


Intensivegedyrkning 
af skovrider H. STAUN 

1. Indledning. 
Artiklen sigter på at give et overblik 
over de væsentligste aspekter for prak
tikere ved egedyrkning på de bedre bo
niteter i Østjylland og på øerne. 

Den er udarbejdet i efteråret 1989, som 
det indledende foredrag til fire skov
dyrkningsmøder om eg. Tre af mø
derne har været afholdt i dette efterår 
for Skov- og Naturstyreisens distrikts
funktionærer med forfatteren som 
møde- ogekskursionsleder. Det fjerde 
møde blev holdt for Hedeselskabets 
skovriderkreds. 

Skovdyrkningsmøderne er en ny aktivitet, 
der afholdes internt i Skov- og NaturstyreI
sen med det formål at fokusere på et speci
elt skovdyrkningsemne. I hvert møde, der 
varer en hel dag, deltager ledelsesgrup
perne fra tre distrikter. Skovdyrkningsmø
derne skal fremme erfaringsudvekslingen 
mellem distrikter og skovparter og skærpe 
interessen for den gode, flersidige skov
drift. 

2. Egens rolle i nutidens skovdrift. 
I Danmark var der iflg. skovtællingen 
fra 1976 ialt 25.000 ha eg, et areal som 
antages at ville stige med 2.000 ha 
inden år 2010 indenfor de nuværende 
skoves grænser (Fløe m.fI. 1984). 
I de egentlige, gamle skovegne med 
gode produktionsmuligheder bedre 
end CMM bon. II er der ca. 20.000 ha, 

heraf 5.500 i statsskovene øst for is
randslinien. Egen har altså ikke en 
særlig stor arealandel, der umiddel
bart skulle påkalde sig synderlig op
mærksomhed. 
Og dog - med sin lange omdrift, med 
de vidt forskellige afkast, som ege
skoven kan give, og med den forven
tede stigning i areal andelen i såvel de 
gamle skove som i marginaljordstil
plantningerne, er der al mulig grund til 
at ofre egedyrkning stor opmærk
somhed. 
Med det er især de store økonomiske 
muligheder, der ligger i optimalt gen
nemført egedyrkning, der har skærpet 
interessen for egen. 

3. Flersidigt skovbrug og egedyrk
ning. 
Hvorledes tilpasses skovdriften den 
nye skovlovs udtrykkelige ønske om 
flersidigt skovbrug? 

Lovens § 4 sammenholdt med § 15 sigter 
først og fremmest på vedproduktionen, 
men også på skovens flersidige afkast. § 2 
siger udtrykkeligt: "I offentlige ejede skove 
skal landskabelige, naturhistoriske, kultur
historiske og miljøbeskyttende hensyn, 
samt hensyn til friluftslivet tillægges sær
ligt vægt". 

Hvorledes den enkelte skovejer gen
nem sit træartsvalg og sin skovdyrk
ning vil leve op til skovlovens ønske om 
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Foto l. Det primære mål med egedyrkningen er produktion af 
knastfrit træ af store dimensioner. (Fra Ravnholt. Den tætte under
vækst har næsten elimineret vanrisudslag). 

et flersidigt afkast er afuængig af 
mange individuelle faktorer. 
Men i mine øjne er der ingen anden 
træart i den danske skov, der som egen 
kan leve op til skovlovens krav og for
ventninger i bred forstand. Egen kan -
hvis den dyrkes med omtanke og per
spektiv - opfylde (næsten) dem alle. 
Det er velkendt, at egen gennem sin 
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evne til at blive meget gammel, sin ro
busthed og sin stabilitet er særdeles 
velegnet som træart i skovbryn og i 
landskabsplantninger. Det vidner tal
rige solitærege i landskabet om. 
I naturhistorisk sammenhæng er det 
især egens egenskaber som lystræ, der 
placerer den blandt skovens ypperste 
træer. Det er muligheden for en artsrig 



undervækst og indblanding, der gør 
egeskoven attraktiv. 
Egeskoven - især den ældre - er særlig 
fuglevenlig. Der er optalt 12 - 15 par 
ynglende fugle i egeskov med under
vækst, 4 - 8 i bøgeskov mod kun 2 - 4 
par i granskoven. (Hiibertz 1989). 
Og der er registreret 800 forskellige ar
ter af insekter og bløddyr i egebevoks
ninger, som derved bliver den vigtigste 
biotop for smådyr. Den gamle egeskov 
er særlig faunavenlig. 
Takket være sin lange omdrift, og der
med lange mellemrum mellem kultur
indgrebene, er egen den træart, der 
bedst sikrer de kulturhistoriske vær
dier i skoven. 

Fra Ehlers Koch's arbejder ved vi, at 
skovgæsten foretrækker løvskoven 
frem for nåleskoven. Løvskovens po
pularitet skyldes bl.a. dens mulighed 
for at byde på gamle bevoksninger, og 
det har også vist sig at løvtræbevoks
ninger med opvækst foretrækkes frem
for bevoksninger uden underetage. 
Om hugststyrken registrerer Ehlers 
Koch, at stærk hugst foretrækkes frem 
for svag, men iøvrigt at den varierede 
skover det foretrukne skovbillede. 
(Ehlers Koch 1988). 
Konklusionen af disse overfladiske be
tragtninger om skovens ikke direkte 
målbare afkast må være, at netop ege
bevoksningen indfrier skovlovens for-

Foto 2. Egen kan dog også opfylde mange andre formål. Gennem sin lange omdrift, sin ro
busthed og lange perioder mellem kulturindgreb er egen højt anset blandt arkæologer. (Fra 
Bjerreby-dyssen på Langeland). 
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mål om fremme af den flersidige 
driftsform. 
Jeg kan ikke dy mig for at citere, hvad 
en svensk dendrolog så rammende 
skrev om egen i relation til befolk
ningen: 
"Eken har en obestridd sUillning som 
våra skogars mest arstokratiska trad. 
Genom sine maktiga dimensioner och 
sin hbga alder stimulerar den vår fan
tasi och vacker respekt fbr naturens 
kraft och seghet." (Nitzelius 1958). 

4. Egeskoven ogvedproduktionen. 
Men den nye skovlov er først og frem
mest en produktions/ov. Hvorledes 
kan dyrkning af eg opfylde de skov
dyrkningsmæssige og økonomiske 
forventninger, som skov lov og skovejer 
har til en dansk træart? 
Jeg vil gennemgå nogle væsentlige 
aspekter i den økonomisk optimale 
egedyrkning på de gode boniteter 
(bedre end CMM Il) på Øerne samt i 
Østjylland syd for Århus og øst for is
randslinien. Det drejer sig kun om 
stilkeg. 
Jeg vil se på 
- proveniensvalg 
- kulturanlæg 
- hugststyrke 
- undervækst 
- blandinger eg/gran 
- mærkning og pleje af hovedtræar-

ter, samt på økonomien. l) 

l) Erfaringerne har jeg fået i mine år som 
skovrider på Langeland og Tåsinge, fra 
mine forbindelser med Per Bak på Ravn
holt og Ole Pedersen på Bregentved, der 
begge ved talrige skovbesøg har delagtig
gjort mig i deres intensive egedyrkning. 
Professor Henriksens nye bog, "Skoven og 
dens dyrkning", har været meget værdifuld 
læsning for mig. (Henriksen 1988). 
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4.1. Proveniensvalg. 
Det er velkendt, at herkomsten spiller 
en stor rolle i egedyrkningen. Hol
landsk eg har bedst form, lidt større 
højdevækst og mere tendens til tvege
danneise (spidsere grenvinkler) end 
gamle danske provenienser. Endvidere 
er diameterspredningen i de holland
ske bevoksninger mindre. 
Hollandsk eg kan få skader på Skt. 
Hansskuddene af sen efterårsfrost og 
tillige få lavt siddende stammesår på 
mellemaldrende træer, antagelig som 
følge af hård, sen vinterfrost. 
Eg er omfattet af Landbrugsministeri
ets bekendtgørelse af 31.3.1981 om kå
ret formeringsmateriale. 
Man bør være opmærksom på, at 
proveniens Holland kan være et vidt 
begreb. Holland er inddelt i tre områ
der, gebiet I (bl.a. den gode, kendte Ze
venaar), II og III. Inden for hvert om
råde taler man om a-select, der er kå
rede enkeItbevoksninger og b-select, 
der kan omfatte større områder. (S.FL. 
Madsen 89) (Bo Larsen 1983). 
Vi har Bo Larsens artikel i D.S.T. 1983 
og to proveniensforsøg, der kan vejlede 
os. Det ældste forsøg er årgang 1946 og 
ligger i Ganneskov, Bregentved. Det 
andet er årgang 1967 beliggende i 
Mørkholm skov på Nordlangeland un
der Fyns statsskovdistrikt med et pa
rallelforsøg i Børsted Skov, Breg
entved. 
Hvis kriterierne højdevækst, rethed og 
tvegehyppighed lægges til grund, kan 
herefter angives følgende prioriteret 
rækkefølge for proveniensvalg: 

l. Bidstrup (Tåstrup skov) F. 148. 
2. Haderslev (Stenderup) F. 286. Pe

derstrup F. 369. 
3. Bregentved F. 503-508 (Hollandsk 

oprindelse). Øvrige danske god 



FOLD 3. Den bedste hjemlige frøavlsbevoksning, F 148 i Tåstrup skov. 

kendte frøkilder af udenlandsk op
rindelse, f.eks. Petersgaard F. 181 
(hollandsk oprindelse) og Erholm 
F. 546 (formentlig hollandsk oprin
delse). 

