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Temanummer om 
Flemming Juneker 
Flemming Juncker er en af de sjældne 
personer som har beskæftiget sig med en 
række fag og vel at mærke sat sig varige 
spor overalt. Hans indsats har desuden 
haft en sådan karakter at han er kendt af 
brede kredse i det danske samfund, langt 
ud over fagfællers kreds. 
Flemming Juncker er uddannet forst
kandidat og har som sådan beskæftiget 
sig med skovbrug i praksis på sin ejen
dom ved Mariager - og i sin skov i Ore
gon. Hans mest synlige indsats udgøres 
af virksomheden i Køge, som er Dan
marks eneste træindustri i international 
målestok. I landbruget huskes han for en 
banebrydende indsats med indførelse af 
ammoniak som gødning, majsdyrkning, 
ammoniakbehandling af halm og store 
inddæmningsarbejder på sin ejendom 
Overgård ved Mariager. Under besættel
sen var han centralt placeret i arbejdet 
med nedkastning af våben i Jylland. 
Hertil kommer et forfatterskab, dels på 
skov- og landbrugsfaglige områder, dels 
i form af erindringsbøger. 
Flemming Juncker fylder 90 år den 12. 
september 1994, og en kreds af forstlige 
kolleger har besluttet at hylde ham i den 
anledning. 
Vi har valgt at koncentrere os om Flem
ming Junckers indsats inden for skov
brug og træindustri. Dels fordi en fuld
stændig beskrivelse af alle hans aktivite
ter ville blive særdeles omfattende, dels 
fordi dette tidsskrift henvender sig til 
skovbrugets praktikere. 
Temanummeret indledes med et forsøg 
på en karakteristik af personen Flem-
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ming Juncker, inkl. en kort biografi. 
Derpå følger en vurdering af hans syns
punkter inden for skovdyrkning, især 
jordbundsforhold og hugstmetoder, og 
der omtales hvordan han har formået at 
sætte sig spor også i USA. Det tredje 
område der behandles er træindustrien i 
Køge og hans indsats på det vedteknolo
giske område. 
Temanummeret indeholder også -
måske usædvanligt - to artikler af 
Flemming Juncker selv. Vi har valgt at 
medtage artiklen om kvælstof i skov
jord, fordi Juncker selv betragter den 
som sit faglige testamente på dette 
område. Og artiklen om hugst fra toppen 
er medtaget, fordi der er tale om en sam
let fremstilling af et emne som kunne 
tænkes at inspirere skovbrugets prakti
kere i dag. Som et udtryk for hvordan 
Flemming Juncker stadig er åndeligt i 
fuld vigør kan det oplyses at begge 
artikler er skrevet i løbet af foråret 1994. 
Vi ønsker derfor med dette temanummer 
at hylde Flemming Juncker for en stor 
indsats for dansk skovbrug og træindustri, 
samt for en stadig iderigdom på et stort 
antal faglige områder - ideer som også i 
dag kan inspirere og provokere til debat. 

Thomas Harttung, Flemming Johansen, 
Niels Elers Koch, 1. Bo Larsen 

Redaktør: Søren Fodgaard 

Dette temanummer er udgivet med vel
villig støtte fra Junckers Industrier AJS 
samt Dansk Skovforening. 



Flemming Juncker ca. 1975. 

Personligheden 
Flemming Juneker 
Af forstkandidat ERIK OKSBJERG 

Flemming Juncker blev forstkandidat 
1929. 
Selv siger han, at det er 1. dels fagene, 
som er kommet ham til størst nytte. 
Karakteristisk nok! For i de følgende 75 

år har der næppe været en uge, hvor han 
ikke - trods spærreild - har anlagt en ny 
eller en stadig modificeret betragtning 
over grundvidenskabelige emner som 
eksempelvis teknisk eller biologisk 
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kemi. Træffer man ham midt i sådanne 
betragtninger - emner som vi, hans kol
leger, lykkeligt har glemt - må det gæl
de om at få samtalen drejet mod spørgs
mål, alle kan ha' en mening om. 
Og det er ikke spor svært. For i grundfa
gene har Juncker oftest interesseret sig 
for proces-beskrivelser, der har analoger 
i teknologi, i biologi, i hele det levende 
kosmos, ja, såmænd også i humaniora, 
historie og politik. 
I et fag som kemi har Juncker tidligt lug
tet lunten. Sammenligner man kantusse
kemien i 1930 med den i 1990, ser man 
en stadig større vægt på ligevægtsbe
tragtninger. 
Det gør man også i Junckers lommebi
bel. I 1940' erne og 50' erne gryntede 
han meget om "stødpudeområde" , "buf
fer-pH" og udviklede efterhånden en 
generalkosmologi, hvori agerjordens 
evne til at spise halm og skovjordens 
glæde over at få serveret gederams fore
gik - foregår - efter samme kodeks, inds
tiftet i sin tid i Paradis og siden glemt. 
Her er ordnede forhold: pH bevæger sig 
omkring 5.5, og i grundloven findes en 
paragraf, le Chatelier's princip. Vil 
"noget" skubbe til pH 5.5, udvikles der 
et mod-skub, sådan som man ser "tryk 
& modtryk", tese og antitese forenes i 
den Hegel' ske historieopfattelse. 
Har man overværet en expose som den
ne eller andre af Junckers vidtspænden
de tankestrømme, kan man frygte, at han 
skræver videre, end bukserne kan holde 
- eller man kan irriteres over mangel på 
mellemregninger. Men man opdager 
gerne, at man er kommet i tanke om 
noget, noget der er værd at opholde sig 
ved. 
Eller man opdager, at Juncker faktisk 
bruger sin tankeflugt, evt. bruger den på 
aktuelle problemer, selv betaler prisen 
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for eksperimentet og indkasserer dets 
provenu: Nederlag giver erfaring, og 
sejre giver rygrad til nye, risikable eks
perimenter. 
De mest spirituelle betragtninger ved et 
temmelig livligt gilde, som professor 
Grøn og frue gav for de studerende på 
sommerøvelse i Randbøldal 1942, kom 
fra en kærnemælkdrikkende herre, der 
tilmed holdt en tale tilos. Ingen af os 
havde tidligere set Flemming Juncker 
eller hørt nogen tale som han om "kvali
ficeret insubordination" (lydighedsnæg
telse, red.) som livsprincip. Vi tænkte os 
derfor, at der nok havde været noget 
godt i mælken, at han havde en lille 
streg på - for senere i livet at opdage, at 
han altid har en streg på, den streg man 
selv savner. 
Den lille streg er hans begejstring over, 
at verden er så mangfoldig, men at nog
le af dens hemmeligheder er til at begri
be - eventuelt at udnytte - hvis man tager 
sig sammen. Denne entusiasme forlader 
ham ikke, selv når fanden trækker ham i 
frakkeskøderne. 

Koens fordøjelse og ammoniak 

En tidlig forårsdag - det må ha' været 
1944 - lå jeg ud af kvistvinduet i 
Nyhavn 25 og kiggede ned på bolvær
ket. Her kom Juncker, ivrigt gestikule
rende, gående sammen med redaktør 
Stig Jensen, to våbenfæller, der ikke 
burde vise sig ved højlys dag (Juncker 
var centralt placeret i modstandsbe
vægelsen, red.). De gik nedad mod nr. 
57, hvor de skulle træffe ligesindede, 
hvoraf nogle skulle sørge for, at Juncker 
kunne forsvinde. Vist til London. 
Fra datteren i huset hørte jeg om denne 
afsked. Juncker var ikke til at rive bort 
fra et emne, han havde slået an, som 



passende til en dyster anledning: For
holdet mellem jordbunden og koens 
vom. Enzymerne fik, hvad de kunne til
komme, og halvvejs ude af døren bad 
Juncker alle huske på, hvorledes 
drøvtyggerne havde båret Mesopotami
ens kultur. 
Emner af den art var ikke glemt, da 
Juncker var tilbage på Overgård i god 
behold. Men jeg hørte først om dem i 
1947, fordi gården de to foregående 
somre vrimlede med trestjernede gene
raler og betagende damer fra England, 
USA og Australien. 
I 1947 og de følgende somre rullede den 
ene bus efter den anden ind på Overgård 
med husmands- og landboforeninger. I 
de år udvikledes gården fra en kvægbe
drift til de ekspanderende arealers mark
brug. 
Kostaldens finurlige malkekarussel, stu
destaldens lange række af fede rumper, 
hvis modenhed kunne afprøves med et 
tryk ved haleroden. Juncker elsker 
kvæg, og man kunne finde ham, liggen
de på ryggen i en græsning, omgivet af 
en snes nysgerrige dyr. Han fortalte dem 
om deres kusiner i Mesopotamien. 
På markerne dominerede sære tandem
traktorer, fremmedartede "combinere", 
og længst ude mod havet var gravema
skiner på vej. De første parceller med 
majstyper eller underlige hvedearter 
med stak blev nøje studeret af bønder og 
husmænd, som ved kaffebordet under 
stue-etagens hvælvinger forklarede 
J uncker deres syn på sagerne. Han var i 
sit es. 
Som bekendt kan kvæg få noget ud af 
halm, navnlig hvis de bl.a. får lidt mel
asse dertil. Og det var vist med melasse, 
Juncker lokkede sit kvæg til at æde 
affaldspap fra fabrikationen i Køge. 
Endnu snedigere var hans fodersilo, 

Direktør Flemming Juneker, 1935. 

hvor hakket halm kunne synke og 
mødes af stigende ammoniakdampe, der 
skørner halmen og forbereder den til 
kovommen. Dengang behandlede man 
halmen med natronlud. Men ammoniak
ken skal ikke, som lud skal, skylles bort, 
men følger med foderet til processer i 
koens indre, som ku n Gud kender. 
I vom og i jord omsættes cellulose og 
lignin af mikrober, men det er svært at få 
øje på enzymatiske processer ved stof
fernes begyndende omsætning i ammo
niak-siloen. Det er blevet et tilbageven
dende spørgsmål i J unckers tankegang, 
om bruttoligningen for planteresters 
omsætning (halm, løv eller nåle i jord) 
kan udtrykkes "abiotisk", eller om pro
cessen kan fremkaldes abiotisk. Kan 
man eksempelvis danne nogle humus
stoffer blot ved at sætte ammoniak til 
cellulose, "syntetisk humus"? 

