der læ i bøgeparcellen fra alle 
sider, undtagen syd, som er delvis åben. 
Lavtliggende dele af bøgeparcellen har 
lidt under gentagne tilbagefrysninger 
(foto l). Selv i den vellykkede del af par
cellen er det sparsomt med bøgetræer. 
Bøgen suppleres af lidt naturlig opvækst 
af lærk, contortafyr og rødgran. 
Mange af bøgene tveger helt fra bunden 
(foto 2). Det skyldes forårs nattefrost 
eller vildtbid fra hare. De fleste af bøge
ne er stærkt grenende, men på grund af 
proveniensen meget rette (foto 3). Be-
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voksningen gør nærmest indtryk af at 
være lidt troldeskovsagtig, bortset fra at 
stammerne ikke er krogede. 

Vintereg 

Egen er lykkedes temmelig godt, men 
stod i begyndelsen i stampe på grund af 
græs og vildtbid. Der er en tydelig, 
naturlig etagering i bevoksningen med 
en glidende overgang mellem under- og 
overetage (foto 4) . 
Træernes form er gennemgående god 
(foto 5), men mange af træerne har lave 
tveger i hare-højde (foto 4). 



Ær 

Æren er kun lykkedes på en lille del af 
arealet (foto 6) . Ær er ikke specielt frost
følsom, men stiller større krav end eg til 
vandforsyning og næringsstoffer. Sam
tidig bides den gerne af vildtet. 

Der, hvor ær er lykkedes, udvikler den 
sig til gengæld godt (foto 7). Bevoks
ningen virker ret åben og med tendens 
til naturlig etagering. Ærens form er 
gennemgående god , og der er kun få og 
højtsiddende tveger (foto 8). 

Terræn og jordbund 
Arealet er tladt. Jordbunden er en typisk podsoljord med den klassiske lagdeling: et morlag for oven 

(O/A-horisonten), derunder et udvasket lag (E), et udfældningslag med al (B) og nederst den ufor

styrrede jordbund (C) . 

De øverste 25 cm af jordbunden er sandmuld (det gamle pløjelag). Derunder er der mellem-grov

kornet sand, og i 40-50 cm dybde et lag af sandal. Indholdet af ler og silt i de øverste jordlag 

varierer meget og formodentlig mellem 3 og 10 % (størst for oven). 

Tidligere hede har ofte et indhold af finjord på under 5 %. Det høje indhold i denne del af Munklinde 

Plantage kan skyldes flere ting. Der er flere små bakkeøer i området, som har et højere indhold af 

silt og ler end hedeflader. Måske har området har været overskredet af en gletcher, som har afsat 

silt og ler, eller måske er der tilført ler i forbindelse med mergling. 

To år før plantning var pH i pløjelaget 5,9, fosforsyretallet var 3, I og kaliumtallet 3,7. I betragtning 

af, at der er tale om et tidligere landbrugsareal, er jorden lidt sur samt fattig på fosfor og kalium. 

Vandforsyning 
Træernes rødder findes hovedsageligt i de øverste 50 cm af jorden. På denne lokalitet vurderes 

mængden af plantetilgængeligt vand i de øverste 50 cm af jordbunden at være ca. 65 mm ved 

vækstsæsonens begyndelse. Med en nedbør i Karup-området på 323 mm i vækstsæsonen (maj -

september, 1961-90) og en potentiel fordampning i samme periode på 418 mm (Foulum) er der 

jævnligt risiko for tørkeskader. 

I 1975, tre år efter plantning, var der et nedbørsunderskud i Karup-området på 93 mm i vækstsæso

nen, vurderet i forhold til normalnedbøren i samme periode. 

I 1976 var underskuddet 204 mm. I forhold til træernes vandforsyning indtraf der tørke allerede fra 

slutningen af maj 1975. Tørken varede resten af vækstsæsonen og toppede i august med et under

skud i vandbalancen på ca. 220 mm. I 1976 indtraf tørken først hen i juni, men blev til gengæld 

værre end i 1975. I august 1976 var der et underskud i vandbalancen på omkring 265 mm. 

Forårsnattefrost 
I kulturstadiet er forårsnattefrost en stærkt begrænsende faktor for mange træm1ers overlevelse og 

vækst. I perioden 1972-82 var der nattefrost i Karup hvert år i maj bortset fra 1974. I 1978 og 79 

var maj-nætterne særligt kolde med ned til -4°C, målt i 2 meters højde. 