4. Holland a-seleet. 
5. Holland geb. I, II & III. 
6. Øvrige godkendte. 

(Bo Larsen 1983, L. Bendix Poulsen, 
og Bo Larsen 1981). (Pers. medd. fra 

Ole Pedersen og ikke publicerede for
søgsopgørelser fra SFF 1986). 

Jeg prioriterer godkendte danske frø
kilder af hollandsk og holstensk oprin
delse højere end direkte import fra 
Holland. Årsagen er at der i det danske 
materiale allerede er sket en klimabe
tinget selektion, således at de er bedre 
tilpasset dansk klima. 
Jeg har ingen erfaring i en eventuel 

91 



sammenhæng mellem proveniens og 
vanristilbøjelighed. Forsøgsvæsenet 
har ikke registreret vanristilbøjelighed 
i de tre proveniensforsøg, men Henrik
sen skriver (Henriksen 1988, side 118) 
"at Tåstrupegene er hollænderlig
nen de, men med en betydelig svagere 
vanrisdannelse". 
Tåstrupegene (af holstensk herkomst) 
slår i det hele taget alle rekorder i pro
venienssammenhæng. 

4.2. Kulturanlæg . 
Egekulturer er sædvanligvis ukompli
cerede at anlægge og vedligeholde. 4 -
6.000 planter pr. ha er tilstrækkeligt til 
at give et godt bevoksningsgrundlag, 
forudsat rigtig proveniens. 
Atrazin kan gennem sin græsbekæm
pende virkning bevirke, at en egekultur 
går usædvanligt hurtigt igennem den 
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kritiske kulturfase. Traditionel slåning 
med kratrydder er nødvendig et par år, 
bl.a. på grund af floraskifte som følge 
af atrazin. Desværre tillader den spar
somme agernforsyning ikke anlæg af 
de enkle og billige såningskulturer. 
Skov- og Naturstyreisens model for 
egekulturer ser således ud i november 
1989: 

Pladsrydning ............. . 
6000 planter ..... . . ....... . 
Plantning, transport etc . . .. . . 
Efterbedring ......... . .... . 
Hegning, op- og nedtagning 
Atrazin .. .... .......... .. . 
2 udrensninger . . ....... . .. . 

lait ............ .. . ... . . . . . 

Kr. 

3.1000 
17.100 
7.600 
2.800 

16.200 
1.100 
7.400 

55.300 

(Skovøkonomiske tabeller, november 1989). 

Figur l. Aldersforløb for den årlige højdevækst i cm for tyske hovedtræarter på de bedste 
voksesteder. Uddraget af tilvækstoversigter. (Dengier 1930, side 258). Bu = bøg . Ei = eg. Erle 
= el. Fi = rødgran. Ki = skovfyr. Ta = ædelgran. Alder angivet til højre, højdevækst opad. 
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Foto 4. Meget svag hugget eg på 48 år af tarvelig, lokal proveniens. Desværre ikke noget sjæl
dent syn. (Fra Fyn 1989). 

4.3. Hugststyrke. 
Valg af rigtigt udhugningsprincip op 
igennem egens omdrift er af afgørende 
betydning for egedyrkningens succes -
i hvert fald, hvis det drejer sig om opti
mal forrentning og maksimalt kasse
overskud. 
Inden jeg kommer ind på udhugnings
principperne for egen, vil jeg gerne 
minde om en figur fra Dengier (1930), 
som illustrerer forskellige træarters 
vækstrytmer op igennem omdriften, se 
figu~ l. 
Den fortæller, at egen er en "sprinter" 
med tidlig kulmination af den årlige 
skudstrækning, mens f.eks. bøgen er 
en "stayer" med sen kulmination. 
Lystræer skal ikke behandles som 

skyggetræer, eg skal absolut ikke hug
ges som bøg! 
Omsat i almindelig udhugningspraksis 
betyder det, at jeg i eg vil gå tidligt ind 
med de første udrensninger og fjerne 
træer fra den dårlige ende. Tveger, 
krukker og vanrisbefængte træer skal 
ud. Langsomt drejes udtyndingsprin
cipperne fra at være udrensende over 
til at være en hjælp til de gode emner, 
der erfaringsmæssigt skiller sig ud ved 
20-25 års alderen. 
Jeg vil omsætte Dengiers kurve til 
praksis og udnytte egens evne til at rea
gere hurtigt på hugstindgreb i de helt 
unge år, typisk fra 25 - 45 år, hvor 
skudstrækningen kulminerer. 
Da relativt stor krone er ensbetydende 
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med tilsvarende stor dbh, og da frem
skyndelse af diameterudviklingen i be
voksningen er af afgørende betydning 
for egens økonomi, forekommer det 
mig oplagt at sætte ind med stærke 
tyndinger netop i de år, hvor egen vir
kelig er i stand til at reagere på hugst
indgreb, og derfor kan sætte en stor 
krone. 

Mange skovfolk ved vi st af bitter erfaring, 
at det kun med en engels tålmodighed er 
muligt at få krone på ege i en svagt hugget, 
mellemaldrende bevoksning. Th. Jagd var 
allerede for 60 år siden opmærksom på for
holdet og beskrev det levende i den læse
værdige artikel om egens stamtalsafvik
ling. (Jagd 1948). 
Problemet er iøvrigt erkendt allerede af Re
ventlow i 1811 (Reventlow 1879, side 157). 

cv. Oppermann omtaler egens specielle 
vækstrytme i 1851. (Oppermann 1851). 

Det er måletal og skovbilleder fra We
dellsborg, Ravnholt og ganske særlig 
Bregentved, som - sammen med bereg
ningerne over egens produktion og 
økonomi, der følger senere i denne ar
tikel - har overbevist mig om, hvordan 
modellen for eg på de gode boniteter 
er: Stærk hugst med tidlig stamtalsre
duktion, der ender i 50-55 træer med 
en dbh på 70 ved omdriftens slutning 
ved 120 år. 
Men et er praksis på Bregentved, Ravn
holt og Wedellsborg, noget andet er at 
få den overført til sine egne lokale ege
bevoksninger. 
Midlet hertil er den nye, veldokumen-

FOIO 5. Eg på 36 år udhugget efter Bregentved-modellen, men uden undervækst. (Fra Ravn
holt Kohave). 
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Stamtal efter hugst 
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Figur 2. Stamtal efter hugst for prøvef1ade QX, Bregentved, i hhv. B-, C- og D-grad, samt Breg
entved tilvækstoversigt (Sveigård Jensen og Jensen 1988). 

terede tilvækstoversigt fra 1987, udar
bejdet af Jan Sveigaard Jensen og Jes 
Jensen på basis af Bregentveds hugst
model og tilhørende prøveflademålin
ger. (Sveigaard Jensen og Jensen 
1988). 
For skovbrugeren, der arbejder på 
gode østdanske lokaliteter vil tilvækst
oversigten være et særdeles godt værk
tøj til styring af stamtalsafvikling, 
hugststyrke og kontrol af produktions
forløbet. Oversigten svarer til CMM 
bon. I i vækstmuligheder, men den 
opererer med en langt stærkere hugst. 
Man opnår måldiameteren på 70 cm 
dbh allerede ved 120 år, hvor CMM be
høver 150 år. 

Bregentved-oversigtens stamtalsforløb 
ligger imellem C- og D-graden i det vel
kendte hugstforsøg i Grevindeskov, 
prfl. QX. 
Oversigten bringes i bilag l. 
Hvorledes kommer man i trit med 
denne hugstmodel ? 
I de unge bevoksninger skulle det ikke 
volde problemer. Men i ældre, måske 
svagt huggede bevoksninger, kan man 
naturligvis ikke på kort tid komme ned 
på Bregentvedoversigtens idealtal, hvis 
der tidligere har været hugget svagere. 
Med tålmod og forsigtige, hyppige tyn
dinger nærmer man sig mest muligt. 
Men tabt diameterudvikling i de unge 
år lader sig ikke indhente ved forcering 
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af udhugningerne - kun ved omdrifts
forlængelse, og dermed dårligere øko
nomi, kan det ske. Derfor er det vigtigt 
at begynde tidligt. 
Til indstyring og kontrol af sin ege
hugst bør man hjemme hos sig selv 
med passende mellemrum - og især i 
de yngre aldre - måle mindre prøvepla
der! Det er ik ke nogen stor sag. 