Kvælstof i skovjord 

Forsøgene herover i Vatikanets kældre 
gav vel aldrig entydige svar, men gav 
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eksempelvis Juncker et patent på tørring 
af tørvemasse (sic !) og gav ham anled
ning til at besøge den svensk-amerikan
ske jordbundskemiker Sante Mattson i 
hans hjem i Båstad. 
Her gjorde Juncker rede for min ven 
Sante' s inderste tanker (som han har 
gjort det i sin bog HUMUS & elsewhe
re). På trods af de to kyndige kemikeres 
forskel i tales tyrke var det en herlig 
oplevelse at høre kemi og biologi ind
fældet i landskabshistorie, både den 
mondiale og den lokale. Mattson havde 
trådt sine barnesko på de karrige torp
marker på Hallandsåsen ovenfor Båstad. 
Når nitrifikation i skovjorder påkaldte 
sig 1930'ernes opmærksomhed, skyld
tes det, at man anså nitrat for planternes 
mest bekvemme, måske eneste N-kilde. 
Denne opfattelse delte Juncker vel end
nu i slutningen af trediverne, men nåede 
kort efter krigen til en ganske anden - og 
meget løfterig - vurdering af N-former
nes rolle: 
Nitrifikation er et symptom for rigelig
hed på N - måske også P. Ammoniak er 
den operative N-form, som dels kan spi
ses af planterne - hvis rodceller derved 
befries for energitabet ved reduktion af 
nitrat til amino-forbindelser (præ-prote
in) - dels fortærer ammoniakken selv 
planterester. 

Rigelig og billig ammoniak 

Lad dette resume være lidt for flot, så 
stod dens praktiske muligheder allerede 
klart i 1950 - blot man kunne skaffe bil
ligt ammoniak i store mængder. Det lyk
kedes, og Junckers idealbillede er da 
fælles for agre og skove: En dyb nedsiv
ning af humater, der kan magasinere 
store mængder nedbør. 
På agrene skal tilføres netop så megen 
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ammoniak, at planternes N-behov er 
rigeligt dækket og et overskud kan 
angribe nedmuldet halm. For at undgå, 
at dette overskud nitrificerer (med bl.a. 
nedsivning af den løsthængende nitrat 
til følge) eller at humaterne spaltes skal 
pH holdes lav (ringe kalkning). 
Hvis man altså vil opfange mest muligt 
af denne mistænkelige C02 og lagre den 
fossilt, skal man bruge store mængder af 
ammoniak. 0kologisterne vil gerne af 
med atmosfærens C02, vil gerne undgå 
nedsivning og nitrat, men er vrede på 
ammoniak og forbistrede over landbru
gets store afgrøder. De lader sig martre 
af vor tids fordærvede regn, der falder 
på frelste såvel som profane. 
Mens de vånder sig, først under ammo
niak-nedslag, derpå under denne hersens 
sure regn, bruger Juncker sin sans for 
syntese og byder velkommen til gratis 
ammoniumsulfat. Er vor regn for sur, er 
det kun fordi økologisterne bremser 
nordvesteuropæiske landmænds ønsker 
om større ammoniaknedfældning. 
Junckers grumme smil, når han ved 
morgenmaden nedsvælger et glas med 
dioxin og nitrit - som i den senere tid er 
trådt i stedet for kærnemælken - kan 
ikke skjule hans næsten menneskelige 
sider. Han beundrer fiskeres og bønders 
flid, men ikke bundtrawl og atrazin. 
Det er sjældent, måske aldrig sket, at en 
enkelt person på få år har kunnet opstil
le et markbrugsskema, der har taget alle 
elementer i en omfattende proces i ed. 
Denne konsistens betyder imidlertid, at 
en fejlvurdering af en enkelt komponent 
gennemhuller hele teorien. 
I givet fald er det dog ikke sikkert, at 
jorden opdager teoriens svigt, men 
fortsætter at opføre sig som den skal: Jo 
mere ammoniak, den modtager, jo dybe
re husmuslag og rodrum, jo mere tørke-



Hovedbygningen til Overgård, som Juneker drev i næsten 40 år. 

fast og højproduktiv bliver afgrøden, 
etc. etc. 
Junckers beskrivelse af jordmaterialets 
reaktion på koncentreret ammoniak er et 
rent kemisk brutto-skema. Men han kan 
ikke vide, hvor stor den del af proces
serne, der foregår biologisk med enzy
mer, knyttet til mikroflora og - fauna. 
Med sympati bør man mindes de regn
orme, der segner, og de bakterier, der 
besvimer ved ammoniakkens ekspansi
on - men man har næppe undersøgt, 
hvorvidt en mikrobeverden gendannes i 
det steriliserede volumen. Apropos: Ste
rilisering mindsker ikke på kort sigt jor
dens frugtbarhed, tværtimod. 
Jeg har opholdt mig længe ved Junckers 
markbrugs- betragtninger, fordi jeg 
betragter dem som et af de vigtigste 
numre i et stort Juncker-katalog. Med 

dem kan man - pædagogisk - stille et 
næsten globalt alternativ på spidsen: 
Høj pH og nitrat fremkalder tilstande, 
som savner den stabilitet, der karakteri
serer moderat pH med ammonium- for
bindelser som fremherskende N-form. 
Idealet er en dyb akkumulering af 
humus, således et dybt rodrum med stor 
vandkapacitet og en tøvende afgivelse af 
N. 
Således sat på spidsen kan Juncker i den 
internationale miljø-debat fremsætte 
den forargelige påstand, at de fleste 
agerjorder - også de danske, som længe 
har været nedsovset i kunstgødning -
lider af N-mangel. 
Ikke Junckers hele udestående med mil
jø-idealismen, men kun hans mark
brugspraksis, er behandlet ved denne 
lejlighed, fordi dens værdi kan bedøm-
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mes eksperimentelt. Det er ikke for tid
ligt, at det bliver gjort. 
Markbrugsteoriens udvikling er den ene 
side af Junckers personlighed: En ide 
vokser frem, griber ham, og han kaster 
sig over ammoniumproduktion i USA, 
Norge eller Tyskland. Millionerne rul
ler, og snart ruller der tankvogne ud 
over landets agre. 
Det er den samme personlighed, der 
elsker ting, som intet koster. Han lister 
rundt i sine bevoksninger med en ridse
kniv som "a stumbling-block" for 
moderne kolleger, hvis management
ambitioner hverken finder fornøjelse 
eller udbytte af en så jævn idræt. 

Junckers hugst 

Junckers udhugning på Overgård kom
pliceredes af træartsblanding, men hans 
tankegang kan skematiseres i rene 
rødgranbevoksninger i Trinderup plan
tage. Behandlingen her begrundes i en 
fortsættelse af 60 år gamle overvejelser 
(DST 1930 og 31), der taler om økono
mien ved hugst fra toppen, men hvis 
betragtninger over jordbundens hugstre
aktion endnu bevæger sig i en ramme af 
datidens - navnlig svenske - mor- teori. 
Med fare for at tabe både brillans og 
vigtige detailer i Junckers egen fremstil
ling af de senere års udvikling, kan man 
vove følgende kortslutning af emnets 
komponenter: Juncker ofrer nogen ved
produktion mod at få en urteproduktion. 
Denne opstår, hvor jordbunden - først 
pletvis - er fri for bevoksningens vand
og næringsoptageise. Disse "pletter" er 
de døde, rådnende rodsystemer af 
bevoksningens største træer. Urtevege
tationen udvikler sig med tiltagende fro
dighed efter bevoksningens 25-30 års 
alder, danner en stadig dybere humus-
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nedfældning og inviterer til indvandring 
eller -plantning af løvtræ. 

Nitrificering og mykorrhiza 

Vi vil ikke diskutere nogle store linier 
som driftsformål og lignende, men et 
øjeblik se på nogle meget små linier, 
nemlig bundens udvikling ved hugst af 
store træer i unge bevoksninger på rela
tiv fattig bund. 
Allerede første vækstsæson mørkfarves 
moslaget - vel et udtryk for rodsyste
mets forrådnelse - og næste sæson ses 
lidt urter som frytle og gederams. En 
sådan reaktion ses ikke ved hugst af et 
lille eller mellemstort træ, vel fordi dets 
døende rodsystems plads straks indtages 
af virile nabotræers rodekspansion. 
Med rette har J uncker forklaret disse 
hugstreaktioner med de fænomener, der 
opstår i amerikanernes "trenched plots" 
eller i L.G. RomelIs "rotisolerade y tor": 
På et lille areal under en sluttet bevoks
ning kan man suspendere bevoksnin
gens vand- og næringsoptagelse ved at 
omgive arealet med en grøft. Blandt de 
mange iagttagelser, man kan gøre her, er 
fremkomsten af nitratflora som gede
rams og skovbrandbæger. På trods af et 
sluttet kronetag. 
Eller man kan fylde grøften med ris, 
lægge en mostørv derover og lokke 
bevoksningens rødder ind over denne 
bro. Såsnart de kommer ind i den fugti
ge, nitrificerende masse af rådne dværg
rødder, skifter de karakter, ligner tynde 
asparges, danner åbenbart ikke længere 
dværgrødder - som i et morlag - og ikke 
synbare mykorrhizer. Disse nøgne lang
rødder kan pr. måned vokse 25 cm og 
kan på en sæson okkupere ca. 1m2

• 

Såsnart det nitrificerende, omgrøftede 
plot er spist op, falder dets tilstand tilba-



Flemming Juneker er åndeligt set stadig 
i fuld vigør. Det blev demonstreret ved 
en ekskursion til Trinderup og Overgård 
den 9. august 1994, arrangeret af Dan
ske Forstkandidaters Forening, hvor 
næsten 100 deltagere hørte på Junckers 
tanker om skovdyrkningsmetoder. 

ge til mor med et dværgrodsfilt. Det sva
rer til Junckers iagttagelse, at man ved 
hyppig hugst fra toppen hindrer, at nitri
fikationspletterne atter bli ver til mor. 
Junckers begejstring ved i sin skov at til
dele dværgrødder og mykorrhizer deres 
roBer, de uendeligt små faktorer i den 
uendeligt store vision om løvskov på 

fattig jord, står ikke tilbage for hans 
entusiasme for teknologisk innovation, 
hvor enkel eller hvor kompliceret den 
måtte være. 

Arter alt sig, som det skal? 

Når han i gamle dage kom til Stockholm 
og færdedes i celluloseteknologiens 
Mekka, kunne han ønske at træffe vete
raner, der videreførte den forstlige guld
alders skovdyrkningsperspektiver. Gen
nem lange aftner med L.G. Romell, Carl 
Malmstrom, Olof Tamm og den yngre 
Lennart Nordstrom bevægede samtalen 
sig netop fra den simple iagttagelse til 
dens eksemplificering i alverdens skove 
og moser, i Saharas klippeørken eller i 
den russiske steppes brunjord. 
Næppe er man kommet indenfor hos 
Flemming Juncker og fru Jutta før man 
føler den samme stemning fra en verden 
udenfor Verona. Fra den moderne ver
dens pietisme kommer man ind i oplys
ningstiden. Voltaires latter på godt 
dansk ærter alskens lyserødt candy
floss, som "på nuværende tidspunkt er 
utrolig væsentligt" og alle blødende 
hjerter, som vor tids gravalvorlige 
selvransagelse har hængt udenpå tøjet. 
De to menneskers mod og kærlige kynis
me har båret dem gennem meget. Midlet 
har hverken været føleri eller troens rare 
klenodie, men den cartesiske devise: 
"Jeg tænker, altså er jeg". At være i en 
skæbne, at leve i lyset fra omverdenens -
ofte fortidens - store bevægelser. 
Når Juncker en sjælden gang lægger sig 
på knæ, det sker under suk og gnavne 
grynt, ondt gør det, er det ikke for at 
bede aftenbøn, men for at grave i en for
ladt myretue eller pille i mostæppet. For 
at se, om alt arter sig, som han har sagt, 
det skal. 
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Kortfattet biografi 

Gunnar Flemming luncker. 

