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Sammendrag 

På grundlag af en gennemgang af vi
denskabelige resultater suppleret med 
praktiske erfaringer er der givet prakti
ske råd om etablering af naturlig for
yngelse i bøg. 
Emner som f.eks. jordbearbejdning, 
afvikling af skærmen, ukrudtsbekæm
pelse, hegning og udrensning behand
les. Det understreges, at det i den konk
rete situation er vigtigt på forhånd at 
gøre sig klart, hvilke krav man har til 
foryngelsen og dens gennemførelse, 
samt hvilke indgreb man er parat til at 
tage i brug for at gennemføre den. El
lers kan det være svært at afpasse de 
enkelte indgreb og deres intensitet efter 
hinanden. 

1. Indledning 

1.1 Baggrund og formål 
De praktiske råd, som gives i denne ar
tikel, hviler på en tolkning af både 
forskningsresultater og indsamlede 
praktiske erfaringer. 
Egne forskningsresultater publiceres in
ternationalt (Madsen, 1993a-c). Nogle 
af de praktiske erfaringer er tidligere 
beskrevet hos Christensen et al. (1989), 
Madsen (1988), Madsen (1989a-c) og 
Madsen & Fodgaard (1989). 
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Foto l. Naturlig foryngelse kan være en god måde at tage flersidige hensyn på. 

Den konkrete viden om de økologiske 
mekanismer indenfor naturlig foryn
gelse af bøg er relativt begrænset. De 
eksisterende forskningsresultater af
klarer kun begrænsede områder inden
for bøgeforyngelsens økologi og giver 
derfor kun få almengyldige svar. 
Mange faktorer - som kan være van
skelige at måle - påvirker foryngelsens 
vækst og overlevelse på en gang. Disse 
faktorer kan vekselvir ke, hvilket 
komplicerer den enkelte faktors rolle. 
En vekselvirkning mellem f.eks. lystil
gangen og vandforsyningen til plan
terne betyder, at planterne kun vokser 
hurtigt ved høj lystilgang, hvis vand-

70 

forsyningen samtidig er god. Derimod 
kan en høj lystilgang sammen med dår
lig vandforsyning ikke udnyttes af 
planterne. 
Derfor er det i de fleste tilfælde ikke 
muligt med rimelig sikkerhed at fastslå 
årsagen til, at nogle foryngeiser lykkes 
godt, mens andre mislykkes. Det er så
ledes også vanskeligt at adskille betyd
ningen af metodevalget fra f.eks. loka
litetens eller vejrforholdenes. 
Det er formålet med denne artikel at 
give en praktisk vejledning for skov
bruget til brug ved etablering af natur
lig foryngelse i bøg. Hovedvægten er 
lagt på de første år af foryngelsens liv. 



1.2 Naturlig foryngelse som kunst? 
I praksis har det ringe kendskab til 
bøgeforyngelsens økologi givet sig ud
slag i en betydelig usikkerhed omkring 
metodevalget ved etablering af foryn
gelserne. Denne usikkerhed er ikke ny, 
se f.eks. Burschel et al. (1964), Jakob
sen (1989) og Koss (1989). 
Gennem tiden har denne usikkerhed 
givet anledning til en del mytedan
nelse. Ofte møder man den holdning, 
at "de gamle" (underforstået tidligere 
tiders forstmænd) forstod kunsten at 
forynge bøgen naturligt. 
Heller ikke dette er nyt. Møller (1956, 
p. 441) skriver f.eks.: "Denne fine 
gamle kunst, som endnu var frisk og 
levende i min elevtid hos P. Wegge og F. 
Muus, synes langsomt ved at ud
dø, .... ". 
Ifølge Holten (1951) var hele Muus', 
Moldenhawers og Mundts samtid dog 
ikke enig i, at de repræsenterede "den 
fine gamle kunst". Holten (1951, p. 
114) skriver, at "De foryngelsesmåder, 
som de nævnte tre skovbrugere arbej
dede med, vakte i sin tid megen diskus
sion, der kunne vise både fanatisme og 
bitterhed." 
Oksbjerg (1957, p. 37) får også ophøjet 
naturlig foryngelse til en kunstnerisk 
præstation: "Forstmanden er som en 
dirigent i et stort symfoniorkester. 
Snart understreger han en instru
mentgruppe ved at forcere den eller 
holde de øvrige tilbage, snart afdæm
per han tøvende hele orkestret, marke
rer afventning, for endelig at lade hele 
symfonien bruse." 
Bjerregaard (1979, p. 15) er dog ikke så 
imponeret over denne sammenblan
ding af kunst og jordbrug og bemær
ker ironisk: "Exempel på misslyckan
den ar talrika. Sjalvsådd av bok blev 
efterhand betraktad som någet sarde-

les exklusivt, på gransen till artisteri. 
En konst fbrbehållen ett fåtal specielIt 
begåvade skogsodlare." 

1.3 Hvorfor er naturlig foryngelse af 
bøg interessant? 

Der kan i korthed nævnes en række 
forhold, som ofte betragtes som for
dele eller ulemper ved naturlig foryn
gelse af bøg. Forudsætningerne for 
skovdyrkningen i den enkelte bevoks
ning kan være afgørende for vægtnin
gen af de enkelte fordele og ulemper, 
samt for hvorvidt de nævnte forhold 
vitterligt bliver til fordel eller ulempe. 

Fordele ved naturlig foryngelse: 

1. Billig kulturstart. 
2. Hensyn til natur, friluftsliv og land

skabsæstetik varetages godt. 
3. Merproduktion i form af tilvækst 

på både foryngelse og skærm. 
4. Højt plantetal, som giver mulighed 

for kraftig selektion. 
5. Sikrer bedre skovklima. 
6. God formudvikling gennem skyg

geopd ragelse. 

Ulemper ved naturlig foryngelse: 

1. Foryngelsen kan mislykkes og ved 
flere gentagelser blive dyr. 

2. Værditab i skærmen som følge af 
rødmarv, vanris m.m. 

3. Værdierne i skærmen bindes mere. 
4. Mere tilsyn. 
5. Ingen mulighed for valg af andre 

provenienser. 
6. Plantetallet er ofte højt, og dette 

medfører dyre udrensninger og 
ringe stabilitet, hvis udrensningerne 
forsømmes eller forsinkes. 

7. Huller i foryngelsen, som er svære 
at undgå, medfører indre rande og 
dårligere vedkvalitet. 
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De væsentligste argumenter for at for
ynge bøgen naturligt er blandt skov
dyrkerne i reglen muligheden for en 
billig kulturstart og hensynet til natur
og rekreative interesser. 
Med hensyn til økonomien i bøgedyrk
ningen konkluderer Holten-Andersen 
(1986), at bøgedyrkning baseret på na
turlig foryngelse er fuldt på højde med 
eller overlegen i forhold til rødgran
dyrkning i de sydlige dele af Sjælland, 
Øerne og Sydøst jylland. 
Naturlig foryngelse er også nævnt som 
"den eneste økonomisk realistiske vej 
for at bevare grundstammen i den dan
ske bøgeskov" (Jensen & Jensen, 
1986). Synspunktet er i øvrigt ikke nyt, 
idet Møller (1956) også har givet ud
tryk for det samme. Det er et resultat 
af, at plantning afbøg på renafdrift el
ler markjord er meget dyr. 
Det er i reglen risikoen for, at foryngel
sen mislykkes, der er det væsentligste 
argument imod naturlig foryngelse. 

2. Baggrunden for metodevalget 

De økologiske vilkår i den enkelte be
voksning afstikker i høj grad ram
merne for, hvor let foryngelsen kan 
gennemføres. 
De største muligheder for at sikre et 
godt udgangspunkt for naturlig foryn
gelse ligger formodentlig i at beskytte 
jordbundstilstanden mod træk. En op
retholdelse af en fleretageret skov
struktur i løbet af omdriften forud for 
foryngelsen må anses for at være et 
godt middel. 
Når bevoksningen har nået omdriftens 
afslutning, er de økologiske vilkår for 
foryngelsen i høj grad givet. Fremgangs
måden ved foryngelsens gennemførelse 
skal bl.a. fastlægges på det grundlag. 
Generelt er det vigtigt på forhånd at 

72 

gøre sig klart, hvilke mål der stræbes 
efter. Dette gælder både med hensyn 
til, hvor komplet foryngelsen ønskes, 
og hvor hurtigt den skal udvikle sig. 
Overvejelserne skal gerne munde ud i 
en beslutning om, hvor intensiv og dyr 
metode man om nødvendigt er parat til 
at tage i brug for at gennemføre foryn
gelsen. Ellers kan det være svært at af
passe de enkelte indgreb og deres inten
sitet efter hinanden. 
Eksempelvis må det anses for at være 
irrationelt at stræbe efter en hurtig og 
sikker start af foryngelsen gennem en 
lysning af skærmen i oldenåret kombi
neret med omhyggelig jordbearbejd
ning og ukrudtsbekæmpelse, hvis vild
tet uhindret får lov at æde den. 
Omvendt er det heller ikke rationelt 
gang på gang at forsøge sig med en så 
ekstensiv og billig metode, at foryngel
sen mislykkes eller bliver meget ringe. 
På grund af overmodenhed eller en 
lang foryngelsesperiode kan en stor del 
af skærmens værdi herved tabes. 

Baggrunden for at følge en intensiv 
fremgangsmåde kan være, 

- at skærmen er moden eller overmo
den og derfor vil tabe i værdi (rød
marv, vanris m.m.), hvis foryngelsen 
mislykkes eller strækker sig over en 
lang periode 

- at en ensartet foryngelse i god vækst 
forekommer enklere at pleje end en 
ukomplet og uensartet foryngelse 

- at bøgearealet på distriktet skal op
retholdes, og at plantning af bøg an
ses for at være et for dyrt alternativ. 

Baggrunden for at vælge en ekstensiv 
metode kan være, 

- at man har god tid, fordi skærmen 
ikke umiddelbart står overfor et vær
ditab, samtidig med at en lang afvik-



lingsperiode kan resultere i en fortsat 
høj værdiproduktion 

- at lokal erfaring viser, at en ekstensiv 
metode er fuldt tilstrækkelig 

- at risikoen for at intensive foryngeI
ser alligevel mislykkes anses for at 
være for stor 

- at man ikke kan eller vil betale for en 
intensiv metode 

- at man af hensyn til flora, fauna, fri
luftsinteresser og omdømme vil af
vikle skærmen over mange år og kun 
anvende meget skånsomme metoder 
uden brug af f.eks. kemiske bekæm
pelsesmidler 

- at man ønsker at udnytte evt. huller i 
foryngelsen til indbringelse af andre 
arter eller bedre proveniensmateriale. 

De fleste ødelæggende faktorer kan 
imødegås ganske effektivt med en in
tensiv metode, som f.eks. kan inde
bære omhyggelig jordbearbejdning, 
ukrudtsbekæmpelse, oldendækning, 
forebyggende sprøjtning mod kim
bladsskimmel og hegning. 
Risikoen for, at foryngelsen mislykkes, 
kan dog ikke fjernes helt. Der er såle
des tale om at vægte risikoen for, at 
foryngelsen mislykkes på trods af de 
forskellige relevante indgreb, mod de 
krav som stilles til foryngelsen og dens 
etablering. Omvendt med en ekstensiv 
metode skal risikoen for, at "man spa
rer sig fattig", vurderes i forhold til det 
resultat, som ønskes. 

3. Blomsterknopdannelse og 
blomstring 

Allerede fra efteråret forud for olden
året varsler de buttede blomsterknop
per et kommende oldenår. I løbet af 
maj vil blomstringen og især de ned
faldne hanblomster afsløre oldenåret 
endnu tydeligere (fig. l). 

Fig. 1. Venstre: Kvist med buttede blom
sterknopper og almindelige bladknopper. 
Højre: Kvist med en opret hunblomst og 
hængende hanblomster, som de ser ud i 
maj . Fra Rohrig et al. (1978). 

Det fremgår af litteraturstudier af 
Holmsgaard & Olsen (1960) og Bur
schel et al. (1964), at der gennem tiden 
er gennemført en række undersøgelser 
for at klarlægge de faktorer, der be
stemmer frømængde og -kvalitet. 
Holmsgaard & Olsen (1960) konklude
rer på grundlag af oplysninger om 01-
denhøst og vejrforhold, at blomster
knopdanneisen tilsyneladende begun
stiges af vejrforhold, som sænker 
vandindholdet i træer og jord i juni
juli. Senere slås dette yderligere fast 
ved hjælp af forsøg under mere kon
trollerede forhold (Holmsgaard & Ol
sen, 1966), hvilket har været et nyttigt 
resultat for frøhaverne. 
Der er dog ikke skabt grundlag for 
egentlige prognoser for oldensætnin
gen. Ifølge Holmsgaard & Bang (1990) 
optræder de store oldenår i gennem
snit med 6-8 års mellemrum, men der 
er store afvigelser. Imellem de store 01-
denfald optræder der normalt en 
række mindre. 
Udviklingen af bøgefrugten efter 
blomstringen er beskrevet af Rbhrig et 
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Juli Aug . Sep. Okt. 

Fig. 2. Udviklingen af bogen fra juli til 
begyndelsen af oktober. Fra Rohrig et al. 
(1978). 

al. (1978) (fig. 2). Bøgefrugten og frø
skallen opnår hurtigt sin endelige stør
relse, men det er normalt ikke før om
kring månedsskiftet juli/august, at 
selve frøanlægget kan erkendes nogen
lunde. 
Først i løbet af august stiger bogens 
vægt og fedtindhold. Hvis der ønskes 
et skøn over oldenmængde og -kvali
tet, kan man i august-oktober med kik
kert danne sig et indtryk af oldensæt
ningen i den enkelte bevoksning. Ved 
f.eks. at skyde grene med olden ned, 
kan det undersøges hvor stor en andel 
af bogen, der er tom. 
Der findes ikke sikre metoder til at for
udsige oldenfaldets omfang og kvali
tet. Tørke i løbet af oldenåret ser ikke 
ud til at indebære nogen væsentlig ri
siko for oldensætningen (Rohrig et al., 
1978). Man kan således normalt for
vente, at en blomstring efterfølges af 
en brugbar olden kvalitet, medmindre 
blomstringen ødelægges af frost. 
Stærk regn i blomstringsperioden kan 
måske også nedsætte bestøvningen 
(Holmsgaard & Bang, 1990). 
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Interessen for at forudsige oldenfal
dets størrelse og kvalitet skyldes delvist 
behovet for at fastlægge, hvor stort et 
oldenfald mindst skal være for at være 
tilstrækkeligt til naturlig foryngelse. 
Værdien af et sådant nøgletal må dog 
anses for at være begrænset, da der er 
mange andre faktorer, som i reglen er 
mere afgørende. 
Praktiske erfaringer viser f.eks., at selv 
store oldenår og en efterfølgende stor 
fremspiring på nogle lokaliteter ikke 
giver sikkerhed for, at foryngelsen lyk
kes (Madsen, 1988). Omvendt foryn
ges bøgen naturligt på nogle lokalite
ter, uden at der foretages nogen særlige 
indgreb i bevoksningerne i forbindelse 
med oldenårene (Madsen, 1989a; 
Madsen & Fodgaard, 1989). Her leve
rer de små oldenår givetvis en væsent
lig del af frøet til foryngelsen. 
Ved gødskning kan oldensætningen 
tilsyneladende forøges ganske væsent
ligt (Hausser, 1971; Le Tacon & Os
wald, 1977). Gødskning med dette for
mål vil formodentlig i de fleste tilfælde 
være uinteressant i praksis. 
For det første hører oldenfaldets om
fang i oldenårene som nævnt ikke til 
blandt de mest begrænsende faktorer 
for foryngelsens etablering. For det an
det vil gødskning formodentlig forøge 
ukrudtsproblemerne i bevoksningen. 
For det tredje vil en del skovdyrkere 
vige tilbage for gødskning på grund af 
flersidige hensyn i skovdriften, når 
gødskning ikke kan anses for at være af 
afgørende betydning. 

4. Jordbearbejdning og hegning 

Formålet med jordbearbejdning er pri
mært at forbedre vilkårene for bogens 
overvintring og planternes fremspi
ring. Jordbearbejdning og hegning be-



handles under et, fordi vildtets betyd
ning og dermed behovet for hegning 
delvist afhænger af antallet af frem
spirende planter. 

4.1 Undersøgelsesresultater 
4.1.1 Bogens overvintring og spiring 
Burschel et al. (1964) har gennemgået 
den ældre litteratur over de mange ska
delige påvirkninger, som den overvin
trende bog og de fremspirende planter 
kan være udsat for. 
Der er eksempler på, at vejrforholdene 
kan få væsentlig betydning for bogen 
og for kimroden gennem frost og 
tørke. Mus, fugle og svampe kan også 
reducere mængden af bog væsentligt i 
løbet af vinteren. En mild og fugtig 
vinter antages at forøge risikoen for 
svampeangreb, ligesom det hævdes, at 
svampeangreb øges med humusind
holdet i jorden. 
I forbindelse med planternes fremspi
ring angives eksempler på, at rodfæ
stelse i et tykt humuslag kan øge risi
koen for udtørring af planterne, lige
som kimplanternes følsomhed overfor 
sen forårsfrost også er værd at frem
hæve. Det er gammel erfaring, at jord-

bearbejdning i de fleste til fælde vil for
bedre vilkårene for bogens overvin
tring og dermed forøge antallet af 
fremspirede planter meget. 
Det er bogens kontakt og dækning 
med den rene mineraljord eller en blan
ding af mineraljord og O-horisonten, 
der virker gavnligt ved at beskytte mod 
frost, udtørring og skadevoldere. (0-
horisonten er litterlaget, det øverste 
jordlag bestående af organisk materi
ale, som ikke er blandet op med mine
raljorden). 
Ovennævnte forhold har i korte træk 
været baggrunden for det grundlæg
gende arbejde, som Burschel et al. 
(1964) har gennemført med henblik på 
at undersøge en række metoder og red
skaber til etablering af såbed. For
søgene er gennemført på to skovdi
strikter nær Gbttingen. Der indgår 
tolv behandlinger i forsøget, men der 
er egentlig kun tale om tre principielt 
forskellige såbedstyper: 
1. Ubearbejdet såbed, herunder en be

handling med kemisk ukrudtsbe
kæmpelse alene. 