Skeptikerne og svagthuggerne vil 
spørge: Hvad med oprensningen og år
ringsbredden i den stærke hugst? 
Bliver der ikke tilvækstnedgang? 
Oprensningen følger erfaringsmæssigt 
med op til 10 - 12 meter, det kan ses på 
Wedellsborg, Ravnholt og Bregentved. 
Det skyldes som bekendt egens egen
skaber som lystræ, hvor de nederste 

Folo 6. Danmarks stærkeste egehugst; de berømte ege i Bjerge Eng, 
Boller distrikt. Ved 103 år i 1988: Stamtal 43/ha, diameter 67,5 cm, 
højde 29m, masse 280 ml/ha over 5 cm. 
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Foto 7. Vanrisdannelse reduceres eller undgås ved en passende undervækst , her bøg som om
kranser egestammen. (Foto fra Foret de Blois, Frankrig, egen 170 år). 
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grene er følsomme over for selv svag 
beskygning. Men iøvrigt indgår der af
savning af grene på op til 5 cm tykkelse 
i de tre skovbrugs opstamningspro
gram. 
Erfaringerne om oprensningen i de 
stær ke hugstgrader bekræftes af 
h ugstforsø gene. 
Om oprensningshøjden i de forskellige 
hugstgrader i Grevindeskov-forsøget, 
prfl. QX, skriver H. Bryndum, at "for
skellene dog ikke er så forfærdelig 
store, i hvert fald ikke i de lidt højere 
aldre". 
Og han refererer videre fra et ældre 
hugstforsøg på Bregentved prfl. XD, 
ved 21 m bevoksningshøjde og 63 år at 
højden til første døde, hhv. levende 
gren kun var 1.4 hhv. 2.0 større i den 
urørte, end i den stærkt tyndede be
stand behandlet med "Bregentved
hugst". (Bryndum 1965, side 228). 
Som det fremgår af tilvækstoversigten 
i bilag l, sigtes der på 70 cm brysthøjde 
ved 120 års alder. Det svarer til en gns. 
årringsbredde på 3 - 3 1/2 mi m, som 
efter nogles opfattelse kan give pro
blemer. 
Sigtet med egedyrkningen er primært 
produktion af møbeltræ og ikke speci
elt finertræ. Møbelindustrien fore
trækker for tiden smalringet træ, men 
savværksindustrien er overbevist om, 
at møbelfabrikanterne må slække på 
deres krav under indtryk af bl.a. knap
hed på oversøisk træ (Svinding 1989). 
Professor Moltesen nævner, at år
ringsbredder på omkring 3 mi m ac
cepteres til finer (Moltesen 1988). 
På Bregentved er Ole Pedersen ikke be
tænkelig ved årringsbredder på 3 - 3 
1/ 2 mi m. (Pedersen 1989). Jeg er hel
ler ikke. 
Om produktionen viser Bregentved
oversigten en gns. årlig tilvækst på 6.5 

98 

ml > 5 cm på 120 år. CMM, bon. 1.0 
har 7.l m l. Der er altså 8 1/2 070 lavere 
tilvækst i den stærke Bregentved
hugst. 
Tilsvarende tilvækstnedgang er der i 
hugstforsøget i Grevindeskov, SFF 
prfl. QX, hvor den løbende tilvækst 
over en 38-årig periode var 4070 lavere i 
C-graden end i A-graden. D-graden var 
18 070 lavere. Bregentveds hugststyrke 
ligger imellem C og D. 

4.4. Undervækst. 
I mine øjne er undervæksten en helt 
naturlig del af den dyrkningsmæssige 
helhed i egeskoven, som der bør ofres 
megen opmærksomhed på. 
Undervæksten fremmer det flersidige 
skovbrug, hæmmer vanrisudslagene 
og holder bundtilstanden i orden. 
Det er velkendt, at en undervækst kan 
være et godt middel til at begrænse el
ler næsten eliminere udslag af vanris. I 
hvert fald kan undervæksten reducere 
det meget alvorlige vanrisproblem 
ganske væsentligt. 
Henriksen og Sanoica (1983) registre
rede 20 gange flere vanris i en 75-årig 
egebevoksning, hvor der ingen under
vækst var, sammenlignet med parcel
len med fuldstændig tæt sluttet under
vækst. 
Den tætte undervækst stiller udviseren 
friere i sine hugstindgreb, og under
væksten har også en produktion, der 
kan realiseres. Om undervæksten ved 
at holde jordbundstilstanden i orden 
bevirker større produktion hos egene, 
er et åbent spørgsmål. 
Henriksen skriver, at den samlede til
vækst i en egebevoksning med under
vækst er væsentligt større end i en uden 
nogen form for undervækst. (Hen
riksen 1988, side 447). Men i hvor høj 
grad undervækstens produktion sker 



Foto 8. Undervæksten må under ingen omstændigheder - som her -
vokse op i egekronerne. Egens krone og grene er uhyre følsomme over for 
sideskygge. Resultatet bliver tilvæksttab på egene. (Fra Fyn, 150 årig eg). 

på overetagens bekostning er uaf
klaret. 
I skove med stort vildttryk kommer der 
ikke undervækst op af sig selv, mose
bunke kan være eneste, triste - og for 
mentlig rodkonkurrerrende - bund
vegetation. Kan det afvises, at en ind
plantning af løvtræ under hegn kan 

være en lønsom investering? I rent 
skovdyrkningsmæssig henseende er 
foranstaltningen i top! 
Hvis man er så heldig at have en under
vækst under sine ege, er udtynding i 
den uhyre vigtig. Dels må den under in
gen omstændigheder gro op i ege kro
neme, dels er det påkrævet gennem 
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Foto 9. Den naturlige undervækst under eg er her i landet ofte hassel, men den er for lav og 
giver for små hugstindtægter. (Fra Skovsgård, Langeland). 
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Foto 10. Hvis der etableres en kunstig undervækst, er lind særdeles velegnet. (Fra Tureby Dy
rehave, Bregentved. Egen er 100 år og den første bevoksning som forstinspektør Hauch an
lagde på Bregentved . Foto 1988). 
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stærk hugst/ra toppen stadig at holde 
undervæksten som bredkronede træer 
i konstant rotation, såvidt muligt gen
nem hele egebevoksningens liv. 
Selvskovning efter udvisning er en op
lagt og god metode til undervækstens 
pleje. 
De bedste undervækstarter er bøg, 
avnbøg, lind eller ær. Gran kan ikke 

bruges, bl.a . fordi man ikke kan holde 
den i naturlig rotation, og den gror op 
i egekronerne. Det kan blandt andet ses 
på Visingso (en ø i Vattern). 
Undervækstens pleje skal helt under
ordnes egens tarv. At satse på at en 
bøgeundervækst med tiden skal kunne 
afløse egene, giver kun i helt specielle 
tilfælde, hvor bevoksningsbilledet 

Folo 11. Blandinger af eg og rødgran kan ikke anbefales. Egene kan ikke 
følge med granerne, som ret hurtigt må tyndes stærkt og fjernes efter 40-50 
år for at undgå stormfald. Egene er blevet alt for opklemte og kan først ef
ter en meget lang årrække lukke over de tomme egerækker. Resultatet er til
vækstnedgang på hele arealet. (Fra Grevindeskov, Bregentved . Der er plan
tet l række eg og 3 rækker gran, hvoraf de to yderste rækker er fjernet). 
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mere har karakter af en bøge/egeblan
ding, et acceptabelt resultat. 

4.5. Eg/gran-blandinger. 
Disse blandinger var på mode 1940 -
1980, hvor der var andre forudsætnin
ger for skovdriften. Men siden da har 
udviklingen ændret relationerne mel
lem de to træarter til ugunst for gran
indblanding og til fordel for rene ege
bevoksninger. 
Skuffelserne over blandingerne skyl
des især granernes manglende stabili
tet og det meget lave egestamtal, der 
findes, når granerne er skovet. Egene 
kan ikke nå sammen over de tomme 
granrækker, og deres kvalitet er for 
dårlig til at bygge en fremtidig produk
tion på. 
Rundt om i landet kan der ses talrige 
dårlige eksempler - visse steder så dår
lige at man afvikler hele bevoksninger 
ved 30-års alder og begynder forfra -
så blandingsprincippet er stærkt på 
retur. 

4.6. Hovedtræsmærkning. 
Varig mærkning af hovedtræer i eg tje
ner flere, vigtige formål. 
Vil man pleje sine bestandstræer med 
opstamninger, er en markering natur
ligvis en forudsætning. 
I selve udvisningsarbejdet er hoved
træsmærkning af uvurderlig betyd
ning og til stor lettelse fra egenes 40-års 
alder og resten af omdriften. Det kan 
være vanskeligt under udvisningen at 
kombinere jævn og optimal fordeling 
af bestandstræerne med den alminde
lige udtynding efterhånden som man 
kommer ned på de lave stamtal. Skæv 
fordeling og store huller senere i be
voksningens liv kan blive resultatet 
med deraf følgende tilvækstnedgang. 
Men ret så afgørende er det, at man sik-

rer den for egedyrkningen så vigtige, 
langsigtede kontinuitet ved at markere 
bestandstræerne en gang for alle - uaf
hængig af de uundgåelige skift i skov
ens funktionærstab. Udvisningsarbej
det kan uden skæbnesvangre fejltagel
ser uddelegeres. 
En anden fordel er at traktorførere og 
skovarbejdere på afstand kan se ho
ved træerne, der naturligvis under in
gen omstændigheder må beskadiges. 