Født 12.9.1904 på Sorø Store Ladegård, 
Slaglille. Søn af ejer af Sorø Store Lade
gård Poul Gunnar Juneker og Anne 
Margrethe Kjeldsen. 
Gift 13.12.1960 med Jutta Gråe f. 
28.4.1906, datter af direktør Julius Kon
stantin Gråe, Nordsjællands Teglvær
ker. 
1923 mat.nat. student (GI. Hellerup), 
1923-24 praktik på skovbrugsstudiet på 
Frijsenborg skovdistrikt v. skovrider H. 
Biilmann, 1928-29 ophold på sidste del 
af skovbrugsstudiet på Pappenheim i 
Bayern v. Forstmeister Splitgerber. 
1929 Forstkandidat af 1. grad. 
Kasseret til militærtjeneste, 1944-45 
Captain i den engelske hær (London). 
1929-30 Skovrider for Nørlund-Thor
stedlund skovdistrikt, 1930-37 tilsyn 
med samme. 1929-34 tilsyn med del af 
Humleore skovdistrikt. 1931-39 ejer af 
skov i Halland. Medlem af bestyrelsen 
for Danish Nitrogen Import og Ny 
Nitrogen NS. 
1930 Grundlægger af Savværk i Køge, 
1932-38 og 1960-75 direktør for NS 
Junckers Savværk i Køge. Ejer af 
Overgård ved Mariager 1938-77, for
pagter til 1981. 1948-1982 ejer af 350 
ha skov i Oregon, USA. 
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Flemming Juneker 
og industrien i Køge 
Af skovrider FLEMMING JOHANSEN, Junckers Industrier AJS 

Omkring 1930 var afsætningen af det 
danske bøgetræ på vej ind i en krise. 
Gavntræprocenten lå på ca. 25, og de 
resterende 75 % blev stadig forsøgt afsat 
på et stærkt vigende brændemarked. 
Flemming Juncker havde som skovrider 
på Nørlund Skovdistrikt forsøgsvis 
opnået en gavntræprocent i bøg på 60 
ved en omhyggelig sortering og 
savværksmæssig udnyttelse. 
Det stod ham klart, at den industrielle 
opgave som det ville være naturligt at 
løse i forbindelse med afsætning af 
dansk bøgetræ, ikke ville ligge i at kon
kurrere med andre savværker om de 
bedre kvaliteter. Opgaven var at anven
de den del af de hidtidige brændesorti
menter, som lå over 15 cm i diameter, 
og som ikke havde direkte knudekarak
ter. 

Bevarelse af løvskoven 

Med dette idegrundlag som baggrund 
har Flemming Juncker siden 1930 
opbygget en træindustri, som i 1974 var 
verdens største på sit felt. Ved at skabe 
afsætningsmuligheder for dimensioner 
og kvaliteter, som ingen anden træindu
stri interesserede sig for, har han i høje
ste grad været med til at skabe det øko
nomiske grundlag for bevarelse af de 
danske løvskove. 

Samtidigt har Flemming Juncker i hele 
sit liv som forstmand i skrift, tale og 
praksis været fortaler for løvskovdriften 
i Danmark - nu og da som den enlige ulv 
i de mange år, hvor det var god latin på 
bjerget at rydde bøg og plante gran. 
Nu er stemningen vendt, og både forst
mændene og naturen giver Juncker ret. 
Hans største fornøjelse i dag er at vise, 
hvordan hans egen skov ved Trinderup 
lige så stille forandrer sig fra ensidig 
nåleskov til frodig løvskov. 

Savværket startes - med sveller 

Den direkte årsag til virksomhedens 
start i 1930 var et sammenbrud i for
handlingerne mellem De Danske Stats
baner og Dansk Skovforening om prisen 
på bøgesveller. Situationen havde 
udviklet sig i retning af, at Statsbanerne 
ville dække deres behov med importere
de fyrresveller, hvilket yderligere ville 
have forværret afsætningsforholdene for 
dansk bøgetræ. 
Imidlertid havde Juncker i Sverige og 
Norge gjort sig bekendt med en ny, 
automatiseret teknik til skæring med 
ramsav. Han mente at denne teknik måt
te kunne bruges til bøgesveller, så de 
kunne fremstilles til en for Statsbanerne 
acceptabel pris. 
I overensstemmelse med sin natur gik 
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lunckers Savværk 1948. 

Juncker i gang. Starten af virksomheden 
var nøjagtig så halsbrækkende, som det 
meste af det, Juncker iøvrigt har beskæf
tiget sig med. Først i november 1930 
traf han aftale med statsbanerne om 
levering af 40.000 sveller inden 1. maj 
1931 - og samtidigt med skovene om 
levering af det fornødne bøgetræ - alt
sammen uden penge og uden savværk! 
Midt i november aftaltes leje af en plads 
med bygning i Køge, og samtidigt 
bestiltes en ramsav på en fabrik i Sveri
ge. Sidst i december ankom maskineriet, 
og lige over midten af januar 1931 kun
ne hovedmaskinerne prøvekøres. 
Ved udgangen af januar var virksomhe
den i fuld drift. Med tilladelse fra Stats-

236 

banerne til at forlænge skæringen 14 
dage ind i maj måned fik man leveret 
godt 90% af det aftalte antal sveller. 
Affaldet fra sveUeskæringen var solgt til 
Køge Trævarefabrik til smørdrittelstave. 
Dette samarbejde måtte dog ophøre i 
marts 1931 på grund af et tillidsbrud om 
afregningen. 

Produktion af parketgulve 

Virksomheden havde derfor ved næste 
sæson et behov for at finde en anden 
anvendelse for mindre-dimensioneret 
bøg. På grund af bøgens slidstyrke var 
tanken om anvendelse til parketgulv 
naturlig. 



Men hidtil havde parketgulve hovedsa
geligt været fremstillet af egetræ som et 
luksusgulv, nedlagt af specialister i kva
drater eller sildeben på et blændgulv af 
fyr. Skulle bøgeparket konkurrere med 
det dengang helt dominerende fyrre
bræt, skulle det som disse kunne ned
lægges direkte på strøer - og have en 
konkurrencedygtig pris. 
Starten var forsøgspræget. F.eks kon
struerede man nogle brædder efter sam
me princip, som i dag bruges til køkken
bordspladerne. Man nåede dog hurtigt 
frem til den model, der stadig anvendes 
i dag, med to rækker stave i hvert bræt, 
sammensat af en specialbygget "Linder
mann- maskine", der egentlig var bereg
net til trækassefabrikation. I efteråret 

1932 opstilledes hele anlægget med 
hjælpemaskiner og tørreanlæg, således 
at fabrikationen af bøgeparketbrædder 
kunne begyndes kort efter nytår 1933. 
Princippet i tørringen skulle være at 
anvende en forholdsvis høj temperatur 
og en meget stærk nedtørring. På denne 
måde mente man dels at formindske 
træets fremtidige fugtighedsoptagelse, 
dels i forbindelse med en efterfølgende 
opdampning at kunne få stavene frem 
med et meget ensartet fordelt vandind
hold - netop med den fugtighed, som 
egnede sig til centralopvarmede huse. 
Tørreanlægget var utraditionelt og vold:.. 
te i begyndelsen store kvaler. Ofte var 
Juncker selv i døgndrift for at få tingene 
til at virke. Ved sådanne lejligheder 

Medarbejdere ved afdeling A og råtræpladsen 1941. 



På side 238-242 vises en serie fotos, udgi
vet af lunckers Savværk 1952. Herover: 
Træerne fældes om vinteren, og kævlerne 
transporteres til savværket i Køge. 

kunne han overnatte i rummet med 
bræddeprøver, hvor han efter sigende 
dækkede sig til med disse for at holde 
varmen. 
I de første år var virksomhedens kontor 
indrettet i et lille rum under ramsaven. 
Regnskabet var skrevet på et bræt, der 
stod i hjørnet, og op ad bræddevæggen 
ind til hestestalden sad yngste kontor
lærling, Jørgen Hooge på en ølkasse. 
Han blev senere virksomhedens salgsdi
rektør. 
Savværket endte ved havne-bassinet, 
hvor "lokummerne" meget praktisk var 
bygget ud over vandet. Dette blev sene
re forbudt af stadsingeniøren, som for
langte retiraderne flyttet ind på land og 
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Kævlerne aflæsses ved hjælp af en kran, 
og afkortes med en elektrisk kædesav. 

forsynet med spande, som derefter blev 
tømt i havnebassinet ! 

Det unge friske initiativ 

Kort efter starten af virksomheden l 

Køge meldte man sig ind i "Træindustri
ens Fabrikantforening". Ved en af fore
ningens senere generalforsamlinger hyl
dede den ældre fonnand direktør Bach 
fra Træskofabrikkerne det unge friske 
initiativ, der var dukket op i Køge. Ime
dens sad "det unge friske initiativ" på 
første række og snorksov. 
Det må i det hele taget nok regnes 
til en af hemmelighederne bag Junckers 
vitalitet, at han altid har forstået at 



slappe af på de mest upassende tids
punkter. 
Ofte har man oplevet, at Juncker efter at 
have sovet trygt og iørefaldende ved et 
møde, pludseligt har rejst sig og imøde
gået de tidligere talere. Engang blev 
Juncker spurgt, hvordan han bar sig ad 
med dette, hvortil han svarede, at han på 
forhånd vidste, hvad de herrer ville sige 
- det var det samme hver gang. 

Brædderne bulner 

Bøgebrædderne blev mødt med en bety
delig mistillid. Man havde klogeligt ladet 
dem følge samme veje som fyrrebræd
derne, de skulle konkurrere med - nemlig 
gennem importør, tømmerhandlere, tøm
mere, arkitekter og byggefmnaer. 
Men mange uheld med dette nye gulv
materiale satte dem ofte i miskredit. 

De afkortede kævler skæres til planker 
på en ramsav, hvorefter plankerne atter 
afkortes til småplanker. 

Brædderne blev lagt i byggeri, som ikke 
var ordentligt tørt - og her var den gam
le skik med vådt indskudsler under 
gulvene helt umulig. Brædderne blev 
ofte slået for tæt sammen, og forøvrigt 
var de fra fabrikkens side i begyndelsen 
tørret for langt ned til den forældede 
byggeskik. 
Resultatet blev, at mange gulve bulede 
op, og kunne de ikke det, kunne vægge
ne blive skubbet ud ! Enkelte huse true
de med at falde sammen, og et etagehus 
fik efter sigende en gesims på hver eta
ge - som ikke var med på tegningerne. 
Det er ubegribeligt, at virksomheden 
overlevede disse begyndervanskelighe
der. En væsentlig del af ovelevelsesstra
tegien var uden tvivl, at man oprettede 
en landsdækkende servicefunktion med 
grundig vejledning til alle bygherrer om 
den rette brug af brædderne . Det lykke-

Småplankerne føres gennem en multi
splitsav, hvor de splittes til parkets tave. 