2. Sammenblandet såbed frembragt 
ved harvning eller fræsning, herun-

Tabel l. Relativt og absolut (angivet i parentes) antal fremspirede planter i hver af de tre såbeds
typer på de to forsøgsarealer Gahrenberg og Bovenden i slutningen af april 1961, hvor antallet 
af planter under fremspiringen har været størst. Det ubearbejdede såbed = 100. (På grundlag 
af Burschel et al., 1964). 

Såbedstype Gahrenberg Bovenden 

Ubearbejdet (ubearbejdet eller kemisk ukrudts-

bekæmpelse) 100 (I8/m 2
) 100 (81m 2

) 

Sammenblandet (harvet, fræset eller harvet + 
oldendækning med harve) 490 (881m 2

) 290 (231m 2
) 

Mineraljordsblottet (Stribepløjet eller dozet) 490 (891m 2
) 440 (351m 2

) 

Mineraljordsblottet (Stribepløjet eller dozet + 
oldendækning med harve) 850 (l53/m 2

) 680 (541m 2 
) 
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der også en behandling med olden
dækning efter oldenfald i de har
vede parceller. 

3. Mineraljordsblottet såbed frembragt 
ved stribepløjning eller fuldbear
bejdning med dozer, herunder også 
behandlinger med olden dækning. 

Resultaterne er sammenfattet i Tabel1. 
Det har vist sig, at 

- betingelserne for overvintring og 
fremspiring i det sammenblandede 
såbed er væsentlig bedre end i det 
ubearbejdede, men det giver ikke så 
godt et resultat som det mineral
jordsblottede såbed, hvor der er fore
taget oldendækning. 

- oldendækningen har især været 
gavnlig for bogens overvintring i det 
mineraljordsblottede såbed, mens 
der ikke har været nogen væsentlig 
effekt i det sammenblandede såbed. 

- fremspiringen har været to-fire 
gange højere på Gahrenberg end på 
Bovenden på trods af et 30070 større 
oldenfald på sidstnævnte lokalitet. 

Burschel et al. (1964) konkluderer 
bl.a. , at der er en sammenhæng mel
lem såbedets humusindhold og svam
peangrebet, således at der er et stær
kere svampeangreb i fræset, harvet el
ler ubearbejdet såbed end i et mineral
jordsblottet. 
Disse resultater medførte en udstrakt 
brug af dozer ved naturlig foryngelse af 
bøg i Tyskland i løbet af 1960'erne. Man 
blev dog betænkelig ved total blotlæg
ning med dozer som følge af tilfælde 
med kraftig opblomstring af ukrudt og 
ødelæggelse af jordstrukturen. Bonne
rnann & Burschel (1967) og Huss & 
Burschel (1972) peger i stedet på mine
raljordsblotlægning i striber som en 
god og mindre risikabel metode. 
I Sydsverige har dozere dog været an-
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vendt med succes på store arealer 
(Bjerregaard, 1979; Madsen, 1988). 
Bl.a. er der opnået gode resultater i for
bindelse med 1974 og -76 oldenfaldene 
i stormskadede bevoksninger fra 
1967 -stormen. 
Det er værd at nævne, at man i Sverige 
har været opmærksom på kun at lave 
en overfladisk afskrabning af O-hori
sonten, og undgå at der fjernes materi
ale fra bevoksningen. Det fremgår af, 
at de volde af afskrabet materiale, som 
jordbearbejdningen har efterladt, er 
forsvundet igen i løbet af få år. 
I Danmark er der i efteråret 1987 etab
leret jordbearbejdningsforsøg, hvor 
otte behandlinger er gennemført i fire 
bevoksninger (Christensen et al., 
1989). l modsætning til Burschel et al. 
(1964) er forsøgene gennemført med 
udsåning af kontrolleret frømængde i 
et år, hvor der stort set ikke har været 
oldensætning. 
De danske forsøg har ved en ekstensiv 
opgørelse efter fremspiringen i 1988 
vist, at lokaliteten har langt større be
tydning end behandlingen, når der ses 
bort fra de ubearbejdede parceller, 
som overalt har haft en næsten forsvin
dende fremspiring. 
Der er i en undersøgelse, som er gen
nemført i seks sjællandske bevoksnin
ger, konstateret en 1-5 gange højere 
fremspiring i mineraljordsblottet 
(pløjede striber) såbed sammenlignet 
med sammenblandet (fræsede striber) 
såbed (Madsen, 1993a). 
I denne undersøgelse har det dog vist 
sig, at bogen tilsyneladende ikke er 
mere udsat for svampeangreb i et sam
menblandet såbed end i et mineral
jordsblottet såbed. Risikoen for, at bo
gen bliver fjernet eller ædt af mus, sy
nes derimod at være størst i det sam
menblandede såbed . 



Foto 2. Mineraljordsblottet såbed i striber er en god jordbearbejdningsmetode til foryngelse af 
bøg. Det forudsætter dog at man er parat til at hegne inden fremspiringen, hvis der er vildt
problemer. 

De forskellige konklusioner vedrø
rende såbedstypens og humusindhol
dets betydning for svampeangrebet har 
sandsynligvis baggrund i forskellige 
opgørelsesmetodikker i undersøgel
serne. Burschel et al. (1964) har formo
dentlig fundet en større andel af svam
peinficerede bog i det sammenblan
dede såbed, fordi mus har fjernet en 
del af de sunde bog og efterladt de 
svampeinficerede. 
Det ser således ud til, at såbedsetable
ringen i høj grad bør forringe livsbetin
gelserne for mus foruden at beskytte 
mod frost og udtørring. Det mineral
jordsblottede såbed er umiddelbart 
bedst egnet til dette, fordi musene ikke 
har så let ved at lave gange og opnå 
skjul i samme omfang som i det sam
menblandede såbed. 
Under fremspiringen er foryngelserne 

meget udsat for vildtbid, især hvis de 
er anlagt i striber. Det er i den før
nævnte undersøgelse fra seks sjæl
landske bevoksninger (Madsen, 1993a) 
konstateret, at 2/3 af planterne i fire ud 
af fem uhegnede foryngeiser anlagt i 
striber har været bidt allerede inden l. 
maj 1990. 
Derfor må det anbefales at hegne alle
rede inden fremspiring, hvis vildtet 
forventes at give problemer. Det ser ud 
til, at vildtets interesse for bøgeforyn
geisen falder meget, når planterne for
vedder, og der i øvrigt i løbet af foråret 
kommer et større udbud af anden føde. 
Metodikken til jordbearbejdning kan 
fortsat have betydning for planternes 
overlevelse efter at fremspiringen er 
overstået. Burschel et al. (1964) har 
fundet, at mus har bidt en betydelig del 
af planterne i løbet af de to første 
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vækstsæsoner. I det sammenblandede 
såbed på Gahrenberg drejer det sig om 
40-50070 af planterne, mens de kun har 
bidt ca. 25070 af planterne i det mineral
jordsblottede såbed. 
Det er i den forbindelse iagttaget, hvor
ledes musene udnytter de gode mulig
heder i det sammenblandede såbed til 
at lave gange, ligesom den kraftigere 
ukrudtsvegetation i dette såbed også 
giver musene bedre livsbetingelser. 
Huss & Burschel (1972) har fulgt Gah
renberg-forsøget til og med 1969. Ni år 
efter fremspiringen er der stadig en 
større plantetæthed i de mineral
jordsblottede parceller sammenlignet 
med de fræsede/ harvede og de ube
handlede. 
Nye oldenfald i 1962 og 1964 har for
øget plantetallet mest, hvor mineral
jorden har været blotlagt. Mus angives 
som årsagen til ca . 40070 af planteaf
gangen. 
Der kan dog ikke konstateres nogen 
statistisk sikker forskel på planteaf
gangen afhængig af såbedstypen. Så
beds typen mister tilsyneladende sin 
betydning for museangrebets omfang. 
Det skyldes formentlig, at foryngelsen 
også i det mineraljordsblottede såbed 
efterhånden giver musene gode mulig
heder for at skjule sig. 

4.1.2 Planternes vækst 
Med hensyn til undersøgelser af så
bedstypens betydning for planternes 
vækst har hverken Burschel et al. 
(1964) eller Huss & Burschel (1972) 
konstateret forskel i væksten afhængig 
af såbedstypen efter henholdsvis to og 
ni vækstsæsoner. Madsen (1993 b) har 
heller ikke fundet nogen forskel efter 
to vækstsæsoner. 
Både Burschel et al. (1964) og Madsen 
(1993 b) har observeret en hurtigere 
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ukrudtsinvasion i det sammenblan
dede såbed end i det mineraljordsblot
tede, hvilket også er kendt fra det prak
tiske skovbrug og andre forsøg med 
forskellige såbedstyper (Christensen et 
al. 1989). 
Dohrenbusch (1990) har dog fundet en 
svagere vækst i et ubearbejdet såbed 
sammenlignet med et mineraljords
blottet såbed i en 7 -årig foryngelse. 
Forskellen sættes i forbindelse med en 
højere pH-værdi og bedre nærings
stofforsyning, som stadig kan konsta
teres 11 år efter jordbearbejdningen i 
det mineraljordsblottede såbed. 

4.2 Valg af såbedstype 
Der findes mange redskaber og meto
der, som kan anvendes til jordbear
bejdning forud for oldenfaldet. Princi
pielt er der dog kun tre forskellige så
bedstyper, tabel 2. 

Tabel 2. Eksempler på redskaber og deres 
relation til såbedstype. Tallerkenharve kan 
blotlægge mineraljorden ved gentagen be
arbejdning i de samme striber. 

Mineraljords- Sammen- Ubear-
blottet blandet bejdet 
såbed så bed såbed 

Dobbelt furet Tallerken-
plov harve 

Dozer Tandharve 

Kulla-kultivator 
(Tallerkenharve) Fræser 

Det er vigtigt, at bogen kommer i god 
kontakt med jorden, ligesom en olden
dækning må anses for at være nyttig. 
Da beskyttes bogen bedst mod udtør
ring, frostskader og fugle. I det mine
raljordsblottede såbed beskyttes den 
desuden bedst mod mus, hvilket som 



regel resulterer i en bedre fremspiring 
end i det sammenblandede såbed. 
I det mineraljordsblottede såbed hæm
mes ukrudtsinvasionen normalt, mens 
den stimuleres i det sammenblandede. 
Effekten på ukrudtet skyldes sandsyn
ligvis, at ukrudtsfrøene sammen med 
det øverste jordlag skrabes til side ved 
blotlægningen af mineraljorden. Der 
kræves en god muldtilstand med tilhø
rende mild muldflora, hvis der skal 
komme en nogenlunde fremspiring 
uden jordbearbejdning. 

4.3 Fuldbearbejdning eller striber 
samt hegning 

Den største ulempe ved stribebearbejd
ning er, at selv råvildt kan skade store 
arealer under fremspiringen, hvilket 
gør hegning mere påkrævet efter stri
bebearbejdning end efter fuldbear
bejdning. Et billigt hegn, som kun står 
i få måneder kan måske være tilstræk
keligt. H vis der er kron- eller dåvildt, 
vil hegn oftere være påkrævet, samti
dig med at det bør stå i flere år - selv 
omkring fuldbearbejdede arealer. 
Nogle steder afvejes vildtets skader på 
bøgeforyngelsen dog mod dets evne til 
at holde uønsket opvækst af f.eks. ær 
og ask nede. Hegning anses derfor i 
nogle tilfælde for at være til mere 
skade end gavn for en bøgeforyngelse. 
Stribebearbejdningens fordel er især 
de lavere omkostninger til udrensning. 

4.4 Plov og dozer 
Både plov og dozer frembringer et mi
neraljordsblottet såbed. 
Med hensyn til plove kan der være tale 
om dobbeltfuret muldfjælplov eller dob
beltfuret tallerkenplov. Almindeligvis 
har striberne en bredde på 60-100 cm. 
Bearbejdningen bør være så overfla
disk som mulig, så det undgås, 

- at striberne fremover bliver til gene 
for færdslen på arealet 

- at mange af overstandernes rødder 
skæres over, hvilket måske både kan 
nedsætte træernes sundhed og øge 
rødmarvsdannelsen 

- at øge risikoen for vandansamling i 
bunden af striberne på vandlidende 
jorder 

- at skade uopdagede fortidsminder i 
skovbunden. 

Med dozer kan der foretages såvel fuld
bearbejdning som stribebearbejdning. 
Generelt bearbej des en større andel af 
arealet med dozer end med plov, hvil
ket giver dozeren en fordel i relation til 
vildtproblemet. Som nævnt er der især 
i Sydsverige fuldbearbejdet store area
ler med succes, mens man i Tyskland 
har forladt metoden igen til fordel for 
stri beplø j ning. 
Herhjemme afholder alene tanken om 
en dozer i bøgeskoven mange fra at bruge 
den. Hvis man beslutter sig for at anven
de dozer, må det tilrådes kun at foretage 
en ganske overfladisk bearbejdning, så 
kun O-horisonten skrabes lidt til side. 
Punktbearbejdning med Kul/a-kulti
vator har også været anvendt, men her 
er det bearbejdede areal normalt så 
lille, at metoden ikke kan anbefales. 

4.5 Harve og fræser 
Fuldbearbejdning ved to træk på kryds 
med en Lindenborg spadeharve før 01-
denfald er nok den mest almindelige 
metode herhjemme til at frembringe et 
sammenblandet såbed. 
I de fleste tilfælde må en mere intensiv 
bearbejdning med flere træk dog anbe
fales. Fuldbearbejdningen vil måske 
fordrive mange mus fra bevoksningen 
inden oldenfald og gøre skovbunden 
for bar til at være attraktiv for en ny og 

79 



Foto 3. Bøgeforyngeiser er mest udsat for vildtskader i de første måneder efter fremspiringen 
(ud af ca. 10 planter på billedet har kun 2 overlevet). 

hurtig museinvasion til gavn for bo
gens overvintring. Har man rådighed 
over en kraftigere og bredere tallerken
harve, kan meromkostningerne ved en 
mere intensiv bearbejdning måske re
duceres en del. 
Uanset bearbejdningens intensitet 
bliver ukrudtsproblemerne i et sam
menblandet såbed ofte større end i et 
mineraljordsblottet. 
I mange tilfælde foretages jordbear
bejdningen efter en forberedende 
sprøjtning. Harvning eller fræsning vil 
bringe mange nye ukrudtsfrø til spi
ring. Derfor er den omvendte række
følge - med en tidlig bearbejdning aIIe
rede i juni forud for oldenfaldet - må
ske mere hensigtsmæssig. Da får man 
lejlighed til at vurdere om ukrudts
problemet er stort, og om sprøjtning 
overhovedet er nødvendig. I givet fald 
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kan der sprøjtes med Roundup i au
gus t -s eptem b er. 
Ulempen ved den tidlige jordbearbejd
ning er, at det da endnu er svært at 
danne sig et sikkert billede af oldenfal
dets omfang og kvalitet. 
Fræseren er et relativt skrøbeligt red
skab at bruge i skoven. Med en vis for
sigtighed kan det dog lade sig gøre. 
Fræseren har dog to fordele i forhold 
til harven. For det første trækkes ær
stød mindre end ca. 5 cm i diameter op 
af jorden, hvilket kan reducere et evt. 
ærproblem. For det andet er det lettere 
at gennemføre en intensiv bearbejd
ning på bakket terræn. 
Ved to evt. tre gentagne bearbejdninger 
oveni hinanden kan en spadeharve og
så frembringe et mineraljordsblottet 
såbed i striber. Ulempen ved denne me
tode er den øgede kørsel i bevoksningen. 



4.60ldendækning 
Oldendækning må betragtes som en 
billig og nyttig forbedring af bogens 
vilkår under overvintringen. Især i et 
mineraljordsblottet såbed eller efter en 
tidlig harvning eller fræsning i forsom
meren synes oldendækning at være 
vigtig. Den gennemføres bedst med et 
overfladisk arbejdende redskab som 
f.eks. en tandharve. 

4.7 Ekstensiv eller ingen bearbejd-
ning 

Jordbearbejdningsforsøg og praktiske 
erfaringer viser, at jordbearbejdning 
forbedrer vilkårene for bogens overvint-

ring og fremspiring. Alligevel findes der 
mange eksempler på, at der kan opnås 
en tilfredsstillende foryngelse helt 
uden jordbearbejdning, se eksempler 
fra Fanefjord skov og det tidligere Søn
derborg skovdistrikt (Madsen, 1989a 
og Madsen & Fodgaard, 1989). 
Det er formentlig en forudsætning, at 
skovbunden er i en muldtilstand, så bo
gen uden videre kan få god kontakt 
med mineraljord. Derfor hører foryn
gelse uden brug af jordbearbejdning 
givetvis sammen med en driftsform, 
hvor der igennem hele omdriften læg
ges vægt på at bevare en god 
jordbundstilstand gennem oprethol-

Foto 4. En underetage kan formentlig bidrage til at skabe de bedst mulige betingelser for natur
lig foryngelse, idet den gennem hele omdriften skaber læ og dermed gode jordbundsforhold . 
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delse af et godt skovklima med en fler
etageret skovstruktur. 
Indblanding af lystræarter som ask og 
eg kan gøre det lettere at bevare en un
deretage i bevoksningerne, ligesom det 
for mange træarter ofte ses, at de gerne 
etablerer sig under andre træarter. 
Helt ekstensive metoder kan også være 
en mulighed. Man kan f.eks. nøjes med 
at harve efter oldenfald. Der er ingen 
grund til at ændre praksis, hvis lokal 
erfaring viser, at dette er fuldt tilstræk
keligt. Hvis dette ikke er tilfældet, er 
besparelsen ved ekstensiv jordbear
bejdning ringe sammenlignet med risi
koen for, at foryngelsen af den grund 
ikke kommer i gang. 