Ideen med mærkning af hovedtræer i eg er 
gammel. Skovrider C,v, Oppermann be
gyndte få år efter sin tiltrædelse som skovri
der på Brahetrolleborg i 1806 mærkning af 
hovedtræer i eg. Han beskriver hvorledes 
han efter 3. udtynding mærker en eg for 
hver 100 kvadratalen (ca. 250 pr. ha) både 
for at lette udvisning og for at opstamme. 
(C.v. Oppermann 1851). 
På Wedellsborg mærkede C.H. Schrøder 
hoved træer i eg efter at han i 1845 kom der
til (Weismann 1900, side 90). Mest kendt fra 
nutiden er forstinspektør Jagds systemati
ske mærkning og pleje af bestandstræer på 
Bregentved, en indsats der er en af grund
pillerne i Bregentveds egesucces (Jagd 
1948). 
På Forstamt Rotenburg i Niedersachsen 
blev vi på Skov- og Naturstyreisens ekskur
sion i september 1989 præsenteret for et 
egeprogram, hvorefter man markerede 300 
bestandstræer ved 12 - 15 m.s. bevoksning
shøjde (35 - 40 år). 

Professor Henriksen indfører en ny 
terminologi (Henriksen 1988, side 
384). Han benævner de fremtidige bæ
rere af bevoksningens værdiproduk
tion som fremtidstræer. Dermed me
nes både de træer - hovedtræerne - der 
findes ved omdriftens afslutning og de 
træer, der falder i de sidste 6 - 7 gen
nemhugninger ("mellemtræerne"). 
Udvælgelsen bør ske på et tidspunkt i 
bevoksningens liv, hvor der gennem 
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Foto 12. Egen kan opfylde mange andre formål end de økonomiske. Som gammelt træ er den 
af særlig stor betydning for insektliv og fugle. Ingen anden træart kan som egen være vært for 
så rig en flora og fauna. (Snoegen ved Jægerspriis) . 
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den førte aktive hugst er udskilt et til
strækkeligt stort antal egnede træer 
som bærere af den fremtidige produk
tion, og hvor diameteren er så lille, at 
der virkelig - i tilfælde af senere op
stamning - opnås effekt ved en lille 
knastkegle. 
På den anden side må man heller ikke 
beslutte sig for tidligt. Træer er levende 
væsener, der kan skuffe os i deres vi-

dere udvikling, eller de kan få klimati
ske eller andre skader. 
Tyskerne taler om, at der i en bevoks
ning sker en vis "Umsetzung" blandt 
træerne, jo yngre jo større er chancen. 
("Umsetzung" betyder at tidligere do
minerende træer sakker bagud, og til
svarende at beherskede træer får en 
mere dominerende stilling i løbet af en 
årrække). 

Foto 13. Hovedtræer i eg afmærkes ved 40-års alderen. (Fra Wedells
borg Kongeskov). 
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Men fra 35 - 40 års alderen ser det ud 
som man trygt kan beslutte sig uden at 
få skuffelser senere hen som følge af 
ændret vækst hos det enkelte træ. 
Kriterierne for valget af fremtids træ
erne er flg., i den nævnte prioriterede 
rækkefølge: 

1. Stor krone og stor dbh, altså stor vi-
talitet. 

2. lille vanristendens, 
3. stor højdevækst (igen stor vitalitet), 
4. ret stamme og god kroneform uden 

tvegedannelse, og 
5. passende indbyrdes afstand. 

Hvor jeg ser udvælgelse og markering 
heldigt gennemført på Ravnholt, We
dellsborg og Bregentved, sker det ty
pisk ved 35 - 40 års alder og en dbh på 
18 - 20 cm. På dette tidspunkt er der al
lerede sket en selektion i bevoksningen, 
fremtidstræerne er allerede gennem 
den aktive hugst, der er ført, skilt ret 
tydeligt ud. 
Man skal hellere mærke for tidligt end 
for sent, er min erfaring. 
Bregentveds princip er derefter at ud
vælge hoved skovningens slutstamtal 
(styktæller medbringes) på 53 træer 
med en farve og efter de førnævnte kri
terier. 
Da man også ønsker at markere - og 
opstamme - de ca. 50 træer, der falder 
som udhugningstræer i de sidste fem til 
seks tyndinger, gås bevoksningen igen
nem påny. Med en anden farve mærkes 
disse "mellemtræer", typisk i trekan
terne mellem de først udtagne træer. 
Ideen er, at såvidt muligt alle træer, der 
er tilbage i bevoksningen ved dens 80 
års alder, skal være markerede og op
stammede. (se tilvækstoversigten der 
ved 78 år har 106 stammer f.h.). 
På Ravnholt og Wedellsborg anses to
farvesystemet for at være for kom pli-
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ceret. I stedet for udvælges alle frem
tidstræerne med samme farve i en ope
ration i et antal af 90 - 120 stk., afhæn
gig af bevoksningens og træernes til
stand. 
Skæv fordeling og vanskeligheder for 
udviseren 30 - 40 år ude i fremtiden 
kan blive resultatet. En fornyet gen
nemgang med udskillelse af 53 ende
lige hovedtræer vil blive påkrævet til 
den tid, men Ravnholt og Wedells
borgs princip forekommer mig allige
vel mere smidigt og lettere at prakti
sere. 
Mærkning af hoved/fremtidstræer er 
let at skitsere ved skrivebordet. Men i 
skoven volder det ofte vanskeligheder, 
og det beror på et individuelt skøn, om 
et træ nu også er værd at satse på i de 
næste 80 - 100 år. Arbejdet bør udføres 
af kvalificerede personer med sans for 
egens muligheder. 
Det springende punkt i markering af 
fremtidstræer er, om et en gang ud
valgt træ nu også i de næste 40 - 100 år 
beholder sin vitalitet, kvalitet og fører
stilling. Hvis man først vælger træerne 
ud ved 35 - 40 års alderen under hen
syntagen til vitaliteten, og hvis man ved 
tyndingerne giver dem plads, er jeg sik
ker på at forventningerne ikke skuffes. 
Synspunktet bekræftes af den tyske 
ege-forsker, dr. H. Spiecker, der trygt 
udvælger sine "Z-Baume" ved 40 - 45 
års alder (Spiecker 1983). 
Det her beskrevne arbejde med mærk
ning af bestandstræer lyder måske for 
praktiske skovfolk i en trængt arbejds
situation for teoretisk og besværligt. 
Men det tager faktisk kun kort tid, ca. 
l time pr. ha, et tidsforbrug der hurtigt 
genindvindes ved lettelse i de senere 
udvisninger. I forhold til egedyrknin
gens tidshorisont snakker vi om se
kunder! 



4.7. Grenkapning og vanrisaftagning. 
"Vanrisdannelse er et af egedyrknin
gens største problemer - måske det 
største!" (Moltesen 1988). 
Et er at markere sine fremtidstræer 
med malede ringe til støtte for udvis
ningen. Noget ganske andet er at ud
nytte egedyrkningens store muligheder 
for produktion af kvalitetsved ved 
pleje af de udvalgte fremtidstræer gen
nem årligt tilbagevendende afstødning 
af vanris samt afsavning en gang for 
alle af grene. 
Også i denne side af den langsigtede 
egeproduktion må skovejeren gøre sig 
sin målsætning klar. 
Hvis maksimalt kasseoverskud, opti
mal forrentning, opsparingsmulighed, 
fleksibilitet og sikkerhed for afsætning 
af produktionen ud i fremtiden er må
let, er der for mig ingen tvivl om at 
skovejeren på de gode boniteter på 
Øerne og i Østjylland skal følge mærk
ningen af fremtidstræerne op med en 
årligt tilbagevendende pleje af træ
erne. 
Men det kræver, at man med disciplin -
og fremfor alt kontinuitet - hvert år i 
resten af bevoksningens liv gennemfø
rer hovedtræsplejen. Standser man -
eller forsømmer man undervejs, vil de 
foregående års indsats være tabt. 

Ideen med opstamning af eg er gammel. 
Reventlow forslår i 1811 at forbedre egetræ
ers kvalitet ved afsavning af grene (Revent
low 1879, side 188). I Forstlig Diskussi
onsklub siger J. Bang i 1898 " ... således er 
det jo nu ret almindeligt at beskære vanris 
på Egebestandstræer ... " (Bang 1898). 
Men senere har vanrisaftagning været 
praktiseret mange steder, f.eks. på Wedells
borg, Ravnholt og naturligvis Bregentved, 
hvor hovedtræspleje har været en integreret 
del af den egepraksis, som forstinspektør 
Jagd lagde grunden til for 60 år siden. 