Der er ikke registreret frost i juni de første ti år efter plantning, men lokalt og tæt ved jord

overfladen kan der udmærket have været nattefrost længe efter træernes udspring. 
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Foto 3. Bøg. De fleste af bøgene er stærkt grenede, men på grund af proveniensen 
meget rette. Foto: JPS 2. marts 2004. 

Spidsløn 

Løn har udviklet en fuldstændig kom
plet og meget tæt bevoksning. Mange af 
træerne danner rodskud, hvilket bevir
ker en markant etagering (foto 9). Lige
som for eg er der en glidende overgang 
mellem under- og overetage. 
Løn er lidt mere nøjsom end ær, både med 
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hensyn til vandforsyning og nærings
stoffer. Samtidig har den ikke været 
udsat for vildtbid. Det er kendt, at harer 
har forskellig præference for vortebirk 
og dunbirk. Noget lignende gør sig 
måske gældende for ær og løn. 
Desværre er lønnens form meget på
virkelig af vind. Derfor hælder de fleste 



Foto 4. Villlereg. Egen er lykkedes temmelig godt, men mange af træerne har lave 
tveger i hare-højde (træet ved landmålerstakken). Foto: JPS 2. marts 2004. 

af træerne mod øst (foto 9). Bortset fra 
denne skavank er formen gennemgående 
god (foto 10). 

Rødeg 

Rødegen døde under sommertørken i 
1975. I vestkanten af parcellen med vin
tereg står der en enkelt, velvoksen rødeg 

som vidne om træartens potentiale, -
hvis den overlever. 

Overlevelse 

Den senere bevoksnings udvikling er 
meget afhængig både af omfanget af 
døde træer i kulturfasen og af deres for-
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Tabel 2. Overlevelse (%), opgjort på tre forskellige tidspunkter og sammenlignet med 
forsøg på fire andre sandjordslokaliteter. 
I forsøg E er der tale om vintereg, i de øvrige forsøg stilkeg. 1 forsøg E, 1355 og 1356 var 
der tørke kort tid efter plantning (1975-76 for forsøg E; 1992 forforsØg 1355 og 1356). 

Forsøg E 1355 1356 1009 1013 1014 
Sted Munklinde 3 Hald Ege 2 Hastrup3 Rødhus 4 Katborg 5 

(Jydsk Landvinding) (Fussingø) (Feldborg) (Nordjylland) (Klosterheden) 

Tidspunkt 1977 1982 2004 19952 19952 1975 81-90 1975 1985 1975 1983 

Vækstår! 5år 10 år 32 år 5år 5 år 10 år 17-25 år 10 år 20 år 10 år 19 år 

Bøg 50 24 45° 37 74 42 70 58 94 92 

Eg 70 51 52° 72 82 82 99 83 99 91 

Ær 60 42 50° 

Løn 90 88 67° 

Rødeg O 

O: Kursiverede tal angiver skøn for overlevelsen i de komplette dele af forsøg E og er derfor højere end den tidligere opgørelse for 

hele forsøgsa.realet. De kursiverede skøn indeholder formodentlig en andel af træer, som er døde på grund af konkurrence med de 

tilbageværende træer (selvtynding). 

I: Vækstår angiver antallet af væksts,esOner siden planming. 

2: Tallene fra forsøg 1355 og 1356 er aflæst på en figur for parce ller, som er harvet og pløjet og uden renholdelse. 

3: Tidligere landbrugsjord. 

4: Tidligere kliteng. 

5: Tidligere lynghede. 

deling over arealet. Der er stor forskel 
på træarternes overlevelse i Munklinde 
Plantage (tabel 2). 
Løn og (vinter)eg har klaret sig bedst. 
Her fordeler de døde træer sig jævnt over 
arealet. For bøg og ær er der tale om 
pletvis høj dødelighed, for bøg kombi
neret med generelt høj dødelighed på 
den resterende del af arealet. Rødeg for
svandt som nævnt fuldstændig fra arealet. 
Fire andre forsøg på sandjordslokaliteter 
viser en lignende rangordning for 
(stilk)eg og bøg. Selvom overlevelsen i 
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alle tilfælde er bedre end i Munklinde 
Plantage, bemærker man en klar tendens 
til høj dødelighed for bøg i tørkesitua
tioner (med forsøg 1014 i Katborg Plan
tage som en uforklaret undtagelse). 