5. Afvikling af skærmen 

5.1 Undersøgelsesresultater 
Skærmens lysningsgrad påvirker både 
lystilgangen til foryngelsen samt forsy
ningen med vand og næringsstoffer 
gennem ændringer af nedbør, for
dampning og omsætningen i jorden. 
Bøgeplanter reagerer grundlæggende 
positivt på en øget lystilgang, men 
skærmafviklingen griber ind i et net af 
faktorer, som alle påvirker foryngelsen 
mere eller mindre direkte. Disse fakto
rer er både bestemmende for foryngel
sens evne til at udnytte den øgede lys
mængde og for konkurrenceforholdet 
mellem foryngelsen og anden vegeta
tion. 
Som tidligere nævnt kan forskellige 
vækstfaktorer vekselvirke i deres på
virkning af foryngelsen. Vekselvirk
ning mellem lys og næringsstoffer illu
streres indirekte af undersøgelser, hvor 
foryngelsens vækstreaktion på gødsk
ning og/ eller kalkning er forøget med 
skærmens lysningsgrad (Huss & Ste
phani, 1978; Koss, 1989). Ligeledes har 
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Burschel (1966) haft større effekt af en 
række gødskningsbehandlinger på 
renafdrift end under en skærm. 
Madsen (1993b) beskriver faktorfor
søg med 16 forskellige kombinationer 
af gødskning, vanding, såbedstype og 
ukrudtskonkurrence under henholds
vis en mørk og en lys skærm. 
Det viser sig, at der kun har været bety
delige udslag under den lyse skærm. 
Bøgeplanternes vækst er her forøget 
væsentligt ved en kombination af højt 
vandindhold i jorden og gødskning i et 
mineraljordsblottet såbed . Tilsynela
dende har en eller flere vækstfaktorer 
været begrænsende for væksten ved de 
øvrige behandlingskombinationer. 
I den mørke forsøgsbevoksning har 
lystilgangen formodentlig været den 
mest begrænsende faktor. 
Da lysforholdene under en skærm er 
vanskelige at kvantificere, er undersø
gelser af lysets betydning for bøge
planters vækst ofte gennemført under 
kunstig beskygning. 
Blandt andre har Harley & Waid 
(1955), Dowell (1956), Burschel & Huss 
(1964), Burschel & SchmaItz (1965) og 
Madsen (1993c) undersøgt lysets be
tydning på denne måde. Sidstnævnte 
har haft adgang til at måle jordens 
vandindhold løbende i forsøgsperio
den. Derfor har det været muligt at de
monstrere en betydelig vekselvirkning 
mellem lystilgangen og jordens vand
indhold på planternes vækst. 
Således har bøgeplanterne reageret 
med en lineær vækstforøgelse med sti
gende relativ lystilgang fra 3070 til 65070 
ved højeste niveau for jordens vand
indhold, mens vækstforøgelsen har 
været aftagende med reduceret vand
indhold i jorden. 
Sammen med førnævnte faktorforsøg 
(Madsen, 1993b) viser dette resultat, at 



det er nødvendigt at kvantificere plan
ternes forsyning med både nærings
stoffer og vandforsyning, hvis bøge
planters reaktion på lystilgangen skal 
klarlægges. 
Med udviklingen af nye målemetoder 
til dette brug forøges mulighederne for 
at beskrive årsagssammenhængene 
bag effekten af lysningshugster. Dette 
er en nødvendighed for at komme nær
mere en afklaring af, hvad der er den 
optimale lysningsgrad på forskellige 
lokaliteter. 

5.2 Afvikling af skærmen i praksis 
I praksis lysnes skærmen i mange til
fælde efter første vækstsæson eller se
nere. Man vil helst se, om foryngelsen 
"er slået an", inden der lysnes, så det 
undgås, at der åbnes for ukrudtsinva
sion og måske begyndende værditab i 
skærmen til ingen nytte. Mange foryn
gelser er formodentlig gået til grunde 
eller svækket unødvendigt meget på 
grund af for svag eller for sen lysning. 
Hvis væksten har været god i første 
vækstsæson, er der formentlig skabt et 
godt grundlag for fortsat god vækst og 
overlevelse. H vor foryngelsen derimod 
er blevet hæmmet, synes det at være en 
langsom proces at få gang i væksten, li
gesom risikoen for planteafgang kan 
øges. Kommer lysningshugsten for 
sent, kan en hæmmet foryngelse der ... 
for risikere at komme til at stå svagt i 
konkurrencen med ukrudtsvegetatio
nen, da ukrudtet normalt kan reagere 
hurtigt på en lysningshugst. 
Derfor er det ikke givet, at bøgeforyn
geIsen generelt har den største konkur
renceevne overfor ukrudtet ved en 
meget lav lystilgang. Bøgeforyngel
sens konkurrenceevne i forhold til 
ukrudtet ved en given lysindstråling af
hænger af de øvrige økologiske vilkår, 

samt hvilke ukrudtsarter der er tale 
om. 
Ved fastsættelse af en afviklingsplan 
for skærmen bør man gøre sig klart, 
hvorvidt man om nødvendigt vil be
nytte en intensiv eller en ekstensiv for
yngelsesmetode. I indledningen er der 
nævnt en række forhold, som kan være 
væsentlige for dette valg. 

5.2.1 Intensiv metode 
Hvis man er parat til at tage en intensiv 
metode i brug, må det anbefales at 
lysne skærmen allerede i oldenåret, 
medmindre bevoksningen i forvejen er 
ganske lys. 
For at få et indtryk af mængden og 
kvaliteten af bogen, inden bevoksnin
gen lysnes, kan der foretages en prøve
indsamling på udlagte net af en stør
relse på f.eks. l m 2 forskellige steder i 
bevoksningen. Stikprøver kan snittes 
igennem, så man kan se, hvor stor en 
del af bogen, der ser sund ud. Der kan 
også foretages en spiretest, hvilket med 
fordel kan overlades til en frøhandler. 
Med passende jordbearbejdning og 
hegning kan de almindeligste skade
voldere (mus og vildt) normalt imøde
gås effektivt. Forberedende ukrudts
bekæmpelse i oldenåret er også værd 
at overveje, hvis lokal erfaring viser, at 
ukrudtet vil udvikle sig hurtigt. 
Det skal dog understreges, at faktorer, 
som almindelige skovdyrkningsmæs
sige indgreb ikke kan rette op på, stadig 
kan være begrænsende for væksten. 
Derfor kan der ikke gives sikkerhed 
for, at der sker en vækstforøgelse i det 
konkrete tilfælde som følge af lysning 
af skærmen i oldenåret. 
Af hensyn til foryngelsen bør de stør
ste og groveste overstandere skoves 
først, da de senere vil være årsag til de 
største fælde- og transportskader. Hvis 
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de mest værdifulde træer i skærmen, 
som herved efterlades, vil få rødmarv 
og vanris, må de dog fjernes først. 
H vis foryngelsen har fået en god start, 
kan skærmen i mange tilfælde fjernes 
indenfor 5-10 år. 
Der er dog en række vigtige undtagel
ser, hvor en skærm kan være til stor 
gavn for foryngelsen i en længere år
række i 

- frostudsatte bevoksninger 
- bevoksninger med stor risiko for for-

sumpning 
- bevoksninger, hvor ukrudtsproble

met kan blive meget stort 
- bevoksninger, hvor man ønsker at 

udnytte skærmens opdragende virk
ning. 

Nytten af en relativ langsom skærmaf
vikling må sammenholdes med det 
værditab, som ofte vil opstå på de sid
ste overstandere. 
Endvidere kan en langsom afvikling af 
skærmen skade foryngelsen, selvom 
den er startet godt. Navnlig i meget 
tætte foryngeiser kan konkurrencen 
mellem bøge plan terne i kombination 
med en relativ tæt skærm formentlig 
ødelægge foryngelsens form og stabili
tet. Foruden ved lysningshugster kan 
problemet også imødegås med tidlige 
og stærke udrensninger. 
Ældre foryngeiser over ca. 2 meters 
højde kan blive skadet stærkt ved 
afvikling af overstandere. Dette sker, 
hvis foryngelsen knækkes i stedet for 
at bøje af, når den rammes ved skov
ning og transport af de gamle bøge. 

5.2.2 Ekstensiv metode 
Hvis foryngelsesmetoden skal være 
ekstensiv, anbefales en mere afven
tende afvikling af skærmen. Ved den 
ekstensive metode ønsker man i reglen 

84 

kun at gennemføre en ekstensiv jord
bearbejdning og er i øvrigt ikke indstil
let på ukrudtsbekæmpelse eller heg
ning. Da er risikoen for, at foryngelsen 
mislykkes indenfor det første år for 
stor til, at en lysning i oldenåret kan an
befales. 
Som et resultat af den ekstensive me
tode vil foryngelsen i reglen blive mere 
uensartet og hullet end ved en intensiv 
metode. Med henblik på at gøre foryn
gelsen mere komplet ved senere olden
fald kan der opstå et behov for en læn
gere afviklingsperiode. Foryngelsen 
kan også accepteres som den er, eller 
den kan efterbedres, så skærmen kan 
afvikles hurtigere. 
På de bedste lokaliteter kan der med 
stor sikkerhed gennemføres "mørk for
yngelse", hvor der først lysnes, når for
yngelsen er veletableret og "knæhøj". 
Det er dog værd at være opmærksom 
på, at forudsætningerne for, at denne 
foryngelsesmetode kan gennemføres, 
tilsyneladende ikke er tilstede i den al
mindelige en-etagerede ren bestand af 
bøg. lordbundstilstanden er i reglen 
for dårlig på grund af for meget træk. 
Metoden er mest realistisk i fleretage
rede bevoksninger, gerne blandingsbe
voksninger, hvor bl.a. et godt skov
klima gennem hele omdriften har sik
ret en god jordbundstilstand. 

6. Ukrudtskonkurrence 

Behovet for såvel forberedende som ef
terfølgende ukrudtsbekæmpelse varie
rer meget fra lokalitet til lokalitet, for
uden at det afhænger af de øvrige 
skovdyrkningsmæssige indgreb. Det er 
f.eks. tidligere nævnt, at 

- skærmens lysning regulerer bøgefo
ryngelsens konkurrenceevne afhæn
gig af de øvrige økologiske vilkår, og 



at den bedste konkurrenceevne ikke 
nødvendigvis findes i mørke bevoks
ninger 

- ukrudtsproblemerne kan blive så 
store, at en langsom og forsigtig 
afvikling af skærmen er den mest ra
tionelle vej til naturlig foryngelse 

- ukrudtsinvasionen hæmmes i et mi
neraljordsblottet såbed, mens den 
stimuleres i et sammenblandet såbed 

- frembringelse af et sammenblandet 
såbed med fordel kan gennemføres 
allerede i juni i oldenåret, så behovet 
for forberedende ukrudtsbekæm
pelse i august-september bedre kan 
vurderes 

- ærstød under ca. 5 cm i diameter kan 
trækkes op af jorden med fræser. 

Den mest effektive kontrol af ukrudts
konkurrencen opnås givetvis i bevoks
ninger, der har været så mørke forud 
for etableringen af foryngelsen, at 
skovbunden som udgangspunkt er fri 
for besværlige ukrudtsarter. Det kan 
f.eks. dreje sig om en række græsarter 
(mosebunke, bjergrørhvene, hunde
græs), brombær, ær m.v. 
Normal tyndingspraksis i danske bø
gebevoksninger er dog så stærk, at 
ukrudtsfloraen vil få fodfæste før for
yngelsestidspunktet. Det vil kun være 
få skovdyrkere, der kan stoppe eller re
ducere hugsten stærkt i årtier forud for 
foryngelsestidspunktet med henblik på 
at skygge det meste af bundfloraen bort. 
Pleje af underetagen allerede fra be
gyndelsen af omdriften kan måske 
være et godt middel til at holde bevoks
ningerne mørke samtidig med, at fri
heden til at hugge relativt hårdt i overe
tagen bevares. 
Normalt sættes ukrudtsbekæmpelse i 
forbindelse med anvendelse af herbici
der, men på nogle distrikter vælger 

man f.eks. af hensyn til flora og om
dømme at afstå fra brugen af disse. 
Her kan jordbearbejdning, slåning og 
nedskæring af konkurrerende vegeta
tion være relevante metoder, ligesom 
disse metoder kan være rationelle i for
bindelse med pletbehandling. 
Christensen et al. (1992) beskriver an
vendelse og effekt af en række herbici
der. Propyzamid (Kerb 50) bekæmper 
en del græsarter, samtidig med at mid
let er skånsomt overfor bøgeforyngel
sen. Glyphosat (Roundup m.m.) be
kæmper en lang række af både en- og 
tokimbladede ukrudtsarter, og det er 
især velegnet til forberedende sprøjt
ning i oldenåret. 
Blandingsproduktet glyphosat/ terbu
thylazin (Folar) bekæmper ikke etable
ret ukrudt ligeså effektivt som glypho
sat ved de anbefalede og godkendte dose
ringer. Til gengæld hindres fremspiring 
af en række tokimbladede frøukrudts
arter, og det kan anvendes udenfor 
vækstsæsonen i etablerede foryngeiser. 
Der foreligger eksempler fra praksis, 
hvor glyphosat er anvendt i etablerede 
foryngeiser. Erfaringerne viser ek
sempler på såvel væsentlige som uvæ
sentlige sprøjteskader på foryngelsen. 
Problemet er tilsyneladende, at det 
ikke kan ses på de ikke- udsprungne 
bøgeplanter, hvornår de er blevet så ak
tive, at risikoen for sprøjteskader er 
blevet stor. Anvendes glyphosat i etab
lerede kulturer, bør doseringen derfor 
ikke være højere end den glyphosatdo
sering, som svarer til den godkendte 
dosering af glyphosat ved anvendelse 
af Folar. 
Naturlig foryngelse af ær betragtes 
ofte som uønsket, fordi der ofte er for 
ringe tillid til at æren på langt sigt kan 
udvikle sig tilfredsstillende på en given 
lokalitet. 

85 



På trods af kemisk bekæmpelse er uøn
sket æropvækst vanskelig at kontrol
lere. Problemet diskuteres ofte, og der 
forekommer at være fire valgmulig
heder: 

1. Gennemføre en effektiv og ofte 
kostbar bekæmpelse. 

2. Lade stå til og håbe på at bøgeforyn
gelsen kan overleve under æren. 

3. Lade stå til og håbe på at en ny bøge
foryngelse med tiden kan indfinde 
og udvikle sig under æren. 

4. Lade æren overtage arealet. 

I mange tilfælde vælger man løsning 
nr. 2, 3 eller 4. Med hensyn til alterna
tiv nr. 3, er det værd at understrege, at 
ris i koen for værditab ved den lange 
overholdelse af skærmen bør sammen
holdes med omkostningerne ved alter
nativ nr. 1. I denne sammenhæng skal 
også nævnes muligheden for at fore
bygge ærproblemet ved at fjerne frø
træer forud for oldenfaldet og bruge 
fræser til jordbearbejdningen. 

7. Udrensning 

Formålet med udrensning er at sikre 
foryngelsens stabilitet ved at reducere 
stamtallet og øge diametertilvæksten. 
Desuden reguleres træartssammen
sætningen i tilfælde, hvor f.eks. også 
ær og ask forynger sig naturligt sam
men med bøg, ligesom skadelige træer 
(krukker) fjernes. 
Udrensningerne kan blive de dyreste 
indgreb ved naturlig foryngelse, især 
når foryngelsen er etableret ved fuld
bearbejdning af arealet. Når foryngel
sen bliver mere end mandshøj, stiger 
omkostningerne ved udrensning for
modentlig væsentligt. Ofte udskydes 
udrensningerne til et sent tidspunkt, for
di risikoen for græsinvasion og efterføl-
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gende museproblemer ved tidligere 
indgreb anses for at være betydelig. 
Spørgsmålet er imidlertid, om det ikke 
kan betale sig at foretage de første 
stærke udrensninger tidligere, f.eks. al
lerede ved ca. 1 meters højde. Hvis for
yngelsen er i god vækst, vil den formo
dentlig reagere hurtigt på stamtalsre
duktionen og dermed forhindre 
ukrudtsinvasion. Desuden vil en tidlig 
forøgelse af diametertilvæksten gøre 
den mindre følsom overfor fældeska
der ved afviklingen af skærmen. 
Det er vigtigt ved tidlig udrensning at 
være opmærksom på, at de unge bøge 
skyder igen fra stødet. Der er således 
en risiko for, at nedskæringen skal gen
tages, hvis foryngelsen ikke kan slutte 
sig tilstrækkeligt hurtigt over stød
skudene. 
I foryngeIser, der er anlagt ved fuldbe
arbejdning, består den første stamtals
reduktion normalt af en etablering af 
spor med traktor og grenknuser. Der er 
mulighed for at anvende lette og smalle 
traktorer eller andet let udstyr (f.eks. 
fingerklipper), som kan lave smalle 
spor (ca. l m), hvis dette indgreb sker 
allerede inden foryngelsen bliver 
højere end ca. 1,5 m. Det er da muligt 
relativt billiget at få reduceret stamtal
let meget og s kabt adgang for de senere 
selektive udrensninger, uden at foryn
gelsen åbnes for meget for ukrudtsin
vasion. 
Afhængig af om disse spor laves i en el
ler to vinkelrette retninger, efterlades 
der bælter eller firkantede felter med 
foryngelse. J o mere stamtallet reduce
res på denne måde, jo mere kan om
kostningerne til de selektive udrensnin
ger eller tyndinger reduceres, og jo 
mere kan de udskydes mod det tids
punkt, hvor de kan gennemføres uden 
omkostninger eller med fortjeneste. 