Vanrisproblemet har optaget egedyr
kerne i mere end hundrede år. I nærvæ
rende hæfte af D.S.T. behandler J an 
Sveigaard Jensen især økonomien i 
vanrisaftagningen. Professor Henrik
sen har behandlet emnet indgående 
dels i sin nye bog, dels i bd. XXXIX af 
Det forstlige Forsøgsvæsens meddelel
ser (Henriksen & Sanoica 1983, Hen
riksen 1988), såjeg indskrænker mig til 
nogle summariske betragtninger om 
det komplicerede emne. 

Vanris kan komme fra en proventivknop eI
ler en adventivknop. Proventivknoppen er 
dannet samtidig med de knopper, der 
straks udviklede sig til træets grene. Pro
ventivknopperne forbliver ofte i hvilestil
ling som "sovende øjne" indtil de af en eller 
anden grund igangsættes og danner vanri
set. Enten proventivknoppen aktiveres eller 
ikke, "trækker" den en tynd streng i veddet 
fra marv til bark, omtrent som en marv
stråle. 
Adventivknoppen dannes i barken uden 
forbindelse med marven, i reglen i forbin
delse med en såring. Dannes der flere om
kring den samme såring opstår de såkaldte 
"kattepoter" med en lille krans af vanris. 

Det korte af det lange er, at vanris kan 
nedsætte kvaliteten af en egekævle op 
til to klasser. Vi må erkende, at det ikke 
er muligt at eliminere vanris - kun at 
reducere dem. Det kan ske ved almin
delige skovdyrkningsforanstaltninger, 
såsom god undervækst, hyppige 
hugstindgreb, fjernelse af de arveligt 
stærkt belastede vanristræer samt gen
nem stærk hugst holde træerne i god 
balance med store kroner. 
Kunstig aftagning af vanris er derfor 
nødvendig ved produktion af kvali
tetstræ. 
Kan det betale sig og vil kvalitetseg 
blive efterspurgt også i en fjern fremtid 
- spørger skeptikerne. 
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At der opnås en kvalitetsforbedring på 
omkring en klasse er åbenbart. Det er 
muligt at den opstammede kævle med 
årligt afstødte proventivvanris ikke 
kan sælges til finer, men som A-kævle. 
At spå om behov og pris for egekævler 
50 - 100 år ud i fremtiden er vanskeligt. 
Men vi kan se tilbage på prisudviklin
gen og derefter gøre os nogle formod
ninger om fremtiden. 
11952 kostede en A-kævle 50 - 59180 
kr./m3, B 50 - 59 120 kr. og C 50 - 59 
90 kr. 
I dag er til tilsvarende tal 2.250, 1.550 
og 755 kr. I dag koster A-kævlen tre 

gange mere end C-kævlen, dengang 
var det kun to gange mere. 
Hvis denne tendens fortsætter, og hvis 
savværksbranchens klare formodning 
om at kvalitetseg vil blive efterspurgt 
endnu stærkere i fremtiden, vil prisspæn
det blive endnu større (Svinding 1989). 
På Ravnholt er man ikke i tvivl om at 
hovedtræspleje hæver kvalitetsklassen 
mindst en grad (Bak 1987), på Bregent
ved lige så (Ole Pedersen 1989). 
Hovedtræspleje i sig selv forøger af
sætningssikkerheden i fremtiden og 
kunne betragtes som en slags forsik
ring mod afsætningsvanskeligheder. 

Foto 14. Afstødning af vanris sker fra jorden op til 7 meters højde. Til højre ses opkvist
ningskniv nr. 76, Dansk Skov kontor. 
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Som direktør Svinding udtrykte det: " jeg 
turde slet ikke lade være med at støde vanris 
af, hvis jeg var skovejer ... !" 

Det praktiske arbejde foregår fra jor
den med to letmetalstænger, en kort og 
en lang på 5,5 meter og med en kniv, 
der har æg på over- og undersiden. 
Ved den første opstamning afsaves le
vende og døde grene op til 5 cm's tyk
kelse, helst i marts måned for at 
fremme sårheling. De. efterfølgende, 
årlige vanrisaftagninger foretages i 
september på alle mærkede træer op til 
7 m's højde. 
Afhensyn til afregning med skovarbej
deren og som dokumentation over for 
køberen en gang ad åre, skal der afde
lingsvis føres regnskab over opstam
ningsarbejdet; antal træer, årstal og di
mensioner noteres. 
Om økonomien i opstamningen har 
Jan Sveigaard Jensen skrevet en artikel 
i dette hæfte. Ravnholts praksis er be
skrevet i en artikel i Ugeskrift for Jord
brug (Staun og Bak 1987), hvortil jeg 
henviser. 
I Jan Sveigaard's arbejde er jeg særlig 
opmærksom på tabel l, der viser de 
prolongerede udgifter til forskellige 
omdriftsaldre. Ved kort, 120-årig om
drift (altså stærk hugst) forbedres øko
nomien i egedyrkningen, mens gevin
sten er mere tvivlsom ved den lange, 
rentebelastede omdrift. 
Bruges der eksempelvis 3 % forrentning 
(og det anses for en rimelig rentefod for 
så langfristede investeringer; Skov- og 
Naturstyreisen er tilfreds med 2 0/0) er 
de prolongerede opstamningsudgifter 
løbet op i 1.329 kr.ltræ eller ca. 575 kr. 
pr. m3. I øjeblikket er der 1.225 kr. i 
difference mellem A og B, og 780 kr. 
mellem B og C, så ud fra de forudsæt
ninger er investeringen fornuftig. 

I eksempel 3 diskuteres gevinsten af 
opkapningen af de træer, der falder 
som udhugningstræer i de sidste tyn
dinger. Med 3 % bliver udgiften pr. træ 
ved 100 år 682 kr. eller ca. 575 kr. pr. 
m3. Prisdifferencen i 40-49 cm-grup
pen er 345 kr. fra B til A, altså en lidt 
tvivlsom sag, hvis der kun opnås en 
grads forbedring. 
Hovedkonklusionen af Jan Sveigaards 
beregninger er for mig, at de forstær
ker yderligere de øvrige gode argumen
ter for hovedtræspleje gennem op
stamning. 

5. Økonomien i egedyrkningen. 
Dansk Skovforening, Hedeselskabet 
og Skov- og Naturstyreisen udarbejder 
i fællesskab såkaldte "skovøkonomi
ske tabeller" med opgørelse af bl.a. 
træarternes omsætningsbalancer, in
terne forrentning etc. Sidst er det sket i 
november 1989. 
For eg er der udarbejdet to forskellige 
sæt beregninger. Et er baseret på et sor
timentsforhold fra sønderjyske stats
skove 1980 - 83, men justeret med ret
telser til 1989, kombineret med CMM 
bon. log II. 
Det andet sæt benytter et sortiments
forhold fra Bregentved fra 1980 - 83, 
hvor den praktiserede hovedtræspleje 
slår igennem og bevirker større andele 
af de gode kævlesortimenter med deraf 
følgende bedre priskurve. Sortiments
forholdet er ajourført med enkelte ret
telser til 1989. Dette sortimentsforhold 
er derefter kombineret med den nye til
vækstoversigt Bregentved 1987. 
I begge sæt beregninger er der benyttet 
skovnings- og salgspriser fra 1989. 
I tabel l har jeg angivet nogle nøgletal 
fra de 2 beregningssæt, suppleret med 
et tilsvarende for bøg til sammenlig
ning. 
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Tabel 1. Uddrag af omsætningsbalancer november 1989. 
DS, S & N, DDH. Priskurve november 1989, sortimentsforhold 1980-83 . Korrek. 

Sortm. forhold Sortf. Bgv, Sortf. div. 
Sønderjyske statsskov komb. m. sjæll.komb. 

komb. m. CMM Bgv-87 m.CMM 

Træart EG EG EG Bøg 

CMM bon. .. .. . . . . . . . . .... ... ... I II I I 
Omdriftsalder, ... ...... ... . . .. . år 150 150 120 120 
DBH . ... . ... ... ... ........... cm 77 65 69 61 
Sum af udhugn . . . . .. ........... m l 733 577 443 722 
Hovedskovning . .. .... . . . ...... m l 330 286 331 448 
Produktion ialtx) ........ . ...... .. 1063 863 774 1170 
Produktion gns . årligt .. . ....... ... 7,1 5,7 6,5 9,8 

Netto på rod af udhugning . . . .. . kr. 338.000 228.000 210.000 198.000 
Netto på rod af hovedskovning ... kr. 303.000 225.000 554.000 153 .000 
Netto på rod ialt .. .. . .......... kr. 641.000 453.000 764.000 351.000 

Kulturomkostninger .... . .. . . . . . kr . 55.000 55.000 55.000 12.00OXX) 
Opstamningsomkostninger ...... kr. O O 25.000 O 