Vækst 

De enkelte parcellers og træarters til
vækst og stående vedfolTåd er sammen
fattet i tabel 3. Tallene kommenteres i 
de følgende afsnit. 
Bemærk, at sammenligningerne kun 



Foto 5. Vintereg. Træernes form er gennemgående god (toppen af landmålerstakken 
er i 2,0 meters højde). Foto: JPS 2. marts 2004. 

gælder de dele af parcellerne, som er 
lykkedes. Det har betydning særligt for 
ær og bøg. 

Højdevækst 

De første 10 år efter plantning præsterede 
eg og løn den hurtigste vækst, mens ær 

og især bøg haltede bagefter. Bøgen var 
stort set ikke kommet ud af stedet. 
De bedste løn og eg var på det tidspunkt 
1,5-2,4 gange højere end de bedste ær 
og bøg. Forskellene syner ikke af meget, 
når højden kun er 0,5-1,2 meter, men 
kan være af afgørende betydning for, at 
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Foto 6. Ær. Den mislykkede del af ær-parcellen. Foto: JPS 2. marts 2004. 

træ arten hurtigt når op i frost- og vildtfri 
højde. 
Senere har ær overhalet eg og er nu 
næsten på højde med løn. Samtidig er 
den relative forskel mellem træarterne 
indsnævret. 
Eg, ær og løn har præsteret en ganske 
pæn højdetilvækst og har nu opnået be
voksningshøjder på 10-13 meter. Til sam-

48 

men ligning kan nævnes, at rødgran i 
Munklinde Plantage er 11-13 meter høj 
ved en alder på 35 år. 

Grundflade 

Ær og løn har præsteret en overordentlig 
hØj grundfladeproduktion på næsten 40 
m2/ha frem til en bevoksningshøjde på 
12 -13 m. Det svarer nogenlunde til pro-



Foto 7. Ær. Der, hvor ær er lykkedes, udvikler den sig godt. Bevoksningen virker ret 
åben og med tendens til naturlig etagering. Foto: JPS 2. marts 2004. 

duktionen i de mest højproduktive sitka
bevoksninger i Thy. Grundfladen i bøg 
og eg ligger på omkring halvdelen. 

Stamtal 

Stamtallet er meget højt i parcellen med 
løn. Det skyldes de mange rodskud. For 
bøgens vedkommende skyldes det høje 
stamtal de mange flerstammede træer. 

Diameter 

Bevoksningsdiameteren er gennemgående 
6-10 cm for hovedtræarteme med ær som 
den gennemsnitligt tykkeste. For de 300 
tykkeste træer pr. ha er der derimod en 
mere markant rangfølge. 
Spidsløn har de tykkeste bestandstræer 
(20 cm). Dernæst kommer ær (17 cm), 
eg (16 cm) og bøg (12 cm) . Der er ingen 
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Tabel 3. Forsøg E. Vedmassefaktorer og gennemsnitlig årlig tilvækst. Tilvæksterne på 
bevoksningshøjde gælder perioden 1982-2004 (alder 13-35 år). Vedmassetilvæksterne 
gælder perioden 1972-2004 (fra plantning til alder 35 år). 

H: Bevoksningshøjde G: Grundflade N: Stamtal D: Diameter V: Vedmasse 3 

1982 2004' Tilv. I alt G I alt N Dg 0 300
2 I alt Tilv./år V 

Parcel Træ art m m mlår m2/ha % /ha % cm cm ml/ha m3fha % 

Bøg 17,9 5500 107 3,3 

Bøg 0,5 8,7 0,37 78 79 6,4 11,9 78 

Rødel Il 11 6,5 11 

Contorta 8 4 9,1 9 

Lærk 2 4 5,2 2 

Rødgran O 2 0,9 O 

Vintereg 22,6 4044 146 4,6 

Vintereg 1,2 10,5 0,42 87 92 8,2 15,9 86 

Rødel Il 8 10,3 12 

Birk 2 1 14,7 2 

Ær 37,3 4800 265 8,3 

Ær 0,8 12,2 0,52 72 75 9,7 17,0 72 

Rødel 28 25 10,6 28 

Spidsløn 39,6 7267 354 11,1 

Spidsløn 1,2 13,2 0,55 90 95 8, I 20,0 92 

Rødel 10 S 11 ,7 8 

I: Højden forår 2004 svarer Iii gennemsnitshøjden for de 300 Iykkesle Iræer pr. ha (dvs. træer, som nu og i lang lid fremover udgør 