Omvendt kan risikoen øges for 
ukrudtsinvasion og for at stødskudene 
bliver for kraftige. Samtidig kan stam
tallet blive for lille til at danne grund
lag for en bevoksning af god kvalitet. 
Det drejer sig således om at finde ba
lancen mellem den billige mekaniske 
og den dyrere selektive stamtalsreduk
tion uden at skade foryngelsen. 
Udrensningerne bør også gennemføres 
under hensyntagen til afviklingen af 
skærmen (se afsnit 5.2). Tætte og ikke 
udrensede foryngeiser udvikler formo
dentlig lettere en dårlig form og stabili
tet under en mørk skærm end under en 
lys. 
Desuden kan spor i foryngelsen være 
en forudsætning for at kunne gennem
føre hugsten af overstanderne. Spo
rene kan ligeledes gøre det lettere at 
styre skovning og transport hensigts
mæssigt og dermed formindske ska
derne på foryngelsen. 
Der findes eksempler, hvor de første 
udrensninger eller tyndinger i natur
lige foryngeiser er foretaget på et tids
punkt, hvor indgrebet kan gennemfø
res med et positivt dækningsbidrag ved 
hjælp af selvskovere. Det må dog anta
ges, at en forudsætning for så sene ind
greb er, at plantetallet fra starten har 
været lavt. Uden udrensning vil tætte 
foryngeiser udvikle ringe form og sta
bilitet, især hvis skærmen afvikles 
langsomt. 

8. Øvrige indgreb 

8.1 Kimbladsskimmel og insekt-
angreb 

Bekæmpelse af kimbladsskimmel eller 
skadelige insekter kan også være ak
tuel. 
Blandt danske skovdyrkere diskuteres 
risikoen for angreb af kimbladsskim-

mel ofte. Angreb forekommer at være 
sjældne, men de har ry for at være 
meget ødelæggende indenfor kort tid. 
Derfor er der stor risiko for at komme 
for sent, hvis man forlader sig på be
kæmpelse i stedet for forebyggelse. 
Svampen kræver dog varmt og fugtigt 
vejr for at udvikle et angreb. Derfor 
bør vejrforholdene i den aktuelle situa
tion inddrages i overvejelserne, hvis 
man ønsker at sprøjte forebyggende. 
Angreb af skadelige insekter, hvor be
kæmpelse kan betale sig, må også an
ses for at være sjældne. Bøgebladlus 
kan i tørre forsomre anrette betydelig 
skade på 1-3 årige planter, hvilket kan 
gøre bekæmpelse relevant (Bejer, 
1979). 

8.2 Kalkning og gødskning 
Der er i tideri~ ·løb gennemført en del 
undersøgelser af kalkning og gødskning 
med relation til naturlig foryngelse. 
I nogle tilfælde har der været en positiv 
effekt (Muller & Weis, 1913; Haun, 
1958; Bursc el, 1966; Huss & Ste
phani, 1978; ehrmann, 1984; Koss, 
1989). I andre tilfælde har der ikke væ
ret nogen effekt (Burschel et al., 1964; 
Schmidt-Colinet, 1964; Rbhrig et al., 
1978; Ljungstrbm et al., 1990). 
Som nævnt i afsnit 5.1 vil effekten af 
kalkning eller gødskning afhænge af 
skærmens lysningsgrad, jordens vand
indhold og såbedstypen. 
En række forfattere anbefaler kalk
ning 10-30 år forud for foryngelses
tidspunktet (Rbhrig et al., 1978; van 
Tol, 1979; Ljungstrbm et al., 1990). 
Van Tol (1979) har fundet både flere og 
større 1-2 årige bøgeplanter i 1977-78 i 
behandlinger, der er kalket i 1955, end 
i de ikke kalkede. 
I denne undersøgelse er der ikke foreta
get jordbearbejdning. Den bedre frem-
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I 
Foto 5. Udrensning kan være en af de mest omkostningskrævende plejetiltag ved naturlig for
yngelse. 

spiring og vækst skyldes sandsynligvis, 
at kalken har stimuleret omsætningen 
af O-horisonten og dermed frembragt 
en mere muldet jordbundstilstand. 
I denne sammenhæng er det også værd 
at nævne en undersøgelse af Muys 
(1989), som viser hvordan der ca. 30 år 
efter kalkning kan konstateres en bedre 
jordbundstilstand med mindre kom
pakt jord, bedre humuskvalitet og 
større regnormeaktivitet. 
Kalkning skal muligvis ses i sammen
hæng med jordbearbejdningen. Især i 
forbindelse med jorder, der er i en ud
præget mortilstand, kan der tilsynela
dende ske en væsentlig forbedring af 
planternes vækst, hvis kalkningen 
kombineres med en jordbearbejdning. 
Ønskes det ikke at bearbejde jorden, 
kan der kun forventes en gunstig effekt 
på langt sigt (10-30 år). Det er formo
dentlig det tidsrum, der kræves for at 
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ændre jordbundstilstanden i retning af 
en muld tilstand, som øger bogens mu
lighed for at få kontakt med mineral
jord uden jordbearbejdning. 
En fornuftig mængde forekommer at 
være 2-4 t / ha kalk udbragt før frem
spiring. Hvis der etableres et sam
menblandet såbed, bør kalken spredes 
før jord bearbejdningen. 
Det er en forudsætning for en positiv 
effekt af kalkning, at andre faktorer 
ikke fortsat holder foryngelsens vækst 
på et lavt niveau. Derfor bør skærmen 
i forbindelse med en kombineret brug 
af kalkning og jordbearbejdning hug
ges lys allerede i oldenåret, hvis den 
ikke er lys i forvejen. 
Gødskning kan formodentlig aldrig el
ler kun sjældent betale sig. Det er 
navnlig på lette jorder, at gødskning 
umiddelbart forekommer at være mest 
berettiget, men her tyder resultaterne 



hos Madsen (l993b) på, at effekten vil 
udeblive på grund af utilstrækkelig 
vandforsyning. 
Foryngelsens vandforsyning kan sand
synligvis forringes yderligere, idet 
overstanderne kan øge vandforbruget 
som følge af gødskningen. Det skyldes 
både den ringe plantetilgængelige 
vandkapacitet, og at overstanderne 
formodentlig kan forøge vandforbru
get som følge af gødskningen. Derfor 
må den største effekt af gødskning ge
nerel t forven tes på de bed re j order med 
en relativ stor plantetilgængelig vand
kapacitet. 
Også ved gødskning bør skærmen lys-

nes allerede i oldenåret for at mod
virke, at lys og vand bliver begræn
sende faktorer ved udnyttelsen af de 
tilførte næringsstoffer. Hermed er der 
også lagt op til, at behovet for ukrudts
bekæmpelse forøges. I øvrigt må det 
anbefales, at gødskning i givet fald 
kombineres med kalkning. 

8.3 Efterbedring 
Almindeligvis udskydes efterbedring 
til et sent tidspunkt i foryngelsens ud
vikling, f.eks. til efter fjernelsen af de 
sidste overstandere. Da er der god mu
lighed for at vurdere behovet for ef ter
bedring i foryngelsens huller. Desuden 

Foto 6. Når en naturlig foryngelse lykkes godt er det den billigste metode til at frembringe en 
ny bøgebevoksning . 
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er der heller ikke længere risiko for, at 
efterbedringsplanterne bliver ødelagt 
ved senere skovning af overstanderne. 
Små huller, der er mindre i diameter 
end foryngelsens højde, efterbedres 
normalt ikke. De indplantede planter 
vil få svært ved at indhente bøgene -
navnlig når de ofte skal starte i 
ukrudts- og frostplagede huller i for
yngelsen. 
Tidlig efterbedring i foryngelsens før
ste stadier gennemføres også. Formå
let er at undgå huller i foryngelsen med 
de deraf følgende ulemper med ukrudt, 
mus, indre rande og produktionstab. 
I diskussionen omkring betydningen 
af indre rande fremhæves ofte tidens 
evne til at slette sporerne efter huller i 
bøgeforyngeiser, så de ikke kan erken
des ved omdriftens afslutning. Modar
gumentet er, at kvaliteten på tyndings
træerne har stor betydning for bevoks
ningens samlede værdiproduktion, og 
derfor skal de indre rande undgås. 
I princippet er en jordbearbejdning i 
de mislykkede dele af en foryngelse 
forud for de følgende oldenfald eller 
forud for såning af indsamlet bog en 
form for tidlig efterbedring. 
En anden form for tidlig efterbedring 
er flytning af planter fra de vellykkede 
til de mislykkede dele af foryngelsen 
indenfor de første år efter foryngelsens 
etablering. Bøg kan da bruges til ef ter
bedring, fordi den endnu har en chance 
for at følge med den allerede etablerede 
foryngelse. 
Et væsentligt spørgsmål ved tidlig ef
terbedring med bøg er, om efterbed
ringsplanterne eller -frøet kan få svært 
ved at etablere sig, når foryngelsen er 
mislykket i første omgang. Svaret på 
dette afhænger af årsagen til at hullet 
er opstået. 
Ved sen efterbedring vælges ofte rød-
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gran. I reglen kræver den ikke hegning, 
den starter hurtigt og sikkert, og den 
kan opnå en ganske høj alder i indblan
ding med bøg. 
Lærk og douglasgran er også popu
lære efterbedringsarter, da de bedre 
kan følge bøgen igennem hele omdrif
ten. Til gengæld er de ofte meget udsat 
for vildtskader i kulturfasen og kræver 
derfor beskyttelse. 
På mere næringsrige jorder kan der ef
terbedres med ask, som kan plantes 
som heistere for at modvirke vildtska
der. Under gunstige jordbundsforhold 
er der større chance for, at asken kom
mer til at producere træ af høj kvalitet 
og værdi end indplantede nåletræer. 
Desuden kan den formodentlig også 
bidrage til, at der bevares en god jord
bundstilstand i bevoksningen til gavn 
for foryngelsen ved næste omdrifts af
slutning. Som lystræart begunstiger 
den i høj grad en underetage i bevoks
ningen, som er til gavn for læforhol
dene. 
Efterbedring med eg kunne formo
dentlig have en tilsvarende gavnlig ef
fekt på foryngelsesmulighederne på 
langt sigt. På jorder, hvor asken ikke 
udvikler sig tilfredsstillende, kunne 
egen derfor være en brugbar efterbed
ringsart. Problemet med egen er, at 
dens omdriftsalder traditionelt ikke 
anses for at passe godt sammen med 
bøgen. 
Andre træarter, som f.eks . ær og fugle
kirsebær, kan også være egnede til at 
udfylde huller i bøgeforyngeiser. Æren 
er ofte oplagt, fordi den kommer af sig 
selv, mens man i skove uden ær af be
tydning vil være tilbageholdende med 
at introducere den. 
Fuglekirsebær kan med sine pionereg
enskaber være et godt valg, da den i 
blanding kan producere træ af god 



kvalitet, samtidig med at den er en 
smuk indblandingsart. 
Generelt er det værd at understrege, at 
hullerne i bøgeforyngeiser bør opfattes 
som en god anledning til at introducere 
indblandingsarter i foryngelserne til 
gavn for både foryngelsesmulighe
derne i fremtiden og æstetikken. 

9. Konklusion 

Ved etablering af naturlig foryngelse i 
bøg er det vigtigt at få gjort sig klart, 
hvor i spektret fra de ekstensive foryn
geiser til de intensive man om nødven
digt er villig til at arbejde. 
Herunder drejer det sig også om at få 
fastlagt, hvilke tiltag der kan bruges, 
og hvilke der skal undgås, samt hvilken 
risiko der kan være forbundet med de 
relevante tiltag. Disse rammer skulle 
kunne afstikkes på grundlag af drifts
formålet. 
Kendskabet til bøgeforyngelsens øko
logi er endnu begrænset. Der savnes 
navnlig en viden om, hvordan gode og 
dårlige vækstvilkår kan beskrives ved 
hjælp af målbare faktorer. En sådan 
viden ville gøre det muligt i højere grad 
at forklare virkningen af skovdyrk
ningsmæssige indgreb og baggrunden 
for de store lokalitetsforskelle. 
Derfor er det svært at rådgive skovdyr
kere om, hvordan der i den enkelte be
voksning kan fastlægges en foryngel
sesmetode, som giver det rigtige for
hold mellem indsats og ud bytte set i re
lation til driftsformålet. Praktiske er
faringer, og især lokale, vil fortsat ud
gøre et værdifuldt grundlag for meto
devalget. 
Effekten af forskellige former for jord
bearbejdning må dog anses for at være 
ganske godt belyst. Såbedstypens be
tydning og spørgsmålet omkring fuld-

bearbejdning, stribebearbejdning eller 
punktbearbejdning er undersøgt i en 
del forsøg. 
De væsentligste spørgsmål synes at 
være omkring skærmafviklingen. Det 
drejer sig om at finde ud af, hvor 
stærkt der skal lysnes og hvornår, for 
at gøre foryngelsens konkurrenceevne 
overfor anden vegetation størst mulig. 
Især ved foryngelserne efter det store 
oldenår i 1989 vil der opstå et behov for 
mere viden om, hvordan udrensnin
gerne bedst gennemføres. Der vil både 
være tale om tekniske spørgsmål, men 
også spørgsmål om hvordan skærmaf
viklingen påvirker behovet for udrens
ning og stamtalsreduktion. 
Selvom man med det rette metodevalg 
ville kunne optimere foryngelsens kon
kurrenceevne med ukrudtet, er det ikke 
sikkert, at det altid vil være tilstrække
ligt. Forbedrede metoder til at kontrol
lere konkurrerende vegetation vil fort
sat være efterspurgt - ikke mindst hvis 
mulighederne for kemisk bekæmpelse 
i skove indskrænkes. 
Et forbedret kendskab til bøgeforyn
gelsens økologi vil være nøglen til at 
forstå, hvordan en forbedret skovdyrk
ning kan gennemføres i fremtiden. 
Gennem en hensigtsmæssig bevoks
ningspleje, hvor der bl.a. indgår beva
relse af underetage og indblanding af 
andre træarter, vil det sandsynligvis 
være muligt generelt at skabe bedre vil
kår for naturlig foryngelse. 
En forkortelse af omdriften, således at 
foryngelserne startes i aldersklassen 
80-90 år, vil givetvis også kunne øge 
etableringssikkerheden. Navnlig på lo
kaliteter, hvor der er problemer med 
rødmarvsdannelse og reduceret sund
hed i skærmen efter lysningshugster, 
vil en kortere omdrift også kunne imø
degå disse problemer. 
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for gode og konstruktive kommentarer ved 
udarbejdelsen af denne artikel. 
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Skovrejsnings betydning 
for jordvand og jordbundsprocesser 
i sandjorde 
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Økologi, 
PER NØRNBERG, Geologisk Institut, Aarhus Universitet, 
KRISTIAN DALSGAARD, Geologisk Institut, Aarhus Universitet. 

1. Introduktion 

1.1 Hedens historie 
Som resultat af århundreders land
brugsmæssig udnyttelse var det vest
lige Jylland totalt domineret af lynghe
der indtil for lidt over 150 år siden. 
Udviklingshistorien på hederne førte 
til en meget kompliceret produktions
form. Der var stort set ingen grænser 
for de anvendelsesmuligheder hede
lyngen tilbød i form af foder, brænd
sel, byggemateriale m.m. Denne man
geartede anvendelse gjorde, at udnyt
telsen af heden var baseret på lyngens 
vedligeholdelse snarere end opdyrk
ning. 
Heden er således et kulturlandskab op
stået ved og vedligeholdt af menne
skets udnyttelse af naturen. Gennem 
mange århundreder har denne symbi
ose mellem hedebonden og heden fun
geret i en tilnærmelsesvis stabil lige
vægt. 
Pollenanalyser har vist, at den oprin
delige vegetation på disse sandede og 
næringsfattige jorde var en meget åben 
løvskov, hvor bundvegetationen har 
bestået af en mosaik af græsser, urter 
og hedeplanter (Andersen et al. 1983). 
Udnyttelsen af disse skove gjorde, at 
der allerede fra ca. år 2800 før Kr. eksi-
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sterede åbne og sammenhængende he
deområder. Efterfølgende forsvandt 
skoven gradvist, og heden kom til at 
præge landskabet i Midt- og Vestjyl
land. 
Opdyrkningen af heden startede for al
vor mod slutningen af det 19. århund
rede, hvor tilplantningen med hovedsa
gelig nåletræer og agerdyrkningen tog 
fart. De enkelte hedeområder, der nu er 
tilbage, lider alle mere eller mindre un
der naturlig tilgroning med træer. 