Dækningsbidrag ialt ... . . . .... . . kr. 586.000 398.000 684.000 339.000 
Dækningsbidrag gns. årlig ... .. . . kr. 3.900 2.700 5.700 2.800 

x) ml er > 7 cm, undtagen for Bgv. hvor det er > 5 cm. 
xx) selvsåning 

Der foreligger ingen beregninger af 
den interne forrentning ved de forskel
lige alternativer i november 1989, men 
i tilsvarende beregninger fra april 1988 
var den for bøg bon. I omkring 2 070 og 
for eg CMM bon. 12,7 %. 
For Bregentved-modellen er den in
terne forrentning højst p.g.a. den 
kortere omdrift. De lavere resultater 
for de sønderjyske statsskove skyldes 
formentlig en svagere hugst, især i ti
den før 1960, samt en mindre omfat
tende udvælgelse og pleje af hoved
træer. 
Sagt på almindeligt sprog viser bereg
ningerne, at man i egenormalskoven, 
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der udhugges og plejes efter Bregent
veds model på bon. I kan opnå et gns. 
årligt dækningsbidrag på 5.700 kr. 
Dette kan sammenlignes med kun 
3.900 kr. i normalskoven, der behand
les som angivet af CMM bon. log uden 
hovedtræspleje i 30 år længere omdrift 
- alt naturligvis under de angivne 
øvrige forudsætninger. Bøgen giver 
betydeligt ringere resultat, kun 2.800 
kr./ha. 
Lad det være teoretiske beregninger af 
akademisk karakter. Men de er ikke til 
at komme uden om til vurdering dels af 
træarternes relative ydelser, dels til 
sammenligninger mellem forskellige 



dyrkningsprincipper inden for samme 
træart, i dette tilfælde egen. 
Bregentveds tilvækstoversigt og pris
kurve som resultat af intensiv dyrk
ning giver et 46 070 bedre resultat. 
Den rette egedyrkning er en overvejelse 
værd! 
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15 6400 

20 3495 

24 2239 

28 1350 

31 896 

34 

37 

41 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

78 

85 

95 

105 

115 

120 

670 

518 

413 

320 

256 

203 

166 

140 

120 

106 

90 

80 

69 

60 

53 

F ø r 

G 

15,3 

15,4 

16,8 

16,0 

14,3 

13,9 

13,7 

14,4 

14,3 

15,0 

15,1 

15,3 

15,5 

15,8 

17,4 

17,7 

19,2 

19,8 

20,5 

20,0 

hugst 

D H 

5,5 5,9 

7,5 7,7 

9,8 9,5 

12,3 11,2 

14,3 12,4 

16,3 13,5 

18,3 14,5 

21, o 15,8 

23,9 16,9 

27,3 18,2 

30,8 19,4 

34,3 20,5 

37,621,5 

40,9 22,4 

45,8 23,6 

49,9 24,5 

55,4 25,7 

60,5 26,7 

65,9 27,7 

69,0 28,2 

M. ov.5 

33 

56 

79 

89 

88 

94 

100 

116 

125 

144 

157 

170 

184 

198 

234 

252 

292 

317 

345 

346 

Tilvækstoversigt for EG Då Bregentved. - 1987. 

N 

2905 

1256 

889 

454 

226 

152 

105 

93 

64 

53 

37 

26 

20 

14 

16 

10 

11 

9 

7 

2 

H u g s t 
G D H 

6,2 5,2 5,6 

4,9 7,0 7,4 

5,9 9,2 9,1 

4,7 11,5 10,7 

3,113,3 11,8 

2,7 15,1 

2,4 17,0 

2,8 19,5 

2,4 22,1 

2,7 25,3 

2,3 28,5 

2,1 31,6 

1,8 34,7 

1,6 37,7 

2,2 42,2 

1 ,7 45,9 

2,2 51,0 

2,1 55,7 

1,9 60,6 

0,9 63,1 

12,9 

13,9 

15,1 

16,2 

17,5 

18,7 

19,7 

20,6 

21, ') 

22,7 

23,6 

24,8 

25,7 

26,7 

27,2 

M.ov.5 

12 

17 

26 

25 

18 

18 

17 

21 

21 

24 

23 

22 

20 

19 

28 

24 

33 

32 

30 

15 

E f t e r hugst 
N G D H Mo,S Akk.hugst / ha 

3495 9,1 5,7 6,2 22 12 

2239 10,5 7,7 8,0 40 28 

1350 10,9 10,1 9,8 52 

896 11,3 12,6 11,4 64 

670 11,2 14,6 12,6 70 

55 

80 

98 

518 

413 

320 

256 

203 

166 

140 

120 

106 

90 

80 

69 

60 

53 

51 

11 ,2 

11 ,3 

11,6 

11 ,9 

12,3 

12,8 

13,2 

13,7 

14,2 

15,2 

16,0 

17,0 

17,7 

18,6 

19,1 

16,6 13,7 77 116 

18,7 14,7 84 132 

21,5 16,0 94 153 

24,3 17,1 105 174 

27,8 18,4 119 198 

31,319,6134 222 

34,8 20,7 148 243 

38,121,6163 263 

41,4 22,5 179 283 

46,4 23,7 207 310 

50,5 . 24,7 229 334 

56,0 25,8 259 366 

61,2 26,8 285 399 

66,6 27,8 315 429 

69,3 28,3 331 444 

Hovedskovning: 331 

Totalproduktion:775 m3 : 

6,S / år 



Økonomien i vanrisopkapning 

Foto l. To egestammer i en ikke-hugget bevoksning. Træet tv. har genetisk anlæg til vanrisdan
nelse, og kvaliteten vil ikke kunne forbedres ved opkapning. Det modsatte er tilfældet for træet 
th. (Ganneskov, 1988). 
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Økonomien i vanrisopkapning 
Af forstkandidat JAN SVEIGAARD JENSEN 

Egen udmærker sig blandt de fleste 
danske træarter ved at give suverænt 
høje priser, hvis dimensionen er stor. 
Samtidig er prisforskellen mellem de 
forskellige kvaliteter også temmelig 
stor. 
Har man unge egebevoksninger under 
40 - 50 år af en rimelig kvalitet på gode 
boniteter, kan vanrisopkapning for
bedre kvaliteten, samt forøge bevoks
ningernes værdi betragteligt samt op
fylde et rimeligt rentekrav. Under opti
male forhold vil værdien af de op kap
pede hoved træer stige med mindst 
136.000 kr. Dette er i sig selv mere værd 
end hvad l ha. bøg, bon. 1 er værd ved 
renafdrift i 140 års alderen. 

1. Forudsætninger for opkapning 
af vanris 
Vanris dannes af proventivknopper 
som følge af arvelige forhold samt 
pludselige ændringer i træets omgiv
ende miljø. Hvis opkapningen af van
ris skal lykkes kræver det at flere skov
dyrkningsmæssige forudsætninger 
opfyldes: 

- Opkapningen foretages i august
september, da man så forhindrer nye 
vanris i at dukke frem samme år. 

- Opkapningen skal gentages hvert år, 
da nogle vanris har tendens til at 
komme igen. Jo ældre vanrisene 
bliver, desto større defekter udgør de 
i veddet. 
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- Kun træer med moderat eller ringe 
tendens til vanrisdannelse bør op
kappes, idet der så er en stor chance 
for at vanrisdannelsen i alle tilfælde 
midlertidigt ophører. 
Der opnås ingen forbedring ved år
ligt tilbagevendende op kapninger af 
træer, der er arveligt belastet til van
risdannelse, foto l. 
Ved opkapningen dannes mindre, 
sorte sår-ar i veddet, og hvis disse er 
til stede i talrigt omfang, er dette de
klasserende i samme omfang som 
knaster. 

Opkapning skal kun foretages på 
udvalgte hovedtræer. Opkapningen 
er et led i en bredere egepolitik, hvor 
hovedtræsudvælgelse og stærk 
hugst er en forudsætning. 
Hugststyrken alene påvirker ikke i 
synderlig grad vanrisdannelsen. De 
første hugster kan fremprovokere 
vanris, men efterhånden som egen 
danner stor krone, bliver den mere 
modstandsdygtig og tåler stærk 
hugst. Derimod tåler egekronen 
ikke uregelmæssige hugstindgreb, 
hvilket derfor bør undgås. 

- Egetræet kræver kontinuerlig, ens
artet behandling gennem hele sit liv. 
Man bør fx. ikke indlade sig på op
kapning af vanris og hovedtræsud
vælgelse, såfremt man ikke tror på, 
at de efterfølgende skovadministra
torer kan følge den hidtil førte ege
politik op. 



Foto 2. Op kapning af vanris bør kun foretages på hoved træer som af
mærkes i 40 - 50 års alderen. 

Det kan således have fornuft i drifts
planen at udarbejde en lokal økono
misk analyse, der argumenterer for 
hvorfor der udføres opkapning på di
striktet, og der bør føres regnskab over 
hvilke træer der op kappes og hvornår. 
Det vil have stor betydning for de efter
følgende skovadministratorer, og bog
føringen vil være en værdifuld garanti 
for opkøberne. 