Efter opskæringen stables stavene på 
paletter og transporteres med gaffeltru
ck til kammertørreanlægget, hvor 
tØrring af stavene finder sted. 

des da også i årenes løb af få de "elendi
ge bøgebrædder" banket op til at blive 
dominerende på det danske gulvmarked. 
Efterhånden som produktionen steg, 
kunne man aftage mere og mere af det 
bøgetræ over 15 cm i diameter, som hid
til havde været henvist til brændemarke
det. Der var tale om triller på en alens 
længde, som med håndkraft blev bakset 
fra skovbunden op på ladet, ned på 
råtræpladsen og op på savbordet. 
De store svingninger i skovningen - den 
gang var sommerskovning utænkelig -
imødegik man ved lagring i savsmuld. 
Senere gik man - ligesom i dag - over til 
at have et stort lager under sprinkler. 
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I bræddefabrikken aflæsses de tørrede 
stave på transportbånd og føres gennem 
en afretter og tykkelseshøvl. 

Cellulosemasse 

Problemet med affald fra gulvfabrikken 
dukkede tidligt op, og allerede i 1935 
eksperimenterede man med trædestilla
tion. Tanken var, at der af affaldsbræn
det skulle fremstilles trækul, methylal
kohol (træsprit) og eddike. 
Der var tale om en delvis ukendt teknik, 
og under de mange forsøg måtte anlægget 
bygges om adskillige gange. I 1936 hav
de vanskelighederne og en eksplosion! -
kostet så meget - 160.000 kr., at man ved
tog at standse eksperimenterne. 
Under anden verdenskrig var der selv
sagt ingen vanskeligheder med affalds
brændet. Virksomheden investerede 



selv i et generatorgas-kraftværk, og salg 
ud af huset gik let. 
Efter krigen begyndte affaldsbrændet 
igen at hobe sig op, og en effektiv 
løsning måtte findes . En nærliggende 
løsning kunne have været etablering af 
en spånpladefabrik. 
Imidlertid anså Juncker det for sandsyn
ligt, at markedet for spånplader ville 
svinge op og ned i samme takt som mar
kedet for gulvbrædder. Han valgte der
for at gå ind på et område, der ikke hav
de med byggeri at gøre: cellulosemarke
det. 
At investere i en fabrik til fremstiling af 
bøge-papirmasse forekom mange - ikke 
mindst långiverne - at være meget utra
ditionelt. Men det lykkedes Juncker i 

Efter at stavene er justeret på bredde og 
længde og forsynet med tap og not i 
enderne, samles de til brædder i den sto-

1951 at få et Marshall-lån med henblik 
på opbygning af en forsøgsfabrik . 
Det fortaltes senere, at en kommission 
blev sendt til Køge for at vurdere ansøg
ningerne. Der var opstillet et pilotanlæg, 
men det virkede ikke. Det hele kogte 
over, og dampen fusede ud til alle sider 
på den mest faretruende måde. Kort 
efter kunne Juncker trøste fabrikkens 
ulykkelige teknikere med, at netop dette 
havde imponeret kommissionen i den 
grad, at den bevilgede lånet uden videre. 
Efter at Juncker havde overtaget for
mandsposten opførtes i 1961-62 en kom
merciel cellulosefabrik med en kapacitet 
på ca. 40.000 årstons. I anledning af de 
to stormfald i 1967 blev fabrikken i 
1968-69 udvidet til næsten det dobbelte. 

Brædderne høvles, pløjes, pudses og går 
til en notmaskine, hvor de forsynes med 
not og tap i enderne, så de kan lægges i 
stadigt forløb . 



De færdige BØCEPARKET-brædder 
lægges af en tømrer direkte på bjælker 
eller strøer som almindelige gulvbræd
der. 

Senere har virksomheden, efter at Flem
ming Juncker trak sig tilbage i 1976, 
foretaget yderligere to store investerin
ger til at imødegå problemerne med sti
gende mængder affaldstræ: Et stort 
kraft-varmeværk til intern forsyning i 
1987 og MDF- fabrikken til fremstilling 
af træfiberplader i 1991. 

Forurening 

Kogevandet fra cellulosefabrikken, som 
blev udledt i Køge Bugt umiddelbart 
ved siden af byens affaldsudløb blev 
flyttet til et rensningsanlæg nord for 
byen . Ved den lejlighed foreslog 
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JUNCKERSBØCEPARKET 

Juncker, at virksomheden fik lov til at 
føre kogeluden gennem rørledning ud i 
bugten på dybt vand. Forslaget blev 
afvist, og først efter flere års forhandlin
ger og megen skriveri i aviserne lykke
des det i 1974 at få myndighedernes 
godkendelse af rør-projektet. 
Ledningen blev udlagt i 1975, men der
med var problemerne ikke overstået. 
Især fiskerne hævdede, at kogeluden var 
til fare for fiskebestanden i Køge Bugt, 
og badegæsterne mente, at de store 
mængder af ildelugtende "fedtemøg", 
som lå langs stranden hver sommer, 
kom fra Junckers Industrier. 
Flemming Juncker hævdede på sin side, 



at kogevandet med dets ligninindhold 
var ugiftigt, og at iltningen af det orga
niske stof til vand og kuldioxid ved vin
dens passage hen over havfladen foregik 
let og uden mærkbar nedsættelse af bug
tens iltindhold. Antagelsen blev bekræf
tet af virksomhedens egne målinger ved 
udløbet, men blev naturligvis ikke troet. 
For at få en uvildig instans til at under
søge sagen, fik man Vandkvalitetsinsti
tuttet til at lave en udførlig rapport i 
1987. Den blev grundig og ordrig - og 
gav anledning til mange fortolkninger. 
Virksomheden læste i rapporten, at den 
ikke var skyld i "fedtemøg" og ikke i 
nævneværdig grad gav anledning til 
nedsættelse af iltindholdet i Køge Bugt. 
Miljøorganisationerne læste, at udløbet 
fortsatte som en fane langs havbunden, 
og ret langt ud i denne fane påstod man, 
at krebsdyrene på havbunden havde det 
skidt. 
Efter mange forhandlinger blev virk
somheden i 1993 påbudt at opføre et 
biologisk rensningsanlæg. Under ind
køringen af dette har man nu og da ople
vet lugtgener, som fik en og anden bor
ger i byen til at ønske sig tilbage til den 

Den første bræddefabrik efter branden i 1933. 

forrige ordning. Ifølge teknikkerne skal 
anlægget kunne køre helt lugtfrit og pro
ducere 5 mio. kubikmeter methangas 
årligt til forbrænding i virksomhedens 
eget kraftvarmeværk. 
Problemerne omkring forureningen fra 
cellulosefabrikken var et væsentligt 
argument, da man besluttede sig til at 
bygge MDF-fabrikken. Dette skete i ste
det for - hvad der nok havde været mere 
naturligt - at udvide cellulosefabrikken 
hvis marked er uafhængigt af byggeriet. 

Nye kapitalindskud 
- mange gange 

Da den unge forstkandidat Flemming 
Juncker i 1930 startede sit savværk til 
svelleskæring, var det med en kapital på 
5000 kr. i kontanter plus smålån hist og 
her, bl.a. gennem sin gode ven professor 
Carl Mar: Møller. 
Da man to år efter skulle i gang med 
gulvproduktionen, blev selskabet 
omdannet til aktieselskab på 160.000 kr. 
Bregentved, Vallø, Vemmetofte og GI. 
Kjøgegaard skovdistrikter ydede selska
bet et lån på 40.000 kr. 
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Den nye gulvfabrik brændte et halvt år 
efter. For at kunne starte forfra med en 
ny og bedre gulvfabrik, måtte man i 
1934 bede en udvidet kreds af skovejere 
om at konvertere lånet samt en 
råtrægæld, ialt 200.000 kr, til præferen
ceaktier, efter at den ordinære aktiekapi
tal var nedskrevet til 120.000 kr. Samti
dig købtes Burmeister og Wains areal i 
Køge med havn og bygninger for 
190.000 kr. 
I 1935 foreslog selskabets hovedfor
handler Harald Kjær kredsen af skovdi
strikter at skaffe selskabet en kassekre
dit på 750.000 kr. tillagerfinansiering, 
og i 1938 blev ca. 600.000 kr. af denne 
kassekredit konverteret til øget præfe
rence-aktiekapital . 
At hele opbygningen af virksomheden 
til 1938 var gennemføt1 med en startka
pital på ca. 1 mio. kr. kunne bagefter 
erkendes, men denne kapital havde slet 
ikke kunnet rejses i 1930 på et så risika
belt projekt. De finansierende godser 
havde allerede i 1934 accepteret og for
dret, at den indskudte kapital skulle 
betales tilbage, når der blev råd til det. 
Indtil da skulle kapitalen forrentes med 
5% som præferenceaktier. 
I 1955 var man omsider kommet så 
langt, at godserne havde fået de kumula
tive 5% af den indskudte kapital. De 
oprindelige aktionærer, Flemming 
Juneker og professor Møller, fik for 
første gang i 25 år et udbytte - som blev 
på 12.000 kr!. 
Nu mente Juneker, at tiden var inde til at 
tilbagebetale godserne deres indskudte 

. kapital, som oprindeligt aftalt. Imidler
tid ønskede godserne nu at beholde 
deres aktier og deres indflydelse i sel
skabet. Efter et par ubehagelige retssa
ger endte det i 1960 med, at skovene 
beholdt 5% (senere 10%) af aktiekapita-
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len, medens Juneker sad med en majori
tet på 80% (senere 75%). 
Dermed fik Juneker langt friere hænder 
til som daglig, dynamisk leder af virk
somheden og formand for bestyrelsen at 
starte en ny og voldsom ekspansion. 
Cellulosefabrikken, guldhønen og afde
ling A blev bygget, pressetørringen gen
nemført, bræddefabrikken dubleret m. v. 

Rekonstruktion i 1976 

I 1976 var virksomheden som følge af 
den internationale krise løbet ind i 
afsætningsvanskeligheder med store 
lagerophobninger, hvis finansiering 
nødvendiggjorde en økonomisk rekon
struktion. Aktiekapitalen forlangtes af 
Handelsbanken nedskrevet til det halve, 
og J unckers aktier måtte til denne ned
skrevne værdi sælges til skovene. 
Denne gang var det praktisk talt hele 
kredsen af råvareleverandører på begge 
sider af Storebælt, der nu kom til at råde 
over 16 mio. kr. aktier. Samtidig kon
verterede Handelsbanken og Finansie
ringsinstituttet 14 mio. kr. tilgodehaven
der til aktiekapital. 
Lavkonjunkturen udløst af ressource
rnangel krisen varede længere, end 
nogen vismand havde drømt om, og 
virksomheden var ikke blevet tilstrække
lig konsolideret ved dette generations
skifte. Derfor måtte der i efteråret 1978 
gennemføres yderligere en forstærkning 
af virksomhedens kapitalgrundlag. 
Dette skete bl.a. ved salg af Junekerhav
nen for 25 mio. kr., indskud fra skovene 
på godt 17 mio. kr. og gældseftergivelse 
fra de to pengeinstitutter samt Eksport
kreditrådet på 18 mio. kr. Endelig blev 
aktiekapitalen nedskrevet med ialt 12 
mio. kr, således at den nu blev på 18 
mio. kr. 