1.2 Eksterne påvirkninger 
De undersøgelser, der danner grundlag 
for det følgende er foretaget på hedea
realerne på Hjelm Hede (mellem Skive 
og Struer) - og også her ses begyn
dende tilgroning. Vegetationshistorien 
er kendt; heden invaderes hovedsage
ligt af eg, noget bævreasp og enkelte 
nåletræer (Jensen et al. 1986). 
Det oprindelige grundforskningspro
jekt på Hjelm Hede videreføres i dag 
som et strategisk miljøforskningspro
jekt. Målet er at klarlægge konsekven
serne af luftforurening på forskellige 
følsomme naturtyper som heder og 
klitheder. 
Forudsætningen for at kunne vurdere 
eksterne miljøpåvirkninger af menne-



skeskabt oprindelse er dog at man har 
det nødvendige kendskab til de forand
ringer, der er forårsaget af naturlig 
økosystemdynamik og -udvikling. 
Sigtet er naturbevaring, men ud fra 
hvilken synsvinkel skal forandringerne 
i naturen anskues? Skal de ses i relation 
til de kulturelle økosystemer - eksem
pelvis hederne - eller i forhold til den 
"oprindelige" bronzealder-skov? 
Svarene på disse spørgsmål skal relate
res til det undersøgte system, idet man 
er nødt til at se forandringerne på bag-

120cm 

grund af det undersøgte systems natur
lige dynamik. 

1.3 Skovrejsning 
Tilskyndet af såvel nationale regerin
ger som EF har mange europæiske 
lande grundet den voksende overskud
sproduktion af landbrugsvarer vist en 
stigende interesse for at tage arealer ud 
af den intensive produktion og erstatte 
dem med en eller anden form for skov
tilplantning. 
I forbindelse med denne omsiggri-

Figur l. Indsamling af vand prøver. øverst vises, at der er installe
ret gravitationslysimetre i 10,20,30 og 60 cm's dybde under lyng , 
eg og sitkagran til opsamling af jordvand. Nederst vises render til 
opsamling af gennemdryp under vegetationen. 

95 



Figur 2. Jordbundsprofil under hede. Jord
bunden repræsenterer et typisk podzol
profil. 

bende skovrejsning opstår en lang 
række interessante spørgsmål vedrø
rende de økologiske effekter af den 
ændrede udnyttelse. Storstilede skov
tilplantninger af indførte nåletræsty
per har karakteriseret den hidtidige 
skovrejsning gennem de seneste 50 til 
100 år. 
For nylig er der opstået alvorlig be
kymring angående mulige miljømæs
sige konsekvenser af den hidtidige 
skovdrift - bl.a. hvad angår træarts
valg og renafdrift. Denne bekymring 
er først og fremmest rettet mod den ac
celererende jordbundsforsuring under 
de dominerende rødgran- og sitka
skove, men også de hydrologiske og 
hydrokemiske konsekvenser for såvel 
ferskvandssystemer som grundvand. 
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Bekymringen kan for en umiddelbar 
betragtning synes uforståelig i forbin
delse med skovrejsning. De påtænkte 
tiltag genskaber jo tilsyneladende en 
areal udnyttelse, der ligger forud for 
menneskets indgriben og som sådan 
skulle repræsentere en "naturlig" are
aludvikling. 
Imidlertid er nåleskovs-plantager væ
sentlig forskellige fra de naturlige 
blandingsskove af hovedsagelig eg, 
lind, el, birk og bøg. Dette vegetations
skifte fra hovedsagelig løvfældende 
skov til stedsegrøn skover foregået i lø
bet af relativ kort tid på store dele af 
den nordlige halvkugle. 
Hertil kommer at en række faktorer 
har ændret sig siden; spændende fra 
luft- og nedbørskemien (specielt 
kvælstof- og svovlforbindelser) til en 
væsentlig øget grundvandsudnyttelse. 

2. "Hjerl Hede" projektet 

Hjelm Hede er en del af Hjerl Fondens 
arealer syd for Skive. Her er der siden 

Figur 3. Egen har ingen problemer med at 
etablere sig midt i lyngen. Pæleroden har 
her gennembrudt al-laget. 



Figur 4. Jordbundsprofil under ældre eg. 
De oprindelige horisontgrænser er stærkt 
ud viskede. 

1983 undersøgt ialt mere end 20 jord
bundsprofiler under henholdsvis lyng, 
eg, græs og sitkagran. Der er foretaget 
en grundig undersøgelse af jordbun
den i felten, såvel som i laboratoriet af 
både den organiske og den uorganiske 
del. Endvidere er den mineralogiske 
sammensætning undersøgt under 
samtlige vegetationstyper. 
I et forsøg på at følge jordbundsudvi
klingen under de forskellige vegetati
onstyper er der installeret et stort antal 
lysimetre til opsamling af jordvand. 
Konstruktionen af lysimetrene frem
går af figur l. 
Det nedsivende jordvand afspejler 
jordbundsprocesserne og dermed så at 
sige dynamikken i jordbundsforand
ringerne, mens de foregår. 

2.1 Jordbundsprocesser 
Jordbunden er de øverste en til to me
ter af jordskorpen, dvs. den del der på
virkes af klima, levende organismer og 
deraf afledte processer. Nå r vandet 
siver ned gennem jordbunden - og der
med deltager i jordbundsudviklingen -
udsættes det samtidig for kemiske for
andringer: Nedbøren forvandles til 
jordvand og senere til grundvand. 
I jordbunden dannes efterhånden en 
række mere eller mindre vandrette lag, 
såkaldte jordbundshorisonter, der får 
specielle egenskaber og dermed frem
toning . Blegsandslaget og al-laget er 
eksempler på jordbundshorisonter. 
Den jordbundstype, der omtales i 

Figur 5. Jordbundsprofil under sitkagran. 
Jordbunden er kraftigt podzoleret. Umid
delbart under det sorte og cementerede al
lag (Bh-horisont) er der en placic horisont, 
der er en tynd jernholdig "plade". 
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denne artikel, er de såkaldte podsol
jorde; se figur 2. 
Podzoleringsprocessen består i det væ
sentlige af udvasknings- og udfæld
ningsreaktioner af især jern- og alumi
niumforbindelser og organisk stof un
der frit drænende forhold i enjord med 
en råhumushorisont (mor-lag). 
Organiske syrer mobiliserer jern- og 
aluminiumforbindelser i den øverste 
del af mineraljorden. Herefter trans
porteres det med som organo-mineral
ske forbindelser og genudfældes i al
laget (B-horisonten) . De organiske sy
rers deltagelse i forvitring og opløsning 
af mineraljorden er sammen med mi
neraliseringen af det organiske stof 
med til at sikre rodsystemet en kon
stant forsyning af næringsstoffer. 
De udviklede podzoljorde er bl.a. ka
rakteristisk ved at mangle større, gra
vende dyr, som i brunjorde effektivt 
blander det nedfaldne organiske mate
riale med mineraljord og dermed udvi
sker jordbundens horisontgrænser. 

2.2 Metoder 
I forbindelse med jordvandsundersøg
elserne er der målt følgende parametre: 
l. Mængde og sammensætning af 

regnvand. 
2. Gennemdryp under hede, eg og sit

kagran. 
3. Mængde og sammensætning af 

jordvand umiddelbart under mor
laget hos de tre vegetationstyper. 

4. Jordvandskemien umiddelbart un
der blegsandet (E-horisonten) og 
under al-laget (Bh-horisonten samt 
under Bs-horisonten). 

Nedbøren er opsamlet i 20 stk plast
tragte. Gennemdryps opsamlingen 
foregår i plastrender, der er placeret i 
bundvegetationen, se figur l. 
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lait er der installeret 46 passive gravita
tions-Iysimetre, som består af en ple
xiglas cylinder på 30 cm i diameter. 
Den overvejende del af disse lysimetre 
er installeret igennem en skakt fra en 
"opsamlerbrønd". Det er på den måde 
undgået at lave nævneværdige for styr
relser af den ovenliggende jord og 
rødder. 
I et forsøg på at sammenligne forskel
lige lysimetermetoder er der ligeledes 
installeret 56 sugelysimetre af teflon, 
der virker ved hjælp af et påført va
kuum. Det påførte sug leder jordvan
det til en opsamlerflaske. 
Gennem to år er der ca hver 14. dag 
indsamlet prøver til kemiske analyser. 
Følgende parametre er analyseret i 
regn, i gennemdryp og i jordvand: pH, 
totalt organisk kulstof, jern, alumi
nium, mangan, silicium, kalcium, 
magnesium, kalium, natrium, sulfat, 
nitrat og klorid. Endvidere er der gen
nem 1992 yderligere analyseret for am
monium. Resultaterne er opgivet i mil
ligram pr. liter (ppm). 

3. Resultater og diskussion 

3.1 Jordbundskemi 
Resultaterne af de generelle jord
bundskemiske analyser viser, at jord
bundsprocesserne i stor udstrækning 
er betinget af vegetationen. 
Arealerne på Hjelm Hede blev fredet i 
1910, hvorefter området langsomt er 
invaderet af hovedsagelig stilkeg. En 
undersøgelse af egekrattets indvan
dring har vist, at successionen af eg 
skrider frem med en gennemsnitlig ha
stighed på ca. en meter om året. 
Forsøg med radioaktive agern viser, at 
det hovedsagelig er mus, der er ansvar
lige for spredningen af agern (Jensen 
and Nielsen, 1986). Enkelte ældre ege 



står dog isoleret hist og her midt ude på 
hedefladen så langt fra den diffuse 
"egefront", at de ikke kan være muse
spredt. Det formodes, at disse isole
rede ege skyldes at f.eks. en skovskade 
har tabt et agern. 
På figur 2 ses den podsolerede jord
bund under lyng. I B- horisonterne ses 
nogle kugleformede strukturer, "leo
pardpletning", som formentlig skyldes 
bakteriel vækst. 
Figur 3 viser en mindre eg, hvis hoved
rod har boret sig gennem al-laget. 
Figur 4 viser jordbunden under en ca. 
50 år gammel, enligt stående eg. I løbet 
af det relativt korte tidsrum har egen 
været i stand til at ændre det karakteri
stiske podzolprofil i retning mod en sur 
brunjord med meget udviskede hori
sontgrænser og et nærmest fuldstæn
digt nedbrudt al-lag. 
Jordbunden under lyngen er meget 
fast, hvorimod den under egen er væ
sentligt løsere. Dette skyldes en ændret 
rodfordeling. Den største ændring ses i 
mor-laget, som under egen er langt 
mere omsat, med udvikling af en A-ho
risont umiddelbart under den tidligere 
lyngtørv. Processen kan kaldes de
podzolering og er en nedbrydning af de 
kendte podsol karakteristika (Nielsen 
et al, 1987 a, b). 
Figur 5 viser et profil under sitkagran. 
Plantagen blev etableret i 1933. Morla
get under sitkaen er væsentlig tykkere 
end selv under lyng. Profilet er generelt 
mere omrodet end de øvrige grundet 
pløjning før plantning. Al-laget er 
kraftigt cementeret i den øverste del. 
Som det eneste sted på Hjerl Hede er 
der under disse nåletræer dannet en 
placic horisont, der er en milimeter
tynd jerncementeret plade beliggende 
umiddelbart under Bh- horisonten. 
Profilet viser således en væsentlig 

c 
o 
N 
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kraftigere podzoludvikling end under 
lyng. 
De kemiske analyser af jordbund og 
jordvand bekræfter klart de visuelle 
iagttagelser. På figur 6 og 7 ses pH og 
e/N-forhold under lyng, eg og gran. 
Forskellene mellem de tre vegetations
typer rækker et godt stykke ned i al
laget. 
Det specielt overraskende er den ha
stighed, hvormed processerne foregår. 
De observerede ændringer er foregået 
indenfor en 50- årig periode i økosyste
mer, hvor man ellers forestiller sig peri-

pH H20 

3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.2 

Oi,Oe 

OaJA 

E 

Bh 

Bhs(m) 

Bs 

BC1 

BCh 

C 

1--- Oak -+- Heather -- Spruce 1 
Figur 6. Jordbundens pH under eg (oak), 
lyng (heather) og sitkagran (spruce) i for
skellige horisonter. I morlaget er forskellen 
næsten 2 pH-enheder. (Bogstaverne til 
højre betegner de forskellige jordlag. O: 
morlag, E: udvaskningslag, B: udfæld
ningslag (al-lag), og C: undergrund). 
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1--- Oak -- Heather-- Spruce 1 
Figur 7, e/N forhold i jordbunden under 
eg, lyng og sitkagran. e/N forholdet er et 
udtryk for næringsindholdet i jordens or
ganiske stof. e/N forhold over ca . 30 må 
betegnes som næringsfattigt. 

oder på i hvert fald flere århundreder 
før det er muligt at se så klare effekter. 

3.2 Jordvand 
Foreløbige tolkninger af jordvandsana
lyserne peger på markant forskellige 
ion-fluxer (stof transport af mineralske 
næringsstoffer mv.) under de forskel
lige vegetationstyper. Særlig markant 
er den kraftige udvaskning af organi
skestoffer, magnesium, aluminium, si
licium og jern, samt anionerne sulfat, 
nitrat og klorid under nåletræer. 
Figur 8 viser gennem en to-årig periode 
koncentrationer af aluminium i jord
vandet i 60 cm's dybde under lyng, eg 
og gran. 
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Figur 9 og 10 viser tilsvarende pH og 
total organisk kulstof i samme dybde 
under henholdsvis lyng og gran. I jord
bunden frigives aluminium ved mine
ralforvitring og nedbrydning af orga
nisk materiale. Koncentrationen ned 
gennem jorden er en funktion af pH, 
samt kontakttiden mellem det nedsiv
ende vand og jorden. 
I diskussion om "røde rødgraner" har 
kalium været nævnt som et centralt 
stof. Figur 11 viser koncentrationen af 
kalium som udviser en markant sti
gende tendens over det sidste måleår. 
Spørgsmålet er hvor meget man kan 
tillade sig at tolke på denne tendens. To 
år i denne type af undersøgelse er for 
kort en periode til at danne sig en hold
bar konklusion om sæsonvariationer. 
Resultater fra 1992 viser dog, at ud
vaskning af kalium under sitkagran 
ligger på et nogenlunde stabilt niveau 
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Figur 8. Koncentration af aluminium i 
jordvandet under 60 cm's dybde under 
gran, eg og lyng. Den øverste kurve er alu
miniumindholdet under sitka. (1 denne og 
flere af de følgende figurer nævnes for 
overskuelighedens skyld kun den kurve 
som afviger markant fra de øvrige). 
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Figur 9. Indhold af total organisk kulstof i 
jordvandet under 60 cm's dybde under de 
tre vegetationstyper. Den øverste kurve er 
TOC-indholdet under sitka. 
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Figur JJ. lordvandsindhold af kalium un
der gran og lyng i 60 cm's dybde. Den øver
ste kurve er indholdet af kalium under sit
kagran. 

omkring 20 ppm. Dette betyder, at den 
stigende tendens ser ud til at være fort
sat til og med 1993. Herefter måtte un
dersøgelserne desværre indstilles 
p.g.a. besparelser. 
Figur 12 viser ikke overraskende en 
voldsom forskel i nitratindholdet i van-
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Figur 10. pH i jordvand under gran og lyng 
i 60 cm's dybde. Den nederste kurve er jord
vandets pH under sitkagran. 
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Figur 12. Nitratkoncentration i jordvand 
under gran og lyng i 60 cm's dybde. Den 
øverste kurve er nitratindholdet under sit
kagran. 

det i 60 cm's dybde under sitka og lyng. 
De nyeste tal viser, overraskende for os, 
en stigende koncen tration med dybden 
under sitka. Det kan være en følge af et 
svagt stigende pH med dybden og der
med bedre økologiske forhold for nitri
ficerende bakterier. 
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Kvælstofkredsløbet vil blive nærmere 
undersøgt i et netop startet projekt på 
Hjelm Hede, men kun under lyng. Ge
nerelt er der ikke fundet nitrat i jord
vandet under lyng og eg, bortset fra en
kelte perioder i eftersommeren, hvor 
kraftige regnbyger har udvasket ganske 
små mængder. 
Der er ikke konstateret ammonium i 
jordvandet under eg og lyng, hvilket 
ikke har overrasket os. Derimod er der 
konstateret koncentrationer af ammo
nium under sitkagran i størrelsesorde
nen l til 5 milligram pr liter. 
Kvælstof fungerer først og fremmest 
som makronæringsstof for de fleste 
planter og skal som sådan optages i 
vegetationen i et bestemt forhold til an
dre næringsstoffer. 
Som næringsstof har kvælstof en så
kaldt eutrofieringseffekt. Dernæst har 
kvælstof en forsurende effekt via nitri
fikation af ammonium, og det er som 
sådan medvirkende til at mobilisere 
kationer. 
Det meste plantetilgængelige kvælstof 
i jorden stammer fra mikrobiel (dvs. 
fra bakterier, svampe mv.) mineralise
ring af kvælstof, som oprindeligt er 
bundet i organisk stof. Lyngplanterne 
vides via symbioseforholdet med 
svampe at være i stand til at udnytte 
simple organiske kvælstofforbindel
ser. Lyngen har derfor - sålænge dette 
forhold fungerer - en konkurrencefordel 
i forhold til eksempelvis græsserne, der 
kun kan optage uorganisk kvælstof. 
Det danske materiale der er tilgænge
ligt om arbejder med rødgran, viser ge
nerelt ikke nogen større udvaskning af 
nitrat under rødgran. Kunne man der
for forestille sig, at en kontinental art 
som rødgran med hensyn til kvælstof 
opfører sig anderledes end en oceanisk 
tilpasset art som sitkagran? Sitkagra-
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nen må jo nødvendigvis fra sin natur
lige udbredelse være tilpasset et kraf
tigt anion-miljø (dvs. et miljø med til
førsel af klorid og sulfat via salt
nedslag). 
Den betydelige udvaskning af nitrat 
under sitka stemmer godt overens med 
resultater i andre lande. På skovrejste 
arealer i det nordlige England (Fowler 
et al., 1989) er der målt en stigning i 
svovl og kvælstof på henholdsvis 30 og 
90 070 under nåleskov i forhold til tilstø
dendelyngheder. 
Derfor må de hydro kemiske og hydro
geologiske konsekvenser af storstilede 
skovrejsningsprogrammer nøje vurde
res inden de sættes i gang. 