Opkapning afvanris vil forøge en i for
vejen stor opsparingsværdi, der kan 
være i en egebevoksning. Investerin
gens succes afhænger imidlertid bl.a. 
af den aktuelle bonitet, omdriftsalder, 
kalkulationsrentefod og kvalitetsfor
bedringen. 
Den følgende analyse bevæger sig på 
enke/ttræniveau. Hvis man beskæfti
ger sig med bevoksningsvise forhold, 
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Foto 3. Målet med egedyrkningen kan være en bevoksning som denne (Wedellsborg Konge
skov, SFF-prøveflade anlagt 1832 og hugget stærkt omtrent efter Bregentvedmodel). 
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så vil diameterspredning og tidlige tyn
dingsudbytter af op kappede træer på
virke det samlede resultat. 

2. Omkostninger ved vanrisopkap
ningen. 
Den følgende model beregner omkost
ningerne for opkapningen. Modellen 
er fra Bregentved, udarbejdet af skov
rider Ole Pedersen, og forudsætter en 
opkapningsperiode fra 40 til 120 år 
med en opkapningspris på 3,25 kr. pr. 
år. 
Hertil kommer en førstegangsudgift 
på 18 kr. til opkapning af større grene 
og en maling af hoved træerne hvert 
lO'ende år. Opkapningshøjden ansæt
tes til 7 m. 
Opkapningen starter ved 40 års alderen 
og slutter i beregningerne ved 120 år. 

Modellen anses for at være pessimi
stisk, hvilket især skyldes at opkapnin
gen i den sidste del af perioden sand
synligvis bliver væsentligt billigere. 
Investeringens succes afhænger meget 
af kalkulationsrentefodens størrelse. 
Men en rentefod på 2 1/2 - 3 070 er en 
god forrentning, sikkerheden og pen
gemængden taget i betragtning og 
sammenlignet med realafkastet på ob
ligationer. Statsskovbruget benytter i 
sine kalkuler for økonomisk velover
vejet skovdrift en kalkulationsrente på 
2 070 (de nævnte rentesatser vil i skov
bruget i reglen være efter skat og infla
tion). 
Omdriftsalderen på Bregentved er sat 
til 120 år, og derved bliver de samlede 
prolongerede udgifter "år 120" på 
1329 kr. I tab 1 ses de prolongerede ud-

Tabel 1. Omkostninger pr. træ til vanriskapning fra år 40 og frem. Beløbene er prolongeret 
til henh. 120, 130, 140 og 150 år ved forskellige renteniveauer. 

Omdri ftsalder 

Rente 100 år 110 år 120 år 130 år 140 år 150 år 

2 070 461 602 773 942 1148 1400 
2Y2 % 559 756 1009 1291 1653 2115 
3 % 682 958 1329 1786 2400 3225 
4 % 1029 1568 2365 3500 **** **** 

Tabel2. Priser for egekævler , nov. 1988. De største prisdifferencer er mellem A og B kævler. 

A 
I 

B 
I 

C 
I 

D 

Kævlepris > 60 2890 I 1665 I 885 I 360 
Prisdifference 1225 780 525 

Kævlepris 50-59 2250 I 1455 I 755 I 310 
Prisdifference 795 700 445 

Kævlepris 40-49 1270 I 925 I 540 I 300 

Prisdifference 345 385 240 
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gifter pr. træ under forskellige varian
ter af rentefødder og omdriftsaldre. 

3. Kvalitetsforbedringen. 
Som nævnt ovenfor kan man ikke op
kappe et vanrisbefængt træ og derved 
opnå finer kvalitet, idet vanrisene kom
mer tilbage. Derimod er det helt reali
stisk at forvente en forbedring, såfremt 
træet ikke har genetisk anlæg til kraf
tig vanrisdannelse. 

På Bregentved har man opnået kvali
tetsforbedringer på mindst en kvali
tetsklasse. Som gennemsnit vil toppen 
af kævlen forbedres fra C til B og den 
nedre del af B/C til A/B eller bedre. 
For dimensioner over 60 cm dbh. bety
der dette en prisforbedring på ca. 1000 
kr/m 3 

, for 50 - 59 cm ca. 750 kr. og for 
40 - 49 cm ca. 375 kr/ m 3

, jf. tab. 2. 
Prisen for finer er ikke medtaget, da 

Foto 4. Fjernelse af vanris kan normalt forbedre kvaliteten af 
egekævler mindst en kvalitetsklasse; man kan dog ikke regne med 
at alle bliver A- eller finer-kvalitet. 
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pris fastsættelsen ofte er efter aftale. 
Prisspringet mellem A og finer er dog 
større end mellem A og B klasserne. 
Det har ofte været en misforståelse at 
man generelt kunne opnå finer- og 
mindst A-kvalitet ved opkapning. Rea
listisk vil man kunne forvente en større 
andel af A-kævler og F-kævler. Således 
anses en forøgelse af finerkævle-ande
len fra 5 070 til 15-20 070 som et meget 
vellykket resultat af opkapningen. 

4. Gevinsten ved opkapning af 
vanris. 
Genvinsten pr. træ afhænger stærkt af 
brysthøjdediameteren; se fig 1. 
Via afsmalningstabeller er midtdiame
teren for de her 7 m. lange kævlestyk
ker beregnet, og dermed vedrnassen i 
kubikmeter og prisforøgelsen for kæv-

Kr. 

lestykket. Kævlens prisforøgelse skal 
derefter sammenholdes med de pro
longerede udgifter. 

I det følgende gives 3 eksempler, der vi
ser hvad der kan udledes af figurer og 
tabeller. I disse eksempler benyttes om
driftsalder 130 år. Fig. 2 viser gevinsten 
i kr./kævle ved 3 forskellige procent
satser og ved forskellig diameter, når 
omdriftsalderen er 130 år. 

Eksempel 1.: 
Opnås en brysthøjdediameter på 65 
cm. ved 130 år vil det - ud fra de givne 
forudsætninger - give en merpris på 
1750 kr. (fig. 1). 
Denne merpris vil, ved en kalkulati
onsrentefod på 3 070 og en omdriftsal
der på 130 år, næsten svare til de pro-

3000r-------------~----~----~------~ 
Kbm. 
3 

2500 

Merpris/ 
kævle 

Masse Kbm. 
2000 f-r--------,-----1 ................... . 

......... :,." ................ .... 
2,5 

1500 .................... . .............. .......... ..... ... 2 

1000 ........... . 

........................ 

1,5 

500 

o 50 55 60 65 70 75 
Diameter i brysthøjde cm. 

Fig. 1. Figuren viser merprisen pr. opstammet kævle (7m.), ved vari
erende brysthøjdediametre og en kvalitetsforbedring på en grad. 
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2~~-----------------------------------------------~ 

130 Or. Breg. 1 2 % 
1600 

CMM 1. 
~ 

..Y 1200 

-800 

50 

Breg. 2 

CMM 2. 

55 60 65 70 

2 1/2 

3 % 

Diameter i brysthøjde 
75 

cm. 

Fig. 2. Model for gevinst ved vanriskapning ved omdrijtalder 130 år, med en kvalitetsgrads 
forbedring. Det ses hvorledes gevinsten afhænger af kævledimension og rentefod. På figuren 
ses endvidere hvornår de enkelte diametre nås ved forskellige tilvækst/hugstmodeller (CMM. 
bon I og 2 og Bregentved bon I og 2). 

longerede udgifter (1786 kr. pr. træ jf. 
tab. l), og derved er den interne rente
fod for opkapningen 3 fJlo. Hvis man 
indenfor 130 år opnår 70 cm i bryst
højde diameter opnås en mergevinst på 
ca. 500 kr. 
En brysthøjdediameter på 65 cm. sva
rer til CM. Møllers bon l, hvilket er en 
svag hugst. Hugges der blot lidt stær
kere vil denne diameter kunne nås ved 
min. bon l 1/2, og ved stærk hugst kan 
det opnås ved bonitet 2. 
Konklusionen er, at højde-boniteter 
bedre end mindst CMM . l 1/2 kan for
rente opkapningen bedre end 3 fJlo. Er 
rentekravet kun 2 fJlo kan selv CMM 
bon 2 løbe rundt. Undersøgelser af 
statsskovvæsenets egebevoksninger vi
ser at næsten alle bevoksninger på de 

120 

gamle skovjorder vokser bedre end 
bon 2. 

Eksempel 2.: 
Ønskes en forrentning på 2 1/2 pro
cent, opnås denne under ovennævnte 
forudsætninger ved en brysthøjde dia
meter på 60 cm. Dette kan opnås ved 
130 år ved CM M. bon l 1/2 og rimeligt 
let ved bon 2, såfremt man fører en lidt 
stærkere hugst. 

Eksempel 3.: 
Nogle stammer hugges tidligere, i de 
sidste tyndinger for omdriften. Dette 
nedsætter diameteren, men forkorter 
perioden hvor investeringen forrentes. 
En kævle vil ved CMM bon l være ca. 
50 cm i brysthøjdediameter ved 100 år. 



Foto 5. Hvis egebevoksningen hugges stærkt kan der ved bonite
ter bedre end 2 opnås en real forrentning på mindst 3 % ved opkap
ning af vanris. (Foto viser eg fra 1836 på Ravnholt). 