den dominerende del af bevoksningen). Almindeligvis anvender man højden af de 100 Iykkes le Iræer, men på grund af prøve-

fladernes beskedne størrel se er H300 el mere Slabili mål (den praktiserede slikprøveudtagning i kombinalion med de små prøve-

fladeslørrelser på ISO-450 m2 bevirker. al H 100 beregnes på grundlag af så lidt som 2-5 træer pr. parcel). 

2: D300 er gennemsnilsdiameteren for de 300 Iykkeste træer pr. ha . 

3: Vedmassen (total slammemasse) er beregnel på grundlag af Madsen (1987) for Iræer, som er højere end 3 m. Træer, som er 3 m 

eJler lavere, er beregnet på grundlag af Skovsgaard (1997, side 17). For ær og løn er anvendl funktionen for ask. Ammetræer og 

anden indblanding er beregne I med funklionen for hovedlræanen. 

tvivl om, at tyndingshugst vil fremme 
dimensionsudviklingen betragteligt, især 
for løn, men også for ær og eg, 

har med en gennemsnitlig tilvækst på 
mere end Il m3/haJår siden plantning 
præsteret næsten 4 gange så meget som 
bøg, 2 112 gange så meget som eg og 1/3 
mere end ær. Ved masse 

Forskellene mellem træarterne er især 
markante for vedmassetilvæksten. Løn 
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Målt på grundflade, stamtal og ved masse 
udgør hovedtræarten i alle parceller mel-



Foto 8. Ær. Ærens form er gennemgående god, og der er kun få og højtsiddende 
tveger (toppen af landmålerstokken er i 2,0 meters højde). Foto: JPS 2. marts 2004. 

lem 72 og 95 % af bevoksningen. Rød
ellen ligger gennemgående på ca . 10 % 
og formodes at forsvinde i løbet af få år 
på grund af naturligt henfald. 
I forhold til hovedtræartens ved masse 
udgør underetagen IO % for eg, 6 % for 
ær og 9 % for løn (ikke vist i tabellen). 

Vedkvalitet 

Tabel 4 sammenfatter forskellige indi
katorer for vedkvaliten. Der er stor for
skel mellem træarteme med hensyn til 
vedkvalitet. 
Et af de væsentlige problemer er fore
komsten af lave tveger (under 1,3 m høj-
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Foto 9. Spidsløn. Løn har udviklet en fuldstændig komplet og meget tæt bevoksning. 
Mange af træerne danner rodskud, hvilket bevirker en markant etagering, men med en 
glidende overgang mellem under- og overetage. Lønnens form er meget påvirkelig af 
vind. Deifor hælder de fleste af træerne mod øst (til højre i billede!), og mange krummer 
for neden (træet ved landmålerstakken). Foto: JPS 2. marts 2004. 

de), typisk på grund af frostskader eller 
vildtbid. Dette er særligt et problem for 
bøg, eg og ær. Der er ingen forskel på 
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hyppigheden af lave tveger i under- og 
overetagen i parcellerne med eg og ær 
(ikke vist i tabellen). 



Tabel 4. ForsØg E. Forskellige indikatorer for vedkvalitet. Oplysninger om tvegehyp
pighed og tvegehøjde vedrører tveger, som sidder højere end 1,3 m over jorden. Skel
let mellem over- og underetage er sat ved en brysthøjdediameter på 7 cm, svarende til 
det umiddelbare indtryk i parcellerne med eg, ær og løn. 

Stamtal pr. træ Tvege- Tvegehøjde Højde til 

(stk) frekvens (m) nederste levende gren (m) 

Underetage Overetage Overet. Underet. Overet. Overet. 

Træart Gns. Maks. % Gns. 