4. Konsekvenser af skovrejsning? 

En lang række faktorer vil naturligt 
ændre sig ved skovtilplantning; i det 
væsentligste klimatiske og hydroke
miske. 
Uden at det er en fast norm er potenti
elle skovrejsningsarealer karakteriseret 
ved forholdsvis næringsfattige og 
veldrænede jordbundsforhold. 
Arealerne har generelt hidtil under
støttet en relativ lav biomasseproduk
tion. Ved et vegetationsskifte til nåle
skov vil man forskyde næringsstofpu
!jen fra jordbunden til træbiomassen 
og de organiske tophorisonter. 

Regnvandets indhold 
Udviklingen af et løvtag vil ændre for
delingen og mængden af regn, der når 
jordbunden. På figur 13 ses et eksem
pel på ændringen i regnvandets pH når 
det passerer en solitær eg på en hede
flade på Hjelm Hede. 
På trods af det aktuelle ion indhold i en 
specifik regnbyge vil ionbytningsreak
tioner i blade og i endnu højere grad i 
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Figur 13. pH i regnvand under lyng og eg 
gennem to på hinanden følgende år. Den 
fuldtoptrukne kurve er regnvand, den stip
lede er gennemdrypsvand under lyng, og 
den punkterede er gennemdrypsvand under 
eg. 

morlaget - tendere mod at udjævne de 
kemiske variationer, efterhånden som 
vandet passerer igennem de enkelte 
lag. 
Af figur 13 fremgår, at de tilsynela
dende tilfældige udsving i regnvandets 
pH kun i ringe grad afspejles i sæson
variationen efter vandets passage af 
ege-løvtaget, mens den afspejles tyde
ligere under lyng. Denne kraftige 
dæmpning af sæsonvariationen viser 
løvets buffereffekt. 
Løvtaget vir ker som et effektivt filter 
for atmosfærens indhold af kemiske 
komponenter. Tilstrømningen af ke
miske komponenter fra atmosfæren til 
jordbunden sker dels via den såkaldte 
våd-deposition - som består af opløste 
komponenter og partikler i nedbøren -
dels via tørdeposition af partikler og 
gasser. Støv og saltkrystaller, der be
finder sig i atmosfæren fungerer som 
kondensationskerner for dannelse af 
regndråber, som under deres vej mod 
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Figur 14. Ændring i sulfatindhold i regn
vand i forhold til gennemdryp under bjerg
fyr og rødgran på Hjerl Hede. Den fuldt op
trukne kurve er sulfatindholdet i regn. 

jorden vil kunne optage yderligere par
tikler. 
Den kombinerede effekt af disse pro
cesser bevirker en opkoncentration af 
de fleste stoffer i det vand som når 
jordbunden. På figur 14 ses et eksem
pel på ændringer i sulfatkoncentration 
ved passage gennem kronen på hen
holdsvis en enligt stående bjergfyr og 
rødgran. 

lordbundsdannelse 
I forhold til en landbrugsmæssig ud
nyttelse - hvor størstedelen af den 
overjordiske produktion fjernes ved 
høst - vil der ved omlægning til skov 
ske en langsom opbygning af organiske 
tophorisonter, såkaldte muld- og mor
lag. Denne tilførsel af dødt organisk 
materiale - blade, grene mm. - repræ
senterer en betydelig tilførsel til jord
bunden af næringsstoffer, som tidli
gere er optaget fra rodzonen. 
Udover denne tilførsel i form af døde 
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vegetationsdele tilføres der også andre 
stoffer, først og fremmest kalium, kal
cium, magnesium og sulfat fra blad
overflader. 
Kompleksiteten mellem det fysisk-ke
miske miljø og de levende organismer 
kan illustreres ved, at der under samme 
vegetationstype og i samme klimaom
råde kan dannes såvel muld- som 
morlag. 
I et tilsyneladende homogent skovom
råde ved Hald Ege ses en tydelig effekt 
på jordbundsprocesserne af kvæg
græsning. Indtil sidst i 1940'erne gik 
der kvæg i et indhegnet egeskovs
område. Jordbunden på dette areal er 
en typisk sur brunjord med et tykt 
muldlag. Udenfor dette tidligere ind
hegnede areal er der et brat skifte til 
en podsol jordbund. Samspillet mel
lem geologien, vegetationen samt 
den historiske udnyttelse er her 
åbenbar. 
Under forsurende vegetation som 
lyng, sitka og rødgran kan mOrlaget 
opnå en betragtelig tykkelse. Dette 
overfladelag er som hovedregel væ
sentligt surere end de underliggende 
mineraljordshorisonter og er dermed 
en kilde til forsuring. Mikroorganis
mernes aktivitet i dette lag af organisk 
materiale er meget afhængig af de or
ganiske horisonters kemi, der har stor 
indflydelse på surhedsgraden, som 
igen i væsentlig grad er et udtryk for 
organiske syrers aktivitet. 

Mikrofauna 
Ud over de rent vegetationsmæssige 
ændringer ved skovrejsning vil der ske 
ændringer af faunaen samt mikrobio
logien. 
Fra belgiske undersøgelser (Muys et 
al., 1992) i skovrejsningsområder har 
det vist sig, at træartsvalget har en do-
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minerende effekt på de jordbundsle
vende organismer, specielt mængden 
af regnorme. 
Træernes førne-kvalitet og kvantitet 
har således afgørende indflydelse på 
nedbrydningsprocesser, humusdan
nelse og næringsstofcyklus. 

5. Afslutning 

5.1 Jordbund og vegetation 
Det er klart, at valget af træart, gen
nem førne-kvaliteten, er en afgørende 
faktor for humuskvaliteten og dermed 
spørgsmålet om, hvorvidt der bliver 
udviklet morlag eller muldlag. 
Bortset fra bøg er løvtræer normalt 
ikke gjort ansvarlige for "kraftig" 
podzolering. Under næringsfattige 
forhold træffes egen dog med mor-hu
mus og podzoljord, den såkaldte jern
podzol uden den markante Bh-hori
sont, se figur 15. 
Profilet stammer fra Hald Ege og viser 
en jordbund, der har båret løvskov i 
flere hundrede år. I forhold til figur 7 
er der her tale om et langt senere suc
cessionstrin end på Hjelm Hede. 
De feltmæssige iagttagelser (se figu
rerne 2 til 5) viser klart, at vegetationen 
på disse næringsfattige sandjorde på 
kort tid kan ændre jordbundsudviklin
gen. Disse iagttagelser støttes af de 
foretagne laboratorie analyser. 
J ordbundsprocesserne er tydeligt for
skellige under de forskellige vegetati
onstyper, idet der er klare forskelle i 
eksempelvis kvælstofdynamikken og 
den organiske stofcyklus. De seneste 
resultater viser endvidere, at transpor
ten af jern/ aluminium under gran ikke 
på samme måde som under lyng er 
knyttet til organiske forbindelser. Der 
er tydeligvis forskel på jordbundspro
cesserne under lyng og gran. 



Figur 15. Jordbundsprofil fra egeskov ved Hald Ege. 

5.2 Behov for viden ved skovrejsning 
Før man iværksætter omfattende ænd
ringer i landskabsudnyttelse - specielt 
vedrørende ændringer fra agerbrug til 
skov - er det nødvendigt at indsamle vi
den om de enkelte løvtræers "jord
bunds- og vandforhold ". 
Denne viden kan for så vidt godt frem
skaffes via litteraturen. Denne metode 
kan dog næppe anvendes til at belyse 
forandringen af den komplexe veksel
virkning mellem vegetation og jord
bund der vil følge af et skift fra ager
brug til skov. 
Vi mangler stadigvæk fundamental 
viden om de langsigtede effekter 
som vegetationen udøver på jordbun
dens egenskaber og processer - og 
vice versa. Set ud fra et "jordbund
synsspunkt" vil det oftest være såle
des, at mange egenskaber ved jordbun
den ikke opnår ligevægt med en ænd-

ring i vegetationen selv efter mange år. 
Ændringerne lader sig hurtigst obser
vere på relativt næringsfatige sand
jorde med organiske buffersystemer. 
På jorde med kraftigere buffersyste
mer som kalk og højt lerindhold vil 
jordbundsudviklingen ikke svare nær 
så kontant på vegetationsændringer. 
Konsekvenserne af trævækst kan vari
ere meget, selv for den samme art, af
hængig af vekselvirkningen med bio
logiske og ikke- biologiske faktorer. 
Selvom visse effekter af skovrejsning 
umiddelbart kan forudsiges ud fra ge
nerelle erfaringer, så er de bagvedlig
gende processer, der betinger disse for
andringer, i højere grad ukendte. 
Hvis de omfattende ændringer i land
skabsudnyttelsen bliver gennemført 
uden en tilbundsgående viden om mu
lige langtidsændringer på de "skovrej
ste arealer", vil man kunne risikere at 
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skabe en situation, hvor man har be
grænset en eventuel anden anvendelse 
på et senere tidspunkt. 
Det nuværende behov for at begrænse 
den land brugsmæssige drift af arealer 
kan vise sig at være et forbigående fæ
nomen. En eventuel fremtidig genan
vendelse af disse skovrejste arealer til 
landbrugsproduktion kan ikke afvises. 
Det er nødvendigt med mere grundvi
denskabelig viden på området. Men al
lerede nu ved vi at nogle træarter har en 
mere uheldig effekt på jordbund og 
grundvandsdannelse end andre. 

Erkendtlighed 

Forfatterne er Hjerl-fonden og Fussingø 
Skovdistrikt taknemmelig for at have sti/
let forsøgsarealer til rådighed og støllet 
projektet på en lang række andre måder. 
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Sensationelle forskerpåstande 

Af skovrider OLE PEDERSEN, Bregentved Skovdistrikt 

Den ventede fornøjelse ved læsningen 
af en artikel i DST nr. 2, 1993 af profes
sor J. Bo Larsen og ph.d. Jan Svejgård 
Jensen "Såningskulturer af eg - prove
niensvalg og frøforsyning" blev til en 
forbløffende oplevelse. 
På side 60 læses følgende: 
"Hauch anlagde på Bregentved fra 
1880'erne og frem såningskulturer 
med enorme agernmængder, der gav 
op til 200.000 planter pr. ha. Det store 
plantetal skulle sikre en vellykket kul
tur og et tilstrækkeligt udvalg af form
sikre træer. 
Man kan i dag se, at flere af disse be
voksninger langt fra er kvalitetsmæs
sigt tilfredsstillende. Kun de kulturer, 
som Hauch etablerede som agernblan
dinger - hvor f.eks. hollandske og dan
ske agern blev sået sammen - har ført 
til bevoksninger med acceptabel stam
merethed. 
Man kan måske her indvende, at de 
agern Hauch anvendte til sine kulturer, 
hovedsageligt var høstet på dårligt for
mede individer, formodentlig især på 
fritstående træer i mark og i skel. Ek
semplet illustrerer dog tydeligt, at selv 
meget høje stamtal ikke automatisk 
garanterer en høj kvalitet". 

Skal man sammenfatte, hvad de to for
skere skriver, er det følgende: 
1. Flere af L.A. Hauchs anlagte be
voksninger er langt fra kvalitetsmæs
sigt tilfredsstillende. 
2. Kun de kulturer Hauch etablerede 

som agernblandinger af f.eks. holland
ske og danske agern har ført til bevoks
ninger med acceptabel stammerethed. 
3. L.A. Hauch's kulturer illustrerer ty
deligt, at selv meget høje stamtal ikke 
automatisk garanterer en høj kvalitet. 
4. L.A. Hauch anvendte agern, der 
hovedsagelig var høstet på dårligt for
mede individer, formodentlig især på 
fritstående træer i mark og i skel. 

Bregentveds egeskove - historisk 
baggrund 

Lad os først rekonstruere den histori
ske baggrund. 
Med forstinspektør L.A. Hauchs an
sættelse på Bregentved Skovdistrikt 
den 1.5.1886 begyndte en helt ny og in
tensiv kulturmetode. Samtidig skete 
der en ændring i træartsvalget til eg. 
Dette er nøje beskrevet af skovrider T. 
Jagd (Jagd 1961). Kulturanlægsmeto
den er beskrevet af N.E. Holten (Hol
ten 1980). 
I dag findes der 885 ha eg på Bregent
ved. Der har siden 1886 virket 5 skovri
dere. Deres ansættelses perioder og de
res anlæg af eg er vist i tabel 1. 

Proveniensvalget på Bregentved 

Proveniensvalget har været forskelligt 
under de skiftende skovridere. Efter
hånden har de kunnet udnytte den sti
gende viden om provenienser, som 
proveniensforskningen har givet. 
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Foto l. En bevoksning af dansk proveniens, Grevindeskov afd. 405, F 660. Foto: H. Staun. 

108 



Tabel l. Ansættelsesperioder for skovridere på Bregentved og deres tilplantning med eg. Kil
der: T. Jagd (Jagd 1961), bevoksningslisten og gamle planer. 

Ansættelsesperiode Skovrider Ha eg anlagt Ha eg snit/år 

01.05.1886 - 01.11.1915 L.A. Hauch 317 II 
01.11.1915 - 04.12.1918 S. Storm 19 6 
01.02.1919 - 01.08.1957 T.Jagd 278 7 
01.08.1957 - 31.12.1983 H.C. Nissen 130 5 
01.01.1984- O. Pedersen 141 14 

Tabel 2. Benyttede provenienser på Bregentved. Yderligere provenienser findes i proveniensfor
søgene. 

Skovrider Anvendte provenienser 

L.A. Hauch Danmark, Holland, Darmstadt, slavonisk, fransk, "sydlig", 
"meget sydlig" 

S. Storm Bregentved, Danmark 

T. Jagd Bregentved, Herlufsholm, Giesegård, Jægerspris, Knuthenborg, 
Langesø, Vemmetofte, Wedellsborg, Danmark, Kalmar, Visingsø, 
Sverige, Belgien, Holland, Hannenov 

H.C. Nissen Bregentved, Petersgå rd, Tåstrup F.148, Holland A Select og Ge-
bied, Vissing sø, Blekinge, Belgien 

O. Pedersen Bregentved, Tåstrup F.148, Holland A Select og Gebied 

De har haft forskellige muligheder for 
at købe agern og planter, men de har 
alle været interesseret i proveniensval
get. Det har blandt andet givet sig ud
trykt i artikler herom af L.A. Hauch 
"Provenienser med eg" (Hauch 1914), 
T. Jagd "Fra Bregentveds Egeskove -
kultur og racer" (Jagd 1961) og O. Pe
dersen "Forbedret planteforsyning" 
(Pedersen 1991). 
De benyttede provenienser ses i tabel 2. 

Proveniensvalg generelt 

Larsen og Jensen (1993) behandler 
problemstillingen dansk versus hol
landsk eg. Til deres overvejelser vil jeg 

knytte følgende subjektive betragtnin
ger, som ikke er videnskabeligt under
byggede, men som er en praktikers er
faringer. 
A. Hollandske ege har en større andel 
af måneringe end de danske. Månerin
gene stammer fra de hårde vintre først 
i 1940'erne. Til nogle formål nedsætter 
de værdien af kævlerne, da månerin
gen fremtræder som en lys stribe i det 
mørke egetræ. 
B. Hollandske ege har flere frostrevner 
end danske, og efter klimaekstremen i 
marts 1987 er enkelte træer døde og en 
del var svækkede. Derefter indfandt 
honningsvam pen sig i mange af disse 
svækkede træer, og den frembyder nu 
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en latent fare, når næste svækkelse 
kommer. I værste fald betyder det træ
ernes død. 
C. Ved store snelag, der fryser fast på 
grenene, er hollandske provenienser -
med deres lange lige grene - mere udsat 
end de danske for at få revet grenene af, 
på grund af vægten af sne. Et sådant 
lokalt snelag gav store skader på Bre
gentved i 1981. 

L.A. Hauch's egebevoksninger 

Men tilbage til Larsen og Jensens be
dømmelse af Bregentveds egebevoks
ninger: 

Ad. l. Hauch's bevoksninger er langt 
fra tilfredsstillende. Det drejer sig om 
de bevoksninger, der er anlagt fra 1888 
til 1915, som i tabel l ses at være på 317 
ha. 
Larsen og Jensen definerer ikke, hvad 
en tilfredsstillende bevoksningskvali
tet er. Min definition kunne være, at en 
tilfredsstillende kvalitet er, når kvalite
ten er bedre end gennemsnittet af be
voksninger i Danmark, målt som det 
økonomiske udbytte af sortimentsfor
holdet i en bevoksning. 
Her skal man være opmærksom på, at 
sortimentsforholdet ud over proveni
ensen også vil være påvirket af plante
tallet i kulturen, hidtidig hugststyrke 
og hugstmåde, og om der er foretaget 
særlige plejetiltag såsom grenkapning 
og vanriskapning. 
En analyse af sortimentsforholdet på 
Bregentved sammenholdt med andre 
skovdistrikters sortimentsforhold (Pe
dersen 1978), (Kjeldsen 1988), har vist, 
at Bregentveds kvaliteter er bedre end 

gennemsnittet. En del heraf må til
skrives gren- og vanriskapningen. 
Det er praktisk umuligt at sige hvilken 
del, der kan tilskrives proveniensen, da 
formen også påvirkes af det store stam
tal i kulturen, den stærke hugststyrke 
og hugstmåden. 
Alternativt kunne man med kvalitet 
forstå antallet af aksetræer. Om Lar
sen og Jensen (1993) har gennemført 
sådanne målinger i L.A. Hauch's be
voksninger kender jeg ikke til. 
Jeg har ikke kunnet finde målinger på 
stammeretheden i L.A. Hauchs be
voksninger, og kan derfor heller ikke 
sammenligne med andre bevoksninger. 
Men jeg mener, at slutresultatet er 
meget tilfredsstillende og nær det opti
male, og at Larsen og Jensen derfor 
ikke har ret. 