Hestevogn til intern transport forlader fabrikken for sidste gang i 1980. 

I 1984 fordoblede man aktiekapitalen, 
idet en række forsikringsselskaber og 
De Forenede Bryggerier trådte ind som 
aktionærer. I 1985 blev firmaet introdu
ceret på børsen, og aktiekapitalen blev 
udvidet med nominelt 15 mio. kr. Siden 
har der været yderligere et par aktieud
videlser, således at aktiekapitalen i 1994 
er på 86 mio. kr. 
De største aktionærer er Arbejdsmarke
dets Tillægspension, Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond, Tryg Forsikring, Baltica 
Forsikring, Codan Forsikring og Ingeni
Ørernes Pensionskasse, medens kredsen 
af skovejere er skrumpet ind til et lille 
mindretal. Virksomheden er nu velkon
solideret med en aktiekapital på 86 mio. 
kr. der i juni 1994 er noteret på børsen til 
kurs 755 . 

Junckers eget udbytte 

Hvordan gik det så Flemming Juncker 
selv i dette finansielle spil? 
Det kan i runde tal gøres op således: 
Junckers oprindelige indskud og lån ved 
virksomhedens start var med renter vok
set til ca. 1,5 mio. kr. i 1960, hvor han 
indløste skovenes aktier og en del A
aktier ved yderligere at optage et lån på 
1,5 mio. kr. 
Disse ialt 3 mio. kr. lån voksede derefter 
til en gæld på ca. 14 mio. kr. i 1976 -
overfor 18 mio. kr. nominelt i opskrevne 
aktier. De renter, J uncker måtte betale 
for denne gæld - oftest mellem 12 og 
18% med en kapitalfordobling ca. hvert 
femte år - oversteg langt det udbytte -
oftest kun 6% i mindre end hvert andet år 
- som aktiebesiddelsen i selskabet gav. 
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Træskofabrikken i Køge 1977. 

I 1976 måtte aktierne i forbindelse med 
generationsskiftet sælges til halv pris -
for 9 mio. kr. Tilbage stod Juncker med 
en udækket gæld på 5 mio. kr. I sin bog 
"Men morsomt har det været" udtrykker 
Juncker, at han tager dette tab med godt 
humør - det er sket i en god sags tjene
ste, og han har befundet sig godt derved. 
Hvis nu der i 1960 var sket det, at skov
ene havde indløst Junckers aktier istedet 
for omvendt, så havde Juncker været 
langt bedre stillet, men virksomheden var 
sandsynligvis stagneret på 1960-stadet. 
Finansieringen af disse aktieposter i 
Junckers Industrier har Juncker klaret 
ved belåning af Overgård, som stadig 
steg i værdi - dels på grund af de almin
delige værdistigninger, dels på grund af 
de store forbedringer af gården, han 
foretog. 
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Mange har troet at Junckers Industrier 
har været med til at finansiere Overgård. 
Det var faktisk det omvendte, der skete, 
og i 1981 måtte Juncker lade Overgård 
sælge med tab. 

Igangsætter og damptromle 

I hele virksomhedens levetid har 
Juncker personligt været igangsætter, 
inspirator, damptromle og urocenter. 
Bestandig kunne Juncker forbløffe sine 
omgivelser med sin store indsigt i tekni
ske, kemiske og økonomiske detailler -
og samtidig med sit store overblik og 
vingefang på historiske, kulturelle og 
livsfilosofiske områder. 
Juncker havde en fortælling om en virk
somhedsindehaver der var gået til en 
klog kone med sine problemer. Hun 



havde givet ham en lille æske, som ikke 
måtte åbnes, men blot bæres af ham selv 
rundt i virksomheden hver dag , så ville 
alt blive godt. Muligvis drejede det sig 
blot om en tom tændstikæske, men det 
hjalp. 
I sine aktive perioder som direktør og 
bestyrelsesformand var Juncker overalt 
på virksomheden, drøftede, inspirede og 
satte igang. Mange gange har man for
søgt at indrette et kontor på virksomhe
den til Juncker, men det er aldrig lykke
des at få ham til at bruge det. 
Junckers fabelagtige hukommelse er 
ofte sat i forbindelse med hans totale 
mangel på evne til at administrere en 
lommebog og en blyant. Det er højst 
blevet til et ulæseligt stykke papir og en 
knækket blyant i jakkeforet under lom
men. Men selvom han i årevis havde 
aftaler om møder og aktiviteter flere 
måneder frem, oplevede man vist aldrig 

at Juncker glemte eller kom for sent til 
et møde. 

Junckers humor 

I de første vanskelige startår havde man 
næppe kunnet klare sig uden en umåde
lig tyrkertro på sagen og en befriende 
sans for humor. 
To digte blev ofte citeret, fordi de inde
holdt stof, der hele tiden kunne over
føres på forholdene i Køge. Det ene var 
digtet "Pilikok" af Jens Chr. Hostrup. 
Det er en af landets første vrøvleviser, 
hvoraf et af versene lyder: 

Hør nu i aften min gjaldelyd 
Pilikokfimrer i bøge 
Poderen dewler med trestemmigt skryd 
Slak mimrer rundt med hr. Runkelgyd 
Den der vil slå på sin bogholderdyd 
han skal begraves i Køge. 

Det velbetalte brændemarked sidst i 70 'erne påvirkede savværkets forsyning med råtræ. 
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Den anden er fra børnebogen "Stankel
ben", hvor der optræder en despot og 
nogle undergivne umulige "vise mænd". 
Parallelen til Køge var også her nærlig
gende, og når en af de "vise mænd" var 
nedkommet med en diger rapport om et 
eller andet "midlertidigt problem", cite
rede J uncker ofte verset: 

Når en lærd, hvad ej han kan, 
netop skal forklare 
må i sin forklaring han 
på papir ej spare. 

Særprægede spisevaner 

Hotel Hafnia i Køge - som nu er revet 
ned til fordel for en ny jernbanestation -

Orehoved Finerværk 1982. 

indgår med en vigtig rolle i virksomhe
dens historie, idet hotelejeren gennem 
mange år - "gamle Mortensen" - under 
alle disse midlertidige vanskeligheder 
var en af de få i Køge, der hele tiden tro
ede på Junckers fremtid. Her kunne 
Juneker altid spise på kredit, og spise
kortet blev indrettet efter Junckers sær
prægede spisevaner. 
Mange forretningsforbindelser har foran 
et iøvrigt veldækket bord på Hafnia 
undrende set Juncker spise boghvede
grød og drikke vand til. Nu og da er ske
en med en klat grød gået hele bordet 
rundt, så alle kunne smage, medens 
Juncker supplerede med et velformet, 
videnskabeligt foredrag om boghvedens 
fortrinlige egenskaber. 



lunckers Industrier 1972. 

Nøjagtig lige så videnskabeligt begrun
det var det, når man nu og da så Juneker 
spise et halvt pund smØr eller et stort 
stykke fåretælle, som man skyllede ned 
med varm theo 
Også tartar hørte til yndlingsspiserne. 
Engang fik Juneker lokket Poul Larsen 
på en portion, som naturligvis resultere
de i en bændelorm. Alle der kender Poul 
Larsen ved, at beretningen om sygdoms
forløbet blev bedre og bedre med tiden, 
og at kærnen i historien var, at han blev 
fodret med nøjagtig så meget gift (bl.a. 
terpentin), at ormen døde, lige inden han 
selv var ved det. 

Alle der har med Juneker at gøre, kender 
hans pragtfulde temperament. På hotel 
Hafnia kom dette nu og da til udtryk, når 
der skulle ordnes en telefonsamtale, 
hvilket ofte skete med den rare overtje
ner Jessens mellemkomst: 
En dag, da Juneker og ingeniør Poul 
Hermann spiste sammen, meddelte Jes
sen, at der var telefon til Juneker. Der 
har sandsynligvis været tale om en kre
ditor, og Juneker gik ud til telefonen på 
"sin måde". Imens sagde overtjener Jes
sen til Poul Hermann: "De er en gent
leman - De hverken sparker eller river 
telefonen på gulvet!". 
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Overgård købes 
I 1938 var de midlertidige vanskelighe
der ved at blive de finansierende godser 
for meget. De fandt , at Juncker brugte 
for meget tid på andre ting end savvær
ket. De foreslog derfor, at han skulle 
bruge mere af sin tid på virksomheden -
mod en højere løn - men iøvrigt ikke 
måtte disponere over mere end 500 kr 
pr. gang til investeringer uden bestyrel
sens godkendelse! 
Juncker, som ugen før havde truffet 
aftale om køb af Overgaard ved 
Mariager Fjord, foretrak imidlertid at 
bruge mindre tid på virksomheden og gå 
ned i løn. Han trak sig tilbage som direk
tør for i stedet at fungere som teknisk 
rådgiver og menigt medlem af bestyrel
sen. Samtidig foreslog han, at ingeniør 
Poul Hermann blev direktør på Junckers 
Savværk. 
I de følgende år under og efter krigen 
blev likviditeten bedre, og virksomhe
den konsolideredes ganske langsomt. En 
enkelt stor investering var et generator
kraftværk, men iøvrigt kørte virksomhe
den støt og roligt uden ekspansion. 
Juncker måtte i de sidste år af krigen 
flygte til England. 
Da han kom hjem, blev han modtaget af 
forvalter la Cour på Overgård med en 
meddelelse om, at man via landbrugs
indtægterne i mellemtiden havde indløst 
det meste af gårdens løse gæld. Det tog 
Juncker ham ilde op og udbrød: "Jeg 
lever jo af min gæld, og vi skal hele 
tiden passe på, at den holdes vedlige!". 
I 1947 deltog Juncker i en middag på 
skovriderkroen i anledning af den popu
lære chef for Dansk Skovforening O.P. 
Bondo's 25 år jubilæum. Man var i kjo
le og hvidt, men Juncker var i tweedjak
ke og krøllede bukser. Han havde glemt 
kjolesættet i Jylland, og intet firma i 
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København kunne levere et kjolesæt i 
den størrelse på så kort tid. Juncker kla
rede situationen ved under jubel at ind
lede sin tale med ordene: "Der skal i 
aften også lyde nogle ord fra den kofte
klædte almue .. " 