De prolongerede udgifter er 682 kr. ved 
en rente på 3 070 (tab. 1). Tilsvarende er 
merprisen 569 kr. (fig. 1). 
Dette eksempel viser at der ikke sker 
nogen større ulykke ved at fjerne op
kappede træer tidligere end omdriftens 
slutning. Dette kan være et argument 
for at opkappe flere træer end blot de 
hoved træer, der skal stå til omdrift. 

5. Bevoksningsbetragtninger. 
Hvis man betragter op kapningen ud 
fra enkelttræanalyser, så kan man selv 
vælge hvor mange træer man vil opkappe 
pr. ha, og hvornår man vil skove dem. 
Ser man på bevoksningsniveau, må 
man regne med nogle andre forudsæt
ninger end hvis det er enkelttræer der 
vurderes. 
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Antallet af træer der er værdige til op
kapning vil, afhængig af proveniens og 
tidligere hugst behandling, variere fra 
bevoksning til bevoksning. 
I visse bevoksninger vil man kunne 
opnå en værdiforøgelse på over 
200.000 kr/ha, hvis alle hovedtræer og 
mellemtræer opnår en kvalitetsforøg
else som følge af opkapning. I andre 
tilfælde bør kun et fåtal af hoved træ
erne op kappes, og her vil gevinsten 
være moderat - men forrentningen vil 
alligevel være tilnærmelsesvis den 
samme for opkapningen. 
Tillige må man betragte diameter
spredningen. En del stammer i bevoks
ningen vil overskride måldiameteren 
længe før omdriftens slut, mens andre 
stammer aldrig opnår måldiameteren. 
Modelbetragtninger over bevoksninger 
viser, at denne spredning medfører at den 
interne forrentning reelt er en lille smule 
højere sammenlignet med at betragte 
bevoksningen udfra en middeltræmo
del. Tilsvarende viser det sig at kasse
overskuddet bliver lidt mindre end hvis 
der var forudsat en middeltræmodel. 
Man kan så overveje at huggefra oven, 
dvs. fjerne stammerne en efter en når 
de har nået måldiameteren. I en simpel 
EDB model kan man analysere et en
keltstående tilfælde, hvor hovedtræ
erne konsekvent hugges fra oven når de 
har nået måldiameteren. 
Det gennemsnitlige kasseoverskud vil 
da falde med ca. 10 0,70, og den interne 
forrentning vil også stige med ca. 10 % 
for bevoksningen som helhed. 
Hugst fra oven kan give nogle skov
dyrkningsmæssige problemer. For det 
første skal man sandsynligvis ikke 
regne med nogen betydelig tilvækst
mæssig respons fra de tilbageblivende 
træer, da egen i den alder reagerer 
meget dårligt på hugst. 
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For det andet vil en fjernelse af de stør
ste individer på en tidligt tidspunkt 
eksponere resten af bevoksningen 
voldsomt. Med mindre der er en vele
tableret underskov, vil man kunne risi
kere kraftig vanrisdannelse på de tilba
geblivende træer. 

6. Diskussion. 
Forudsætningerne for disse betragt
ninger er meget vanskelige at håndtere. 
For det første ligger den eventuelle ge
vinst 80 år ude i fremtiden, og det er 
vanskeligt at spå så langt. For det andet 
virker kalkulationsrentefoden abstrakt 
på disse betragtninger. 
Men når beslutningen skal tages, kan 
det i mangel af viden gøres ud fra de 
forudsætninger man har idag. Desu
den en formodning - der også deles af 
løvtræindustrien om, at kvalitetseg også 
i fremtiden vil være en efterspurgt vare. 

Prisudvikling. 
En af grundene til at egen i dag kan an
ses for at være en lukrativ forretning er 
bl.a. at prisen for større kævledimensi
oner af god eg (bedre end C kvalitet) i 
forhold til forbrugerprisindexet er 
steget mere fra 1950 end ved andre træ
arter. Det er vel at mærke uden at der 
har været tale om en mangelsituation. 

Tabel 3. Eksempler på netto-på-rod-pris
udviklingen for nogle almindelige sorti
menter. Fra 1946-1981. Der er tale om pris
stigning efter inflation. (Efter Schreiner 
1983). 

Eg 

Bøg 

Nål 

Bøg 

40-49 cm 

40-49 cm 

16-20 cm 

Juneker 

1.0 0/0 

0.4 % 

0.3 % 

2.3 % 



Rå træjo rsyn ing. 
I savværkskredse er der en vis forvent
ning om, at det bliver vanskeligt frem
over at kunne importere den nødven
dige mængde hårdt-træ fra oversøiske 
lande. Både fordi landene selv vil bear
bejde træet, og fordi det politisk kan 
blive en delikat sag at importere træ fra 
"truede regnskove". 
Under forudsætning af et stadig sti
gende velfærd, har man derfor forven
tet en stadig stigende efterspørgsel ef
ter gode kvaliteter i løvtræ og måske 
især eg. 
Den nye politiske situation i østeuropa 
kan imidlertid ændre disse forudsæt
ninger i en ukendt retning. 
Det springende punkt er kvalitetsjor
bedringen, og hvor stor den bliver ved 
vanrisopkapning. På Bregentved har 
man haft erfaringer med salg af træ fra 
opkappede og ikke op kappede bevoks
ninger, og her ligger den gennemsnit
lige forbedring på over en klasse. 
Man skal bemærke at selv forbedrin
ger fra C til B kvalitet - hvilket ofte er 
realistisk - giver en betydelig prisfor
bedring. 
Findes der på distriktet eg af god kvali
tet, fx. A/B kvalitet, vil man også 
kunne opnå en større finer andel og 
evt. opnå større prisavancer. 
En af de største begrænsninger for 
økonomien i opkapningen er omdrifts
alderen. Hvis omdriftsalderen øges til 
140 år eller mere, så vejer investerin
gerne i opkapning meget tungt, og de 
vil forrentes dårligt. 
Det skal dog bemærkes, at hvis rente
kravet er 2 1/2 070 og derunder, så vil 
omdriftsalderen, under de givne for
udsætninger, kunne udskydes til 150 år 
eller mere. 
På ege-boniteter bedre end CMM l 
1/2, vil op kapning kunne forrentes 

beddre end 3 070, såfremt der føres kon
sekvent egepolitik med hovedtræsud
vælgelse og rimelig stærk hugst. Bre
gentved (bon l) kan ved stærk hugst og 
120 årig omdrift yde en forrentning på 
4 070. 
Er kravet til forrentning mindre, fx. 2 
1/2 070, kan omdriftsalderen måske 
øges, og boniteter bedre end CMM bon 
2. kan benyttes. Bliver boniteten dårli
gere end 2, er der sandsynligvis ikke 
særlig økonomi i opkapningen. 
For bonitetens vedkommende, er det 
den nuværende og fremtidige aktuelle 
væksthastighed, der er afgørende. Har 
bevoksningen fx. stået i stampe i 5 - 10 
år, hvilket en egebevoksning ofte kan 
gøre, så startes op kapningen først ved 
50 års alderen (15 - 20 cm dbh) og fort
sættes indtil 130 års alderen. Dette på
virker ikke økonomien i den aktuelle 
investering - det er blot starttidspunk
tet der ændres. 
Op kapning vil kunne forøge opspa
ringsevnen i en egebevoksning. Uden 
opkapning vil en ha med gennemsnit
lig B/C kvalitet kunne være ca. 
300.000 kr. værd. Med opkapning og 
en kvalitetsklasses forbedring kan den 
blive over 500.000 kr. værd. En egebe
voksning er, mere end meget andet, et 
rigtigt godt og langsigtet opsparings
emne. 
En intensivegedyrkning kan nemt 
drives i forbindelse med et rekreativt 
skovbrug. Man kan altså forestille sig 
bevoksninger, hvor kun en del af ho
vedtræerne er opkappede og skal af
drives væsentligt tidligere end resten af 
bevo ksningen. 
De opkappede træer har en økonomisk 
betydning og er med til at finanisere 
bevoksningen; de resterende træer har 
måske en større betydning som publi
kumsvenlig skov. Fjernelsen af en stor 
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Foto 6. Egedyrkning med produktion af træ af høj kvalitet kan sikkert nemt forenes med re
kreativt skovbrug. De bedste træer opkappes og afdrives som i normal egedrift, mens resten får 
lov at stå længe efter normalomdrift og danne en lysåben skov med underetage. 

del af overetagen fremmer undereta
gens vækstmuligheder og åbner for en 
righoldig flora og fauna. 

Forebyggelse. 
Til slut skal det selvfølgelig tilføjes at 
en del af vanrisproblemet bør forebyg
ges gennem proveniensvalg og arts valg 
(vintereg sætter langt færre vanris). 
Ligeledes bør man bibeholde den na
turlige underetage, og man kan, ved at 
undgå uregelmæssige hugstindgreb, 
sikre at træerne ikke påvirkes af stress, 
hvorved man kan fremkalde vanris
dannelse. 
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