Ad. 2. Kun de kulturer Hauch etable
redesom agernblandingeraffeks. hol
landske og danske agern har ført til be
voksninger med acceptabel stamme
rethed. 
For det første virker punkt 2 ulogisk! 
Hvorfor skulle f.eks. rene hollandske 
bevoksninger ikke kunne opnå samme 
stammerethed som blandinger af dan
ske og hollandske, da de hollandske an
gives at have den bedste stammeform. 
Ifølge kåringsfortegnelsen 1991 findes 
der i Danmark 343 ha kåret stilkeg. Af 
disse udgør Bregentveds kåringer 117 
ha svarende til 34 070. To bevoksninger 
er yngre end 1915, ialt 5 ha. Bevoksnin
ger anlagt af L.A. Hauch udgør såle
des et kåret areal på 112 ha, svarende til 
33 070 af landets kårede stilkegeareal. 
Af de 112 ha er 77 ha af ren hollandsk 
afstamning, 24 ha af ren dansk afstam-

Foto 2. En bevoksning af hollandsk proveniens, ikke kåret. Haslev Orned,afd . 29 e. 
Foto: S. Fodgaard. 
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ning, Il ha er af ukendt afstamning. 
Ingen af de kårede bevoksninger er 
blandinger af danske og hollandske 
agern. Kåringsudvalget har været fore
lagt en række af disse blandinger, men 
har ikke ønsket at kåre dem, da udval
get var usikker på afkommet. 
Når der således er kåret 112 ha af L.A. 
Hauchs ege, og der ikke er kåret en ene
ste blandingsbevoksning, har Larsen 
og Jensen absolut ikke ret i deres på
stand om, at kun blandingsbevoksnin
gerne har ført til velformede træer. 

Ad. 3. Hauch's kulturer illustrerer ty
deligt, at selv meget høje stamtal ikke 
automatisk garanterer en høj kvalitet. 
Kåringsudvalget er af en anden me
ning, da så stor en del af L.A. Hauch's 
bevoksninger er kåret. Skovrider H. 
Staun skriver om valg af proveniens 
(Staun 1989), at han vurderer Bregent
ved-provenienserne F. 503-508 højere 
end direkte hollandske importer. 
J.S. Jensen skriver i sin licentiat af
handling (Jensen 1993) på s. 212, at 
F.504, F.629 og F.630 (alle Bregentved) 
kan anbefales. På side 240 skriver han: 
"Formodentlig kan man gennem blot 
en generation opnå markante forbed
ringer af de danske provenienser". 
Alle L.A. Hauchs bevoksninger er for 
mig at se af overgennemsnitlig kvalitet. 
Om dette så skyldes selektionen eller 
behandlingen af bevoksningerne kan 
man dog ikke umiddelbart erkende. 
Jeg mener personligt, at bevoksnin
gerne netop er blevet så gode på grund 
af den hårde selektion, hvilket Jensen 
jo også selv er inde på. 

Ad. 4. L.A. Hauch anvendte agern, der 
hovedsagelig var høstet på dårligt for
mede individer, formodentlig især på 
fritstående træer i mark og i skel. 
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Den første del af punkt 4 er direkte for
kert. Der anvendtes blandt andet i stor 
udstrækning hollandske agern, som 
tidligere beskrevet. 
Hvorpå baseres en formodning om, at 
der er samlet ind på træer i mark og 
skel? Er der kilder, der siger noget så
dant? 
I Bregentveds skove fandtes forstligt 
drevne bevoksninger i L.A. Hauchs 
tid. I 1888 ca. 120 ha, beskrevet som 
værende af ringe kvalitet, men dog 
passet af forstfolk siden 1746. Hvorfor 
skulle man dog ikke have høstet på 
disse bevoksninger? Gætter forfat
terne bare? 

Konklusion 

De 4 postulater virker på mig ganske 
besynderlige, og jeg mener, at de er di
rekte forkerte. Dels savner jeg defini
tion på begrebet kvalitet, som derfor er 
meget uklart, dels savner jeg doku
mentation for de fremførte postulater. 
Mine egne praktiske erfaringer siger 
det modsatte. 
Litteraturkilderne, som Larsen og Jen
sen anfører, giver ikke megen under
bygning af postulaterne. Jeg mener, at 
forskere påtager sig en særlig forpligti
gelse til at have dokumentationen i or
den, når de skriver artikler til skovbru
gets praktikere. 
Der træffes mange vidtrækkende be
slutninger af praktikerne ud fra viden
skabens resultater, i tillid til at de na
turligvis er veldokumenterede og tro
værdige. Normalt anvender man ikke 
tid på at kontrollere deres oplysninger, 
og skal ikke behøve det. 
Hvis forskerne gætter eller taler ud fra 
egne eller andres praktiske erfaringer, 
bør de tydeligt gøre opmærksom på 
dette. 
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Det bedste som det godes fjende 

Af godsforvalter ESBEN MØLLER MADSEN, Trolleholm og Knutstorps godser 

Larsen og Svejgård Jensen (L & SJ) 
meddeler i DST nr. 2/1993 deres syn på 
frøforsyningssituationen i eg. Desu
den fremlægger de bl.a. synspunkter 
på plantetallet ved såning af eg. 
Undertegnede opfatter det naturligvis 
vældigt stimulerende, at L & SJ i deres 
fremstilling synes at lægge vægt på at 
få markeret, at vi skulle have diverge
rende opfattelser. Dette så meget mere, 
som denne position får dem til at 
overse pointen i mine kritiske sidebe
mærkninger (Madsen & Honore 
1992). 
L & SJ inviterer med andre ord og trods 
artiklens videnskabelige opsætning til 
polemik. Lad mig derfor rekapitulere 
og uddybe mit syn på kåringsudvalgets 
politik. 

Frøforsyningsmatematik 

L & SJ foretager en simpel gennem
regning af de potentielle høstmulighe
der i kårede danske frøavlsbevoksnin
ger. Beregningerne er sikkert korrekte 
- omend det gennemsnitlige udbytte 
synes mig vel højt. Men det er en de
talje. 
Jeg er i hovedsagen enig med L & SJ i 
deres beregninger og konklusion: At 
det totale høstudbytte fra de kårede 
frøavlsbevoksninger er uforholds
mæssigt lavt - arealet taget i betragt
ning. 
Samtidigt må man konstatere, at for
holdet ikke er af ny dato. Underforsy-
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ningen med danske agern har faktisk 
stået på gennem en lang årrække. 
L & SJ skriver videre, at man bør orga
nisere frøhøsten bedre samt øge arealet 
med kårede bevoksninger. Det kan 
man jo kun være enig med dem i. Men 
man må samtidigt gøre sig klart, at det 
som tager sig så enkelt ud på papiret, 
ikke synes at være - hvilket erfaringen 
jo altså viser - helt så let at gennemføre 
i praksis. Man må nemlig uvægerligt 
spørge, hvorfor man har ladet under
forsyningen stå på så længe? 
Min pointe - som L & SJ behændigt 
undlader at tage op til drøftelse - er, at 
man bliver nødt til at diskutere/evt. 
ændre kåringsprincipperne. 

Kåringspolitik 

Kåringsudvalgets politik har været og 
er elitær. Man kårer kun det, man an
ser allerbedst, hvilket jo i og for sig kan 
være udmærket. Problemet er imidler
tid, at man i andre europæiske lande -
som Danmark i øvrigt har frit handels
samkvem med - lægger andre og 
mindre kritiske principper til grund for 
kåringspolitikken. 
Det springende punkt i de udenlandske 
kåringsprincipper, som må give grund 
til stor betænkelighed, er de såkaldte 
områdekåringer. Omsat til danske for
hold vil en områdekåring indebære, at 
f.eks. indsamling af agern kan ske i alle 
egebevoksninger indenfor et amts 
grænser. 



Hvis valget står mellem hollandsk importvare og afkom af danske bevoksninger af hollandsk 
oprindelse vil forfatteren vælge sidstnævnte. (Foto af F 627, Bregentved, etableret med hol
landsk frø. 81 år, bonitet 0,5). 
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Derfor knytter der sig stor usikkerhed 
til, hvad det egentlig er for et genetisk 
materiale man køber: Det kan være 
godt, men det kan også være dårligt. 
Sidstnævnte i særdeleshed, hvis man 
indenfor et område samtidigt har en 
specialkåring (fx. "Select") af de 
bedste bevoksninger, som derfor ikke 
indgår i områdematerialet. 
Man må med andre ord forvente, at en 
"område-proveniens" er meget varia
bel, og at indkøbt materiale derfor kan 
afvige betydeligt fra tidligere indkøb 
fra samme område. Og at dette materi
ale meget vel kan være dårligere end 
f.eks. afkom fra danske sekundabe
voksninger. 
Skal man sammenfatte situationen, så 
bliver den praktiske konsekvens af den 
danske kåringspolitik, at når man -
trods fine skrivebordsberegninger -
ikke kan få tilstrækkeligt med agern fra 
danske bevoksninger, så importerer 
man i stedet udenlandsk sekundamate
riale. I denne situation ville det næst
bedste danske sandsynligvis have væ
ret bedre. Det er utilfredsstillende. 

Men hvorledes løser man pro
blemet? 

På det principielle niveau er jeg enig i 
Kåringsudvalgets linie. Målet bør 
være, at kun det allerbedste frømateri
ale anvendes. Men når de høje idealer 
medfører ovennævnte situation bør 
man indstille sig på - forhåbentlig bare 
midlertidigt - at gradbøje principperne 
og søge en tålelig praktisk løsning. 
Og en løsning kunne være, at man -
midlertidigt - indfører to kåringsnive
auer: Prima og sekunda. Samtidig med 
at man fastholder, at kåringerne - både 
prima og sekunda - fortsat skal ske på 
bevoksningsni vea u. 
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Herved kan man øge det danske kå
ringsareal radikalt og dermed også øge 
sandsynligheden for, at der faktisk vil 
blive høstet tilstrækkelige mængder 
agern. Samtidig må man formode, at 
den øgede høstningsaktivitet vil med
føre øget interesse for rationaliseringer i 
indsamlingen og dermed også på sigt en 
fornuftig prisdannelse på danske agern. 

Den hollandske myte 

Hollandske ege-provenienser har gen
nem flere decennier haft næsten kult
status. Bare proveniensen var hol
landsk, var det godt - og i hvert fald 
bedre end hvilken som helst dansk 
(proveniensen Tåstrup som måske ene
ste undtagelse). 
Denne holdning har være under op
blødning i længere tid. Efter Jager, 
Knudsens og Jensens artikel i sidste nr. 
af DST burde det stå klart for enhver, 
at man bør agte sig gevaldigt ved ind
køb af hollandske agern. Dels bør man 
forvente forskel på de to niveauer Se
lect og Gebied, dels er Gebied en meget 
variabel sag. 
Et forhold som imidlertid ikke har væ
ret berørt i litteraturen før, er de hol
landske proveniensers økologiske sta
bilitet under skandinaviske forhold. To 
forhold påkalder sig interesse. 
1. På grund af en formodet hyppigere 
forekomst af måneringe findes der 
blandt råtræhandlere en udtalt skepsis 
over for kævler fra bevoksninger af 
hollandsk oprindelse. 
Mig bekendt findes der ingen under
søgelser, som kan bekræfte/ afkræfte 
dette. Men ud fra egne erfaringer i 
Handelskontoret er jeg tilbøjelig til at 
mene, at der er noget om det. Ole Pe
dersen tilkendegiver samme opfattelse 
i sin replik i dette nummer af DST. 



Problemet blotlægger samtidigt det 
forhold, at man i proveniensforsknin
gen og afkomsbedømmelsen ikke har 
inddraget vedegenskaberne. Man har 
gået efter de velkendte ydre kendetegn. 
Stammerethed, grenvinkler, vanris etc. 
Men det hjælper selvsagt ikke stort, at 
de ydre kvalitetsegenskaber er gode, 
hvis de indre samtidig er dårlige. 
2. Den såkaldte egedød har rokket tyr
kertroen på, at eg er ubetinget økolo
gisk stabil. Jeg har intet belæg for, om 
egedøden generelt er mere hyppig i be
voksninger af hollandsk oprindelse. 
Men jeg kan konstatere, at i de bevoks
ninger på Trolleholm, hvor fænomenet 
har været mest omfattende, har prove
niensen været hollandsk. 
Det opleves ikke trygt, og forholdet 
bør undersøges. 
Sammenfattende finder jeg, at der er 
grund til at være skeptisk over for bru
gen af hollandske provenienser. Forhå
bentlig vil mine formodninger vise sig 
ubegrundede, men min usikkerhed 
med hensyn til anvendelse af holland
ske egeprovenienser er stadigt vok
sende. 
Dette skal selvsagt ikke tolkes som en 
total afvisning af hollandske proveni
enser. Men usikkerheden fører natur
ligt til, at jeg i valgsituationen mellem 
hollandsk importvare og afkom af 
danske bevoksninger af hollandsk op
rindelse vil være tilbøjelig til at vælge 
sidstnævnte, idet man må forvente en 
selektionseffekt i bevoksninger som 
har stået en generation i landet. 

Plantetallet 

Man kan ved læsning af L & SJ få den 
opfattelse, at jeg skulle være ukritisk 

over for proveniensvalget i forbindelse 
med egesåninger. Der er helt forkert. 
Selvfølgelig skal man bare anvende 
godt materiale. Det vil være ærke
dumt at gøre andet for bare at spare 
nogle håndører. En væsentlig side ved 
egesåningen er netop, at agern-om
kostningen ikke er større, end at man 
kan tillade sig at købe marginalt dyrere 
agern uden dermed at sætte økono
mien i egedyrkningen over styr. 
Tilsvarende er jeg naturligvis enig med 
L & SJ i, at der findes en sammenhæng 
mellem udsædsmængde og prove
niens. 
H vis vi er uenige, så er det måske i 
spørgsmålet om, hvilke provenienser 
som er gode (nok). I særdeleshed om 
agern fra ikke-kårede egebevoksninger 
på Bregentved er gode nok i egesånin
ger med ca. 16.000 planter pr. ha. 
Med efterhånden mere end 200 ha ege
såninger på samvittigheden, hvoraf 
der til hovedparten er anvendt agern 
fra "ikke-kåret Bregentved" - d.v.s. af
kom fra de såkaldte agernblandings
bevoksninger - er spørgsmålet mig 
ikke helt uvedkommende. 
Min bedømmelse af Bregentveds ege
bevoksninger er helt på linie med Ole 
Pedersens - se artiklen foran - og afvi
ger altså fra L & SJ' s. Dog kan jeg kon
statere, at netop "agernblandings-be
voksningerne" finder nåde for d'her
rers blik. Med tanke på, at det - som 
nævnt - er herfra vi har fået vore 
agern, rokker deres iøvrigt kritiske 
kommentarer derfor ikke ved min op
fattelse. 
Derimod ser jeg frem til, at L & SJ som 
konsekvens af deres skriveri vil arbejde 
for, at "agernblandings-bevoksnin
gerne" på Bregentved bliver kåret. 
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Efterrationalisering 

Af HELGE HOLSTENER-JØRGENSEN 

lOST 1/93 (årgang 78: 14-31) skriver 
Kim Dralle og J. Bo Larsen om "Pro
duktionsgødskning på Skov- og Na
turstyreIsens hededistrikter". 
Lad det være sagt, at styrelsen efter 
omstændighederne har gennemført en 
fortrinlig kontrolindsats. Imidlertid 
giver artiklen anledning til et par kom
mentarer. 

Flere næringsstoffer er begræn
sende 

Forfatterne meddeler, at det "overra
skede Holstener- Jørgensen og Holms
gaard (1988)", at de kun fandt positiv 
virkning for vanding, ikke for tilført 
gødning i 1983-86. 
Herefter fortsætter de: "Meget taler 
derfor for, at kvælstof - som følge af 
luftforureningen - ikke længere er den 
vækst begrænsende faktor, det tidli
gere har været. Den vækstfremmende 
effekt af den fosfor- og kaliumrige 
gødning tyder på, at et af disse stoffer, 
eller muligvis begge, er kommet i mi
nimum". 
Dette er der for mig ikke noget overras
kende i. Det er reelt i overensstemmelse 
med de delkonklusioner, som løbende 
er blevet draget under arbejdet med 
gødskningsproblemer ved Statens for
stlige Forsøgsvæsen. 
Et kort citat forekommer på sin plads: 
"Den hidtidige udvikling tyder på, at 
vi stadig har en del overraskelser til 
gode". Herefter følger dokumentation 
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for, at indtil 1964 er det påvist, at der -
alt afhængigt af lokalitet - kan være 
behov for tilførsel af N, P, K, Mg (Hol
stener-Jørgensen 1964 s.19). Flere stof
fer er kommet til siden da, så forudsi
gelsen har holdt. 