Stormfaldet i 1967 

I 1967 gik to store storme over landet. 
Der væltede bl.a store mængder bøg, 
som ville gå en hurtig ødelæggelse i 
møde, hvis man ikke fandt på en brug
bar konserverings- og oparbejdningsme
tode. 
I folketinget arbejdede man på en lov, 
der skulle give skovene mulighed for 
statsgaranterede lån til dette formål. 
Mellem lovens anden og tredje behand
ling lykkedes det Juncker ved at løbe 
rundt på gangene i Christiansborg at få 
indskudt en paragraf om, at træindustri
en også kunne få del i disse penge. Der
ved skabtes en væsentlig del af det øko
nomiske grundlag for at udvide cellulo
sefabrikken til det dobbelte. 
Skovene tegnede et "partial-obligations
lån" med statsgaranti på 14 mio. kr. der 
udlåntes til Junckers Savværk, som til
bagebetalte det i løbet af seks år. Det tog 
naturligvis tid at få fabrikken stablet på 
benene. Ved den anden generalforsam
ling i ejerforeningen for partialobligati
onerne - hvor det endnu ikke var lykke
des at få brugt nævnefærdige mængder 
af stormfaldstræet - havde en kreds af 
skovejere tænkt sig både at udtrykke 
vrede og at rejse ultimative krav. 
Mødet indledtes med, at Juneker besteg 
talerstolen. Med sit mægtige vingefang 
fik han sat hele verdenssituationen, dens 
historiske udvikling og fremtidsmulig
heder i relation til de små "midlertidige 
vanskeligheder" i Køge - hvorefter han 



Hovedkontoret til lunckers Industrier A/S, 1976 - der har aldrig været brugt store res
sourcer på bygning af kontorpaladser. 

forlod talerstolen fulgt af klapsalver - og 
uden efterfølgende diskussion. Som 
man hviskede på bageste række: "- han 
kan endnu den gamle ... ". Det lykkedes 
da også i løbet af de næste år at ombrin
ge størstedelen af det ophobede storm
faldstræ på fabrikken i Køge. 

Stod med palmerne i hånden 

I 1974 rundede Juncker de 70 år, og han 
overvejede i den forbindelse at trække 
sig tilbage. Virksomheden var da nået til 
et højdepunkt, hvor man kunne sige, at 
formålet - at forarbejde den ringeste 
halvdel af Danmarks årlige løvtræshugst 
- var nået. Årsforbruget var da oppe 
over 400.000 kubikmeter træ, omsæt
ningen ca. 200 mio. kr, og antallet af 
beskæftigede ca. 1.400. 
Juncker stod sådan set med palmerne i 
hånden, og i skovkredse blev det sagt, at 
man egentlig burde rejse en statue af 
ham ved hans 70 års dag. En enkelt 

skovrider tilføjede begejstret: "Ja, en 
stor tyk en .. " 
Imidlertid var virksomheden på det tids
punkt løbet ind i nye "midlertidige van
skeligheder" i form af en miljøsag ved
rørende cellulosefabrikkens udledning 
til Køge Bugt. Det var en kompliceret 
sag, som Juncker selv godt ville være 
med til at løse. 
Da det endelig to år senere var sket på 
gunstig måde, var verden og dermed 
virksomheden løbet ind i nye "midlerti
dige vanskeligheder": En alvorlig lav
konjunktur, som bl.a. bevirkede, at 
aktiekapitalen måtte nedskrives til det 
halve, inden Junckers aktier blev solgt 
til skovene. 

Junckers prispolitik 

Virksomhedens forbrug af råtræ har 
udviklet sig fra 7000 kubikmeter i 1931 
til ca. 450.000 kubikmeter i 1994 - et 
forbrug, der svarer nogenlunde til halv-
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lunckers Industrier september 1993. 

delen af tilvæksten i de danske løvsko
ve. 
Flemming Junckers indkøbspolitik har 
hele tiden været præget af en meget 
langsigtet betragtning om, at skovene 
skulle have så meget for deres træ, at der 
fortsat var økonomi i bevarelse af løv
skovbruget, samtidig med at virksomhe
den i Køge til alles fordel kunne leve og 
udvikle sig. En rolig, opadgående pris
udvikling for råtræet blev fulgt fra 1930 
til 1976, hvor man første gang - tvunget 
af oliekrisen - måtte bryde linien og sæt
te råtræprisen ned. 
1976 var iøvrigt det år, Flemming 
Juneker trak sig tilbage fra virksomhe
den. Siden har han med nogen mishag 
set, hvorledes råtræpriserne har svinget 
uroligt op og ned, først som følge af sti
gende brændepriser i takt med energiaf
giften på fyringsolie, dernæst som følge 
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af priserne på gulvtræ importeret fra 
Tyskland og Polen. 
I dag dækkes kun halvdelen af virksom
hedens råtræbehov af dansk træ. Resten 
importeres fra vore nabolande, hvor ener
giafgiften endnu ikke har nået de svim
lende danske højder. Det er tankevækken
de, at Junckers Industrier, som i sin tid 
blev opbygget for at erstatte et hensyg
nende brændernarked, nu er ved at blive 
konkurreret ud af et kunstigt, afgiftsbetin
get brændernarked i de danske skove. 

Til gavn for løvskoven 

Uden Junckers Industrier ville langt 
større løvtræarealer i Danmark være 
konverteret til nåleskov. I dag er udvik
lingen vendt. Stormfald, sygdom og 
usikre priser og afsætningsforhold har 
styrket forstmændenes interesse for 



Nogle hovedpunkter i lunckers Industriers historie. 

Årstal Hændelse Råtræ- Prod. 
forbrug af gulv 
1000 m3 mio. m2 

1930 Svellesavværket går igang i Køge 5 
1932 Gulvfabrikken bygges 7 
1933 Gulvfabrikken brænder, en bedre bygges 14 0.1 
1938 Juneker trækker sig tilbage som direktør 30 0.3 
1952 Lamelgulvfabrikationen starter 41 0.6 
1955 Blitsa-produktion starter 50 0.9 
1960 Juneker bliver bestyrelsesformand m. v. 87 1.4 
1961 Guldhønen starter, pressetørring starter 115 1.5 
1962 Cellulosefabrikken starter 140 1.7 
1964 Ny bræddefabrik - C2 - starter 190 2.2 
1966 Nyt savværk - afd. A - starter 240 2.5 
1969 Cellulosefabrikken fordobles 320 2.8 
1972 Papirfabrikken i Nanterre overtages 325 2.6 
1973 Assens Cellulosefabrik overtages 382 2.3 
1974 De Forenede Træskofabrikker overtages 400 1.9 
1975 Lamelgulvproduktionen ophører 243 1.2 
1976 Juneker trækker sig tilbage 213 1.4 
1978 Bordpladeproduktionen starter 

Assens Cellulosefabrik afhændes 
Træskofabrikken i Køge afhændes 215 1.5 

1980 Svelleopskæringen ophører 270 1.6 
1981 Papirfabrikken i Nanterre afhændes 259 1.4 
1982 Orehoved Finerfabrik overtages 267 1.5 
1984 Guldhønen indrettes som reducerværk 276 1.7 
1985 Finerfabrikken i Lauterbach overtages 327 1.7 
1986 Skouhus og Junge A/S overtages 350 1.7 
1987 Kraftvarme-værket i Køge indvies 288 1.8 
1991 MDF-fabrikken starter 402 2.0 
1993 Det biologiske rensningsanlæg i Køge starter 

Produktionen i Nr. Alslev opgives 484 1.8 

løvskov, de "grønne organisationer" 
sværmer for løvskoven, og fra politisk 
side skabes støtteordninger for løv
skovsdrift, som aldrig er set før. 

Men ligegyldigt hvad de gør - ingen har 
nogensinde gjort så meget, så konkret 
og så effektivt for den danske løvskov 
som Flemming Juneker. 
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Flemming Juneker 
og teknologien 
- hvad positiv insubordination (lydighedsnægtelse, red.) betyder, når 
den praktiseres med talent og gennemslagskraft - eksemplificeret ved 
nogle nyskabelser, der har dannet baggrund for opbygningen af vor 
største træindustrielle virksomhed. 

Af professor, forstkandidat MORTEN KNUDSEN 

Flemming Juneker skriver i forordet til 
sin veloplagte levnedsbeskrivelse "Men 
morsomt har det været": 
Når jeg i mine yngre dage opfordredes 
til at tale til unge, var det mit yndlings
tema at opfordre til at deres kommende 
handlinger i livet burde være præget af 
positiv insubordination - at løse de fore
liggende opgaver og problemer på en 
bedre, interessantere og mere frugtbar 
måde end ventet af omgivelserne. 

Jeg ved ikke, hvor mange der har forstået 
at efterleve dette råd. Men et er sikkert, 
Juneker har selv realiseret det til overmål. 
I de 50 år jeg har haft lejlighed til fra 
sidelinien at følge hans færd, har jeg til 
stadighed været overrasket og imponeret 
over den bestandige iderigdom, der er 
væltet ud af kæmpen. Det være sig under 
samtaler, der nu mest har haft karakter af 
velformulerede enetaler - eller i større 
fora, hvor enhver form for indsigelse 
affærdiges med endnu en salve fra arse
nalet af bredt funderet ammunition. 

Foragt for institutioner 

En af mine første oplevelser knytter sig 
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til en samtale i Køge for godt 40 år 
siden, da jeg fra skovbrugsafdelingen på 
Landbohøjskolen var på vej til at blive 
ansat på Teknologisk Institut. Junckers 
kommentar var kort og kontant: "Hvad 
vil De dog på Teknoidiotisk Institut. De 
skulle hellere komme herned". 
En bemærkning som vel var et udtryk 
for den positive insubordination, som 
gennem hele Junckers liv har givet sig 
udslag i en sand foragt for institutioner 
og autoriteter, landbrugskonsulenter og 
andre middelmådige overbringere af 
forældet viden. 
Hvad denne kreative og vidtspændende 
individualist har betydet for vedteknolo
gien og træindustrien, er jeg blevet bedt 
om at beskrive på nogle få sider. 