Bøg 2,0 6 55 

Vintereg 1,1 2 47 

Ær 1,2 3 20 

Spidsløn 1,6 4 13 

For løn skyldes de mange stammer pr. 
træ ikke lave tveger, men hyppige 
rodskud. Løn er til gengæld skæv (foto 
8) på grund af stærk vind fra vest. 
Tveger, som sidder højere end 1,3 meter 
over jorden, forekommer hyppigst for bøg 
og eg, sjældnere for ær og mindst for løn. 
For træerne i overetagen øges tvegehøj
den (den lodrette afstand fra jordoverlla
den til tvegens bund) i rækkefølgen bøg -
eg - løn - ær. De arter, som har mest ten
dens til tvegedannelse, har således lavere
siddende tveger. Tveger på træerne i 
underetagen sidder gennemgående meget 
lavere end på overetagens træer. 
Højden til nederste levende gren varie
rer ikke meget fra træ art til træart med 
undtagelse af bøg, som har meget lavt 
siddende grene. Den gennemsnitlige 
naturlige oprensning for eg, ær og løn i 
overetagen er 3,3-3,8 m. 
Den naturlige oprensning er meget lav i 
betragtning af træernes højde. Det skyl
des især den store dødelighed i kultur
fasen. Den naturlige oprensning svarer 

2,7 

3,5 

6,4 

Gns. Min. Gns . Gns . Min. 

4,7 1,5 1,1 0,1 

5,4 3,2 1,8 3,3 0,1 

7,8 7,3 2,8 3,7 0,1 

7,3 5,2 3,0 3,8 1,8 

til sammenligning nogenlunde til op
rensningen i en stærkt hugget bøgebe
voksning med sanune højde i den østlige 
del af Danmark. 

Konklusion 

Forsøg E i Munklinde Plantage er ikke 
gentaget på andre lokaliteter, og det er 
derfor ikke muligt at drage særligt gene
relle konklusioner. Forsøget er imidlertid 
meget værdifuldt, fordi der ikke findes 
andre tilsvarende sammenligninger af 
disse løvtræarter på en hedelokalitet. 
Forsøg E demonstrerer, at vintereg, ær 
og spidsløn har et væsentligt potentiale 
som skovtræer ved tilplantning af tid
ligere landbrugsjord i den midt- og 
vestjyske hederegion. For ær ser poten
tialet ud til at afhænge væsentligt af en 
tilfredsstillende overlevelse i kulturlasen. 
Bøg må anses som et kuriosum, med
mindre den indbringes under forkultur 
eller andre gunstige forhold. Rødeg mis
lykkedes helt. 
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Foto 10. Spidsløn. Bortset fra svaj og hæld mod øst er lønnens form gennemgående 
god. Der er meget få tveger, og de sidder gennemgående højt (toppen af landmåler
stokken er i 2,0 meters højde). Foto: JPS 2. marts 2004. 

Såfremt der er væsentlige problemer 
med vildtbid, kan det være nødvendigt 
at hegne eg og ær. Løn klarer sig tilsy
neladende igennem uden problemer, i 
hvert fald hvis der - som her - er andre 
velsmagende træarter i nærheden. 
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Det er velkendt, at vintereg klarer sig 
godt på heden. Den norske proveniens, 
som er anvendt i forsøg E, har gi vet en 
meget tilfredsstillende kvalitet i be
tragtning af de barske vækstbetingel
ser. En af de bedste provenienser i 



Danmark er F.755 fra Linnebjerg Bakkeø, 
ikke langt fra Munklinde. 
Spidsløn har vist sig at have en høj kul
tursikkerhed, et stort produktionspoten
tiale og en lav tvegehyppighed. Disse 
attraktive egenskaber modificere en 
anelse af tendensen til hældende træer. 
Der foreligger ingen langsigtede erfa
ringer med de mange rodskud. 
Sammenfattende demonstrerer både 
vintereg og spidsløn en tilfredsstillende 
kombination af kultursikkerhed, til
vækst og vedkvalitet. I praksis afhænger 
valg af træart af mange andre forhold, 
som ikke kan belyses på grundlag af 
forsøg E i MunkJinde Plantage. Det er 
derfor nødvendigt at foretage en konkret 
vurdering i hvert enkelt tilfælde. 

Tak 

Denne undersøgelse er finansieret af Jydsk 

Landvinding AJS. 
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