Andre elementer i system
økologien 

Ind imellem kan man i de senere år føle 
sig på Herrens mark i den verbale fyg
ning af modeord. Min økologiske ind
sigt er baseret på Alfred Dengier: 
"Waldbau auf bkologischer Grund
lage". Der er så suppleret med yderli
gere læsning i årene efter. DengIers bog 
er uovertruffen. 
I disse systemøkologiske tider savner 
man oftest en fuldstændig systembe
skriveIse baseret på eksisterende viden. 
Som en provokation skal der i denne 
forbindelse peges på nogle brokker af 
viden, som det kan være nyttigt at få 
indpasset. 
- I sandjordsområderne er jordfygning 
en næsten årligt tilbagevendende be
givenhed. Det medfører en transport 
af plantenæringsstoffer fra agermar
ker til læbælter og plantager. 
Det drejer sig først og fremmest om ad
sorberede stoffer, som følger de trans
porterede partikler (kationer, hyppigt 
kaldet baser). En del af jordfygningen 
består i muldflugt, en transport af hu
muspartikler, som udover at adsorbere 
kationer også indeholder kemisk bun-



det N og P, som altså også deponeres i 
læbælter og plantager. (Holstener
Jørgensen, 1960). 
- Der kommer også på anden måde til
skud til det træbevoksede økosystem, 
nemlig luft- og nedbørsbårne stoffer. 
Disse stoffer er meget betydende fak
torer i systemøkologien under danske 
forhold; også fordi mange af de tilførte 
stoffer både har en direkte virkning på 
og i planterne, og en indirekte ved ion
bytningsprocesserne i jorden og en for
skydning af forholdet mellem de flade
bundne ioner. (Pedersen, 1993). 
- Nu er det ikke blot tilførsel af stoffer, 
som holder økosystemet på fode. Der 
sker også bortførsler af plantenæ
ringsstoffer, dels ved udvaskning, dels 
ved, at stoffer fjernes med de høstede 
produkter. 
Det er tankevækkende, at enhver plan
tevækst medfører en forsuring af 
vækstmediet, fordi kationer (baser) 
optages og bindes i væksten (Holste
ner-Jørgensen et al. 1988). Dette er 
baggrunden for, at flisning må frarå
des på svage jorder, og at folk med en 
tilstrækkelig alder og hukommelse 
ved, at risdækning på en forarmet jord 
bidrager til at få jorden i orden og man
gelsymptomer kureret. Baserne (katio
nerne) i risene frigøres efterhånden og 
kommer lokaliteterne til gode. 

Afslutning 

Det burde være klart, at der er masser 
af opgaver, som kalder på en indsats af 
initiativrige forskere, så man får sy
stem i systemøkologien. Man må imid
lertid håbe, at de i højere grad tyr til 
eksperimentelle løsninger fremfor at 
læne sig til uunderbyggede hypoteser, 
såsom tesen om de senere års virkning 
af kvælstofdepositionen. 
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LITTERATUR 

Beslutningstagen i den daglige 
ledelse af et skovdistrikt og i 
skovplanlægningen 

Klaus von Gadow & Brian Bredenkamp, 
1992: Forest Management. Academica, 
Pretoria. xiv + 151 pp. ISBN 0868744476. 
Pris: 55 rand (ca. IlO kr). 

Klaus von Gadow og Brian Bredenkamps 
bog 'Fa res t Management' har to hovedte
maer: 
1. hvordan man træffer de "rigtige" beslut

ninger i den daglige ledelse af et skovdi
strikt, set i relation til års- og periodep
lanlægningen, og 

2. hvordan man i den overordnede plan
lægning afvejer forskellige valgmulighe
der i forhold til hinanden. 

Den problemstilling, der behandles i bo
gen, lyder kort sammenfattet således: 
Hvordan sikrer vi ved de daglige dispositio
ner på et skovdistrikt, både at den enkelte 
bevoksning får en optimal behandling, og 
at der tages tilstrækkeligt hensyn til skov
helheden, samtidig med at de samlede res
sourcer bruges mest fornuftigt? 
Det er især det sidste - at optimere ressour
ceudnytteisen, som er af interesse, og det er 
netop her hovedvægten ligger i denne kort
fattede og letlæselige bog. 

Bogen indeholder 9 kapitler: 
1. Introduktion. 
2. Formål, prioritering og valg (beslut-

ningstagen) . 
3. Arealklassificering og inddeling. 
4. Forstlig statusopgørelse. 
5. Tilvækst- og udbytteberegninger. 
6. Valg af tyndingspolitik. 
7. Hugstplanlægning. 
8. Integreret ressourceplanlægning. 
9. Regelbaserede valg og ekspertsystemer. 

Bogens tyngdepunkt ligger i kapitlet om 
hugstplanlægning. Efter en kort introduk
tion til klassiske skovplanlægningsprincip
per ledes man videre til moderne alders-
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klasse- og afdelings baserede planlægnings
og prioriteringsmetoder for både kort- og 
langsigtet planlægning. Gennemgangen 
koncentreres om Gentan-modellen og li
neær programmering. 
Gentan-modellen er kort fortalt en metode, 
som anvendes til at beregne en stabil og rea
listisk aldersklassestruktur for en skov, 
samt til at beregne hvordan man kan opnå 
denne struktur. Gentan-modellen er så at 
sige en modificeret udgave af normalskov
stankegangen. Det er absolut en relevant 
metode for skovplanlæggere i et land som 
Danmark, hvor vi plages af stormfald og 
ukontrolleret bestandsopløsning. 
Af bogens mange gennemregnede og prak
sisnære eksempler er der bl.a. et, der hand
ler om, hvordan en skovfoged ved planlæg
ning for en kort årrække (4 år) sikrer sig, at 
arbejdsopgaverne udføres rettidigt, og at 
arbejdskraft- og maskinindsatsen samtidig 
optimeres. En sådan opgave kan løses med 
"model I", en forstlig variant af lineær 
programmering, der er letforståelig og en
kel at beregne, og som kan anbefales også til 
danske forhold. 

Bogens væsentligste budskab er at vise, 
hvordan man kan konkretisere en beslut
ningsproces og prioritere forskellige valg
muligheder indenfor en given ramme af res
sourcer, naturgivne såvel som monetære. 
De metoder, der omtales, kan også findes i 
mere omfattende lære- og håndbøger om 
fa rest management, men fordelen ved 
denne bog er, at de her er præsenteret kort
fattet og med mange praksisnære og gen
nemregnede eksempler. 
Stoffet præsenteres gennemgående klart og 
kort, men man savner sammenfatninger og 
synteser. Det må beklages, at emner som 
følsomhedsanalyse og beslutningstagen 
under usikkerhed ikke er med. 
Bogen er skrevet for sydafrikanske forhold, 
og eksemplerne bærer præg af, at der mest 
er tale om decideret plantageskovbrug. Selv 
om forfatterne jævnligt præsenterer pro-



blemstillingerne i en større sammenhæng, 
fornemmer man klart, at der i Sydafrika 
ikke praktiseres flersidigt skovbrug i dansk 
forstand . 
Principperne for, hvordan man kan træffe 
rationelle beslutninger er imidlertid anven
delige og af interesse i en bredere sammen
hæng, også i Danmark. Bogen kan anbefa
les til et bred t udsni t af skov folk, ledere i det 
praktiske skovbrug såvel som skovplanlæg
gere og studerende. 
Forlagets adresse er : 
Academica, 1064 Arcadia St., Hatfieid, 
Pretoria, South Africa . 

JP. Skovsgaard 
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LITTERATUR 

Økologiske effekter ved skov
rejsning 
Charles Watkins (red.) 1993: Eeologieal ef
feets of afforestation. CAB international, 
Wallingford. 224 pp. ISBN O 85198 818 O. 
Kan rekvireres gennem DSR Forlag/bog
handel KVL. Pris 481.50 kr. 

Interessen for skovrejsning er øget i flere EF 
lande som et fors øg på at reducere over
skuddet af fødevareproduktionen i EF, 
samtidig med at den fremtidige forsyning 
af ved og træprodukter i Europa sikres. 

(a) Pattern stable over time 

Denne bog konstaterer, at vor viden om de 
økologiske og miljømæssige konsekvenser 
af skovrejsning fortsat er for utilstrække
lige (men hvornår er viden ikke det ?) til at 
vurdere de afledte økologiske og miljø
mæssige konsekvenser. 
Blandt å rsagerne til den manglende viden 
er især: (i) at de involverede processer i na
turen og mellem menneske og natur er for
holdsvis komplekse og ringe belyst; og (ii) 
konsekvenserne ved skovrejsning varierer 
med lokalitet, træart og skovdyrknings
praksis . 
Bogen rummer 13 kapitler, der fra forskel
lige egne af Europa (UK, Irland, Belgien, 

..c (b) Richness gradually decreasing 

;!V-\/-
(c) Rlchness Increasing 

o Years 50 O Years 50 O Years 50 O Years 50 

Rotation 1 I Rotation 2 I Rotation 3 I Rotation 4 

Felling & Felling & Felling & 
planting planting planting 

Figuren viser den fremadskridende forandring i artsrigdom over flere omdrifter for: (a) et 
længe etableret skovsamfund; (b) arter knyttet til et åbent areal, der bliver tilplantet - her 
mindskes artsrigdommen gradvist; samt (c) arter som indvandrer i den nye skov - her forøges 
artsrigdommen. Ved hver pil sker der fældning og plantning af ny skov. 
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Italien og Spanien) behandler økologiske 
aspekter ved skovrejsning (bl.a. fugleliv, 
forsuring af overfladevand og flora). 
Nogle af kapitlerne er forskningsresultater 
fra afgrænsede geografiske lokaliteter, hvor 
brugbarheden for danske forhold umiddel
bart forekommer at være lille. Der er dog i 
bogen masser af stof, der på blandet vis be
rører økologiske problemstillinger, som er re
levante for det danske skovrejsningsprogram. 
Den manglende erfaring om, hvordan mil
jøet reagerer (positivt eller negativt) på 
skovrejsning medfører at nye erfaringsdata 
fra skovrejsningsprojekter har betydning 
for at afkræfte eller bekræfte myter om 
miljøkonsekvenser. 
Fx er de fleste erfaringsdata nu baseret på 
viden fra eksisterende skove, hvor der har 
været skov i mange trægenerationer, men 
denne viden er ikke nødvendigvis gældende 
for nye skove. Desuden sker der ved tilplant
ning af sem i-natur områder (som heder, 
overdrev, mv.) en sandsynlig større negativ 
økologisk effekt end ved tilplantning af et 
område under tidligere landbrugsdrift. 

Miljøkonsekvenser ved tilplantning af et 
areal kan være vidt forskellige, bl.a. afhæn
gig af arealets tidligere anvendelse. Figuren 
anskueliggør, hvordan artsrigdommen i et 
skovsamfund desuden udvikles med tiden. 
Et vigtigt aspekt fra bogen, der er værd at 
fremhæve, er en historisk analyse (fra Ita
lien) om samspillet mellem mennesket og 
brugen af naturen. I en hi storisk sammen
hæng træder det dynamiske aspekt af jor
dens anvendelse til fx skov og samspillet 
mellem menneske og arealanvendelse tyde
ligere frem. 
Et andet interessant eksempel fra bogen er 
muligheden for mere ekstensive skovrejs
ningsprojekter, hvor en and en funktion end 
vedproduktion er målet (med et eksempel 
fra beskyttelse af vand indvinding i UK). 
Bogen henvender sig til praktikere, forskere 
og studerende med interesse for økologi, 
skovbrug og forvaltning af miljø og øko
logi. 

Michael Linddal, 
Sektion for Skovbrug, KVL 
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LITTERATUR 

"Skovene -
hvad i alverden er de til for ?" 
Ramakrishna, Kilaparti & George M. 
Woodwell (eds.), 1993: World Forests for 
the Future.- Yale University Press, New 
Haven and London. 150 pp. (ISBN 
0-300-05749-0). (Bogen kan bestilles hos 
DSR forlag/boghandel, Landbohøjsko
len. Pris: ca. 210 kr). 

Overskriften er titlen på det første af syv ka
pitler i en ny bog ("World Forests for the Fu
ture"), der fokuserer på skovenes rolle for 
miljø og udvikling i et globalt perspektiv. 
Selvom spørgsmålet ikke får et entydigt svar, 
så er det underforstået, at globalt set har 
skovene mere vidtrækkende betydning end 
blot at producere træ. Skovene opfattes som 
et biofysisk element på linie med oceanerne 
(som kan andet end blot at producere fisk). 
Det fremføres, at frigørelse af kulstof (en 
kilde til forøget drivhuseffekt), tab af bio
diversitet, og ødelagt livsgrundlag for op
rindelige folkeslag er blandt følgerne af en 
alt for indskrænket fokusering på udnyt
telse af skovenes beholdning af træ, samt 
regeringers fejlslagne nationale tiltag. 
Det lyder som letkøbte påstande, men i 
denne bog er påstandene underbygget af 
kompetente indlæg, der formår et give en 
præcis fremstilling af det fornyede syn, der 
er opstået på skovenes rolle i den globale 
udvikling og for det globale miljø. 
Bogen er en samling af indlæg fra en uaf
hængig international konference, der blev 
afholdt som forløber for FN's konference 
om miljø og udvikling (UNCED) i Rio de 
Janeiro i juni 1992. Det er en af de bedste og 
mest aktuelle fremstillinger om skovene i en 
global sammenhæng, jeg har set. Bogen er 
samtidig en enkel og god fremstilling, der 
vil give et godt udbytte for de fleste læsere. 
Det allerede omtalte første kapitel af 
G.M.Woodwell kommer hele vejen rundt 
om de globale fællesgoder ved skove. Han 
konkluderer at en løsning er et skift fra en 
lokalt (nationalt) orienteret skovpolitik til 
en skovpolitik med et globalt sigte. 
R.A.Houghton er kendt for sit arbejde med 
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skove og klimaændringer. Han peger bl.a. 
på anvendelsen af skovene som en fornyelig 
energi ressource, men ellers er formålet med 
hans afsnit at konkretisere skovenes rolle 
som "kilde" og "slug" for kuldioxid. 
D.A.Posey skriver om hvordan viden fra de 
oprindelige beboere i skovområder kan få 
betydning for en bæredygtig anvendelse af 
globale skov ressourcer. 
Det er en stor fornøjelse, at økonom ved 
Verdensbanken H.E.Daly's essay "From 
empty-world economics to full-world eco
nomic - a historicai turning point in econo
mie development" er genoptrykt i bogen, 
selvom det ikke specifikt handler om skove. 
Glæden skyldes, at Daly's essay er af den 
slags, der vil får de fleste læsere til at tænke 
anderledes og bedre, og det (essayet) er i høj 
grad relevant for skovbrugere. 
De resterende kapitler er af R. Repetto - om 
økonomisk politik og afskovning, af 
J.5.Maini & o.Ul/sten - om elementer og 
muligheder for bæredygtig udvikling for de 
globale skove, samt af K.Ramakrishna -
om behovet for en international skovkom
mission. Disse kapitler følger en tilsvarende 
informativ og velovervejet fremstilling. 
Bogen indeholder i appendiks afskrifter af 
Skoverklæringen, der blev fremlagt på 
konferencen om miljø og udvikling (UN
CED), og Paris deklarationen fra verdens
skovkongressen i Paris i september 1991. 
Selvom disse har karakter af formelle hen
sigtserklæringer med vide fortolkningsmu
ligheder, så sætter de alligevel rammerne 
for det 21. århundredes globale skovpolitik. 
Bogens nytte for læseren er øget ved, at de 
er medtaget. 
Bogen er essentiel læsning for bureaukra
ter, der arbejder med international skovpo
litik, samt for andre der måtte savne en op
dateret synsvinkel på skovene i et globalt 
perspektiv og den seneste udvikling i inter
national skovpolitik. 
Temaet er skovene i en global sammen
hæng. Selvom de største problemer kan lo
kaliseres til udviklingslandene, så er der er 
nu i bogen også meget som vi kan lære af. 

Michael Linddal, 
Sektion for Skovbrug, KVL 



Indhold 

Palle Madsen: 
Naturlig foryngelse af bøg 69 

Knud Erik Nielsen, Per Nørnberg og Kristian Dalsgaard: 
Skovrejsnings betydning for jordvand og jordbundsprocesser i 
sandjorde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 94 

Ole Pedersen: 
Sensationelle forskerpåstande ... . .............. : : . . . . .. 107 

Esben Møller Madsen: 
Den bedste som det godes fjende . . . . ........... ". . . . . . .. 114 

Helge Holstener-Jørgensen: 
Efterrationalisering ... ......... . ..... .. " ' . . . . . . . . . . . .. 118 

Litteratur: 

Klaus von Gadow & Brian Bredenkamp (anm. af 
J. P Skovsgaard): 

Beslutningstagen i den daglige ledelse af et skovdistrikt og i 
skovplanlægningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120 

Charles Watkins (Anm. af Michael Linddal): 
Økologiske effekter ved skovrejsning . . ....... . : . . . . . . . . .. 122 

Ramakrishna, Kilaparti & George M. Woodwell (anm. af 
Michael Linddal): 

"Skovene - hvad i alverden er de til for?" .. " . . . . . . . . . . . . . . 124 

Forsiden: 
Dette hæfte indeholder en længere artikel med anbefalinger 
om etablering af naturlig foryngelse af bøg. 

Dansk SkøVbftl d It 
ISSN 0905-295X. Udgives af Dansk Skovforening, Amali8'l8j 20, 1875 Frederiksberg C. 
Talefon 31 24 42 66. Telefax 31 2402 42. Postgiro 9 00 19 84. 
Redaktion: Søren Fodgaard (ansv&I'8havende). 
Redaktionsudvalg: kovrider Ole PedenIen (formand). foratfuldmægtig Ejgil Ander8en, 
lektor Jens Dragated, skovfoged Jens Frydendal skDvbrugsl_rar lWe Kjer. 
direktør leIs Elena Koch 
Tryk: Scantryk. kDIegade 12 2500 30 08 