Svampeangreb i bøgetræ 

Juneker har - ud over i sine erindringer -
ikke selv skrevet meget herom. Den 
første artikel jeg har hæftet mig ved står 
i DST, 1934, side 422-426, og handler 
om beskyttelse af bøgekævler mod øde
læggende svampeangreb. 
Som de fleste læsere vil vide, ligger 
bøgekævler ofte en længere periode 



Ramsaven på Junckers Savværk 1945. 

efter skovning, før de transporteres til 
savværket. Så snart der kommer lidt var
me i luften, spirer de allestedsnærværen
de svampe, og kombineret med 
udtørring fra snitfladerne giver dette 
anledning til misfarvende indløb og 
thyIledannelse. Begge dele stærkt kvali
tetsnedsættende. 
Efter forsøg i laboratoriet i Køge udvik
ledes forskellige påsmøringsmidler. Et 
af dem viste sig at have så god effekt, at 
fordampningshastigheden blev så stærkt 
begrænset, at de væsentligste skader 
kunne undgås. Anvendelse af Juncker
pastaen medvirkede gennem en årrække 

til at begrænse indløbene 
betragteligt. 

kævler 

Udvikling af pressetørringen 

Med inspiration fra USA indførte 
Juneker stukning af klingerne på de ind
købte ramsave til svelleskæringen på det 
første anlæg, og dette var med til at øge 
produktiviteten med 70%. 
Men det epokegørende nye var udviklin
gen af et langt standardbræt af de korte 
bØgeparketstave ved hjælp af Jonsereds 
Lindermann maskine. Det gav basis for 
et helt nyt produkt, som i modsætning til 
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Fra den gamle afdeling A, 1945. 

de traditionelle korte parketstave var 
hurtigt at nedlægge hos forbrugerne og 
derfor konkurrencedygtigt. Specielt da 
det lykkedes at øge maskinens hastighed 
fra som garanteret 15 m1sec, til det tre
dobbelte. 
Enhver der har arbejdet med bøgetræ 
ved, at det er et pragtfuldt, homogent 
materiale, der kun har en væsentlig 
ulempe: Det vrider og vender sig under 
tørring - og er stadig spillevende, når 
fugtigheden varierer. Fra starten har 
luncker forsøgt at tackle dette problem 
på mange måder. 
Smertelige erfaringer fra de første leve
rancer af gulvbrædder demonstrerede, 
hvordan gulve kunne bule op og flytte 
mure, når de til 8% fugtighed nedtørre
de brædder blev lagt på et mangelfuldt 
udtørret underlag. 
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Mange eksperimenter blev udført med 
dampning og forskellige tørreforløb 
fulgt af en fugtighedsregulerende kondi
tionering, med stadig bedre resultat. Og 
indførelse af en udbredt rådgivende ser
vice til arkitekter, tømmerhandlere og til 
de håndværkere, der skulle nedlægge 
bøgebrædderne, var med til at øge popu
lariteten. Gennem årene nåede man 
langt, men først med pressetørringen 
nåedes et spring i udviklingen. 
luncker skriver herom i bogen "Men 
morsomt har det været": 

PressetØrring af træ var hidtil i verden 
kun gennemført for finerskåret træ i 
dimensioner op til 3-4 mm. At gøre det 
for 30 mm tykt træ måtte være et for 
stort spring. Var det muligt at gennem
føre økonomisk, hvorfor var det så ikke 



gjort før o.S. v. - et standard-modargu
ment i stor stil i denne verden, som jeg 
aldrig har troet på - alt er jo så mang
foldigt , og common sense og dens mang
lende substitutter er mindre udbredt end 
de fleste tror - der er altid noget uudnyt
tet tilbage i krogene. 
Vore laboratorieforsøg med ideelt 
åbentporet hvidt træ var gået godt og 
viste os, at kunne det lykkes os at få pro
cessen i kommerciel produktion for 
størstedelen af vore bøgestave (det gik 
ikke med rødmarvet eller indløbet træ) 
ville mange fordele vise sig i større 
grad, end vi havde ventet. Men så snart 
de frisk-skårne stave havde henligget i 
den varme laboratorieatmosfære i 8 
timer, begyndte resultaterne oftest at 
forringes. 
Ved at svindet koncentrerede sig alt 
overvejende i stavtykkelsen med ca. 20 
%, hvoraf ca. en trediedel genvandtes 

Guldhønen 1964. 

ved konditioneringen, fik vi nok en tyn
dere stav end før. Men da den nu var 
næsten fri for uregelmæssigheder i for
men - idet pressen havde holdt den næs
ten perfekt plan - ville afretningstabet 
under råstavenes oparbejdning inden 
gulvbræddernes sammensætning i Lin
dermann-maskinen blive tilsvarende 
mindre, og det større svind i stavtykkel
sen opvejedes rigeligt. 
I stavbredden fik man den store gevinst, 
brædderne kunne af de samme stave 
fremstilles i omtrent 10 % større bredde 
(nominelt S'/2 " modfør S") fordi stave
ne var svundet 6-7 mm, mindre i bred
den (8-9 %). Hertil kom, at den naturli
ge spildprocent ved stave, der under 
tørringen havde kastet sig for stærkt til 
at kunne renhøvles, praktisk talt faldt 
bort, så den samlede gevinst i gulvflade 
pr. kubikmeter råtræ steg til ca. 16%. 
De Øvrige udgifter blev ikke øget, idet 
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Alengulvtræ under sprinkler ca. 1948. 

varmeøkonomien ved pressetørringen 
også var bedre end ved konventionel 
tørring, hvor varmetabet kunne nærme 
sig 50%, mens varmen i pressetørringen 
tiiførtes som mættet damp i lukket 
system ved 165-170 gr.c. Ydermere 
sparede vi ved retUljørsel en del vand
rensning. 
Foruden en 16-18 % billiggørelse af 
produktionsomkostningerne opnåedes 
som håbet, at bræddernes breddevaria
tion ved varierende fugtighedsforhold 
nu halveredes. Det skyldtes, at stavbred
den i pressen var kunstigt fastholdt i en 
ca. 8 % større bredde end ved naturligt 
svind, altså var fastholdt med et internt 
trykunderskud i træet - en slags træva
cuum - som ved opfugtning igen udfyld
tes uden tilsvarende ydre breddeudvi
delse, idet træets naturlige udvidelse nu 
til gengæld foregik mere i tykkelsen. 
Vi havde altså opnået en mindre end 
halveret udvidelsestendens ved stigende 
fugtighed, mere end vi oprindeligt efter 
forsøg i 1932 havde håbet at nå ved 
total udtørring af træet ved ca. 130 gr. C 
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med en tilsvarende mørk-farvning, som 
skulle give et smukkere gulv. 
Ikke alene syntes vi at kunne nå den 
ønskede bedre stabilisering, men vi 
opnåede også i uventet tillægsgevinst at 
forbedre gulvets udseende. Dette skete 
ikke ved jævnt at gøre det mørkere far
vet, men ved atfå årringene på især tan
gentielt skårne stave (de fleste) til at 
træde stærkere frem. Denne virkning 
skyldtes, at træsaften under tØrringen 
mellem de varme plader bevægede sig 
ud mod pladen i den mere grovporede 
del af årringen og der under vandets 
fordampning efterlod de i saften inde
holdte sukkerstoffer i en karamelliseret 
form, med en varm, brun farve, som net
op trak årringsdannelsen op, så den på 
mange stave blev lige så tydelig som i 
eg, ask eller elm, hvilket var en stor 
gevinst for bøgegulvene. Stavenes ure
gelmæssigheder, marv og småknaster 
fik et varmere brunt udseende end før, 
og udseendegevinsten var stor og sikker. 

Udviklingen af pressetørringen må 
anses for at være det mest originale dan
ske bidrag til den træindustrielle proces
teknik. Den vakte overalt i verden opsigt 
og har givet anledning til revision af tra
ditionelle opfattelser af det samspil, der 
foregår mellem vandet og træets sub
stanser under stort tryk og opvarmning. 

Hurtig levering 

At man også derved kom til at øge sko
venes forståelse for betydningen af, at 
der skal være det kortest mulige ophold 
mellem træets fældning og leverancen 
til savværket, må betragtes som en abso
lut væsentlig sidegevinst. Ord som som
merskovning og syrefældning kom ind i 
billedet. 



Tidligere fældede skovene træerne, når 
det passede dem. Som skovrider Jacob 
Holm på Ålholm udtrykte det: "Savvær
kerne må købe det træ vi leverer, når det 
passer os". At der kom indløb i kævler
ne fandt man ikke var skovenes pro
blem. 
Den holdning har ændret sig. Næppe 
nogen fornuftig forstmand vil i dag fæl
de løvtræ uden at have en aftale om 
leverance hurtigt efter skovning. At det 
betaler sig ses da også af de tillæg på 7,5 
- 15%, der kan opnås for bøgekævler, 
der kontraheres på forhånd til levering 
udenfor den traditionelle skovnings
sæson. 

Cellulosemasse og andre 
produkter 

Flemming Junckers lyst til at nyttiggøre 
ikke alene den dårligste del af bøge
træet, men også det afskær og savsmuld, 
som kom fra fremstillingen af det første 
produkt, svellerne, førte i første instans 
til hovedproduktet gulvbrædder. Videre 
blev der lavet forsøg med fremstilling af 
eddikesyre og andre interessante pro
dukter. 
Som tilfældet var med pressetørringen 
blev forsøgene ofte udført under enkle 
forhold i et i begyndelsen primitivt labo
ratorium i et nært samarbejde med labo
ratoriechefen Jørgen Schmidt. Han var 
et legebarn som forstod at spille med på 
Junckers ideer, og som gennem sin vide
reudvikling af Blitza gulvlak skabte den 
mest lukrative produktion for fabrikken. 
Den matte, slidstærke overflade gjorde 
sit til at øge markedsandelene for 
Junckergulvene. 
At beslutningerne om de store investe
ringer i nye procesanlæg var baseret på 
et spinkelt grundlag gaven mindre risi-

kovillig bestyrelse anledning til ikke 
alene panderynken, men stærke be
grænsninger i handlefriheden - måske 
forståeligt i betragtning af den altid 
noget anstrengte likviditet. 
Trods dette lykkedes det at få etableret 
en cellulosefabrik for halvkemisk bøge
masse. Også i denne sammenhæng spil
lede Junckers lyst til forbedring en 
væsentlig rolle, idet processen var 
udviklet til behandling af den langt mere 
medgørlige birk. 
Mange ændringer blev gennemført, selv 
om Juncker ikke fik sit ønske om centri
cleaners indført i det omfang han ønske
de med henblik på at få skabt den hvi
dest tænkelige masse uden små sorte 
pletter. Blot at opføre et færdiglavet 
papirværk, som de gjorde i Skåne, afvi
ste Juncker med foragt. 
Det må også konstateres, at med de sta
dige forbedringer der er sket, kan man i 
dag fremstille et produkt med en høj 
kvalitet, som i kraft af bØgefibres speci-

Der blev også etableret en fabrik for 
eddikesyreproduktion i Køge. Foto fra 
1936. 
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En produktion af tagplader med træfibre i stedet for asbest blev stoppet - desværre, for 
ideen var rigtig. 

fikke egenskaber har et marked på et 
interessant nicheområde, bl.a. i forbin
delse med bølgepap og til laminater. 
Et andet projekt, etablering af en tagpla
defabrik efter et modificeret franskud
viklet princip, Onduline, fik ikke det 
samme heldige forløb , desværre. Denne 
tagplade indeholdt i modsætning til eter
nitpladen ikke sundhedsfarlig asbest, 
men træfibre. 
Havde der været økonomi til det, kunne 
pladen have været videreudviklet og 
have fået en væsentlig markedsandel. At 
asbesten i eternitplader nu er erstattet af 
træfibre viser, at ideen var rigtig. 

Afslutning 

Skal man lave en samlet vurdering af 
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den ene facet af Flemming Junckers ind
sats gennem næsten et århundrede, som 
er knyttet til Junckers savværk, må det 
konstateres, at det er lykkedes ham på et 
uhyre spinkelt kapitalgrundlag gennem 
sin enestående udholdenhed, eksperi
menterelyst og aldrig svigtende målsæt
ning at skabe en bæredygtig anvendelse 
af den dårligste del af vort løvtræ. 
Det er sket ved at konvertere det til 
højværdige produkter i form af gulv
brædder, der dækker mange hundrede 
tusinde kvadratmeter gulve såvel i Dan
mark som i udlandet. Der er udviklet en 
sund produktion af halvkemisk cellulo
se, og det er samtidig lykkedes at gøre 
fabrikken så miljøvenlig, at den opfyl
der de stadig skærpede miljøkrav. 
Det har ikke været nogen nem proces, 



som Flemming Johansen konstaterede i 
en artikeloverskrift ved 50-års jubilæet: 
"50 års midlertidige vanskeligheder". 
Blandt Junckers hårdeste kritikere har 
ofte været de skovejere, der havde inve
steret i projektet. Det kan være forståe
ligt med skepsis over for mennesker 
med sprudlende ideer. Men det er van
skeligt at forestille sig dansk skovbrugs 
situation, hvis man ikke havde haft den
ne kreative skovelefant til at nedbryde 
barriererne. Alene prisforskellen på 
bøgekævler af dårlig kvalitet gennem 
årene her og i udlandet illustrerer klart, 
at skovbruget har fået forrentet de 
relativt beskedne kapitaltilskud mange
fold. 
At vi danske har fået en tilgift i fonn af 
miljøvenlige, smukke og holdbare gul
ve, og at fabrikken har leveret et væ-

sentligt bidrag til landets eksportindtæg
ter, må også tælle stærkt på plussiden. 
Når man tænker på Flenuning Junckers 
evige kamp for at skaffe supplerende 
kapital til udvikling og investering, kan 
man glæde sig over, at der nu er skabt 
nye muligheder for støtte til produktud
vikling for skovbrug og træindustri. 
Spørgsmålet er så, om der i dag findes 
iderige personer, der er i stand til at 
udnytte disse muligheder. 
Flemming Juneker har været og er sta
dig et enestående menneskeligt kraft
værk. Alene hans virke som nyskabende 
industrimand gør ham fortjent til den 
højeste anerkendelse. Lægges hertil 
hans øvrige fortjenester for skov- og 
landbrug og for det danske samfund 
under krigen, må man bøje sig i dyb 
beundring. 
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What Juneker 
told us 
By MARK R. SMITH, President of Woodland Management Ine., Oregon, USA 

Like the sturdy pioneers of the 1840' s 
heading west over the long dusty Ore
gon trail in their covered wagons to the 
Oregon Terri tory , Flemming Juneker 
headed west from Denmark af ter World 
War II to seek his dreams of owning 
forest land in the richest growing soils 
for producing conifer forests in the free 
world. 
I belive his first trip to Oregon was in 
1946. His idea was to find good high 
site forest soils which could support 
thrifty stands of Douglas fir (Pseudotsu
ga menziesii) and western Hemlock 
(Tsuga heterophylla). The best area to 
look, as he had learned from his rea
dings and studies, was in the Oregon 
coast range between the mist y clouded 
coastal mountains next to the Pacific 
Ocean and Portland. 
So Juneker headed out over the newly 
built and graveled "Sunset Highway". 
As I was told by him, Flemming would 
say that the Americans must have 
known that he was coming to the United 
States and to Oregon, because they built 
this new road just for himl 
Over the next 35 years Juneker would 
travel that same road west, from the 
famous Benson Hotel in downtown 
Portland, his base of operation, to his 
forest properties. The stories of the Sun
set highway would always be made 
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known to those who hadn' t heard it 
before, especiaIly af ter the highway 
became a four lane freeway . 

Juneker buys the Buxton forest 

About 30 miles west of Portland, 
Juneker found his piece of forest proper
ty situated north of the road marked by a 
small cafe named "Staylees eorner". At 
this junction, the road took off north and 
west to Vernonia. 
The forested landscape just several 
miles off of this spur road was covered 
with dense stands of 25 to 30 year old 
Douglas fir. The topography was fairly 
steep, but a fine creek ran through the 
entire length of the propert y and boasted 
a go od population af crawfish. Juneker 
thought that this was a good sign, as 
crawfish were a Danish delicacy . On the 
east side of the propert y was a historie 
logging railroad that ran from Portland 
to Vernonia. 
It was on this side of the propert y that 
Juneker first bought his tract of Pacific 
Northwest forest land. He paid 12 dol
lars per acre . He only had so much mon
ey to purehase the propert y . So he left to 
return back to Denmark having bought 
his first propert y, but vowing to return 
to see if he could purehase more from 
the old Oregon farmer. 



By 1947 Juncker returned to Oregon to 
find that the adjoining propert y was for 
sale, and he could buy more land if he so 
desired. Of course Juncker wanted to 
buy more land, however, the price now 
had risen to 14 dollars per acre. Flem
ming was not happy at having to pay 
more, but that was the only choice he 
had to make if he were going to own 
more forest land. So he bought some 
more land. Once again, he returned to 
Denmark vowing to return to Oregon to 
purchase additional acres. 
Flemming had clearly caught "Oregon 
Fever", and in 1948, he returned to find 
that now the old fanner wanted 16 dol
lars per acre. Flemming reluctantly pur
chased some more land. But there was 
more land that he could have bought at 
16 dollars per acre, but he felt that it was 
just too much to go ahead with additio
nal purchases at that time. He had accu
mulated approximately 870 acres all 
blocked up and in an excellent area for 
growing Douglas fir. 
The folIowing year, Juncker returned to 
Oregon to find that the old fanner wan
ted to sell him the remaining 80 acres 
for 18 dollars per acre. This was high
way robbery, and Juncker resisted. So 
another forester by the name of Isaac 
Walton bought the adjoining 80 acres 
next to Flemmings' forest. From that 
time on this propert y of Juncker was 
referred to as the "Buxton" tract af ter a 
small villIage next to the eastern side of 
the propert y . 
Every year for the next 40 years, 
Juncker made his annual trip to Oregon 
to visit the forest operations on his Bux
ton forest land. It was in 1952 when my 
family became involved with the Bux
ton forest and Flemming Juncker. I was 
4 years old at the time. The renowned 

Mr. David T. Mason, founder of Mason, 
Bruce & Girard, had as one of his part
ners my father, Richard F. Srnith, whom 
he put in charge of Flemming Junckers 
Buxton forest. 
In those days, small 30 year old timber 
was not very desirable and any propert y 
under 5000 acres was considered too 
small to manage. However, Mr. Mason 
had an idea to provide for his clients a 
service that would specialize in proper
ties under 5000 acres in size and consis
ting primarily of "second growth" fore
sts. 
Actually, no one wanted to take the time 
to work with these properties, as old 
growth was the only type of forest that 
real foresters would want to own and 
manage. Luckily J uncker' s propert y fit 
this category and my father was anxious 
to work with Flemming. They both had 
some revolutionary ideas about how to 
best manage young Douglas fir forest in 
the Northwest. 

Junckers' ideas of thinning 

My father found Flemmings ideas of 
thinning intriguing, and controversial at 
the same time. No one embraced the 
idea that 30 year old stands of Douglas 
fir could be commercially thinned at a 
profit to the owner, while at the same 
time improving the growing capacity of 
the total forest, with the exception of 
one timber company. That company was 
Crown Zellerbach. This company was 
destined to play a major role in Junckers 
operations both here in the United 
States, as well as, infIuencing Junckers 
operations at Køge. 
Juncker witnessed, after three frustating 
years, that having Danish forest techni
cians come work in the Oregon forest 
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(Upper leJt). Flemming Juncker piloting af 
four-trax, commonly called in the western 
USA a "Japanese horse". As an innovati
ve forester, he found this mode of travel 
more efficient to view his hilly forest 
lands. Log cabin in the back ground is on 
the "Laurelwood Tree Farm". Photo 
1991. 

(Upper right). Flemming Juncker and Jut
ta, standing on log landing infront ofwild 
Thujaplicata on "Foote Tree Farm". Pho
to 1988. 

(Lower left). Flemming Juncker glvmg 
instructions to Woodland Management 

I foresters, Dan Green and Doug Perrin, on 
the correct thinning plan for his "Foote 
Tree Farm". Photo 1987. 



(Upper). Flemming Juneker testing the acidity of the soil under a plantation of Pinus 
ponderosa planted 20 miles from Flemming 's "Foote Tree Farm". Photo 1986. 

(Lower). Flemming Juneker inspecting a horse drawn logging arch used LO commerci
ally thin a stand of 21 year old Douglas fir. Polk county, Oregon, 1985. 



proved to be a mistake. Always adap
table, Flemming altered his methods and 
drew on years of studying and managing 
forest in Denmark. 
By 1957 the Buxton propert y was 
making money. Flemming had influen
ced my father' s thinking on the manage
ment of young forests based on his 
experiences of the stands of European 
Beach and Maple in Denmark. My 
father had figured out that poles were 
the best product to thin out, and he con
centrated on doing that at a profit to 
Juncker. Juncker wanted the stands thin
ned from "above" primarily, allowing 
the younger smaller diameter trees to be 
"released" to grow. The remaining trees 
could not be exposed on more than 
one side at a time during any one 
thinning. 
Combining the traditional thinning by 
"Reventlow" with Junckers ideas, and 
tempering them with my father's experi
ences on the ground in Northwest Fore
sts, a new way of managing Douglas fir 
and Western Hemlock stands of the 
Pacific Northwest was evolved. It was 
working! 
By 1959 my father had handed me a tree 
marking paint gun and I was helping 
him mark timber on the Buxton forest. 
The trees had to be 12 inches in diame
ter to make a 40 foot pole. The largest of 
the trees in the stand at that time were 
barely 12 inches. In fact, so much of the 
stand was less than 12 inches in diame
ter that my father and I had to measure 
each tree that we thought was c10se to 
12 inches at DBH. We could only get 20 
or so stems per acre that would be 12 
inches in diameter and meet the criteria 
for a c1ass 4 pole. 
The total tree count per acre was run
ning about 280 to 320 stems per acre, 
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with the average age of the trees at 30 
years old. This would be considered a 
fully stocked stand by Northwest Fore
stry standards. 
What an opportunity my fathe-r had to 
implement these ideas of his and Flem
mings. I too felt privileged to be learn
ing from such two wonderful masters. 
Few boys of 12 years of age can say the 
same. 

Other ideas of 
forest management 

The trees were responding to the release 
of thinning making the forest a more 
productive while the owner was recei
ving a handsome profit from each thin
ning. One of the keys to the success was 
bom from yet another idea that Flem
ming had told my father. Flemming sug
gested that dad hire a "local" contractor 
who was familiar with the area and the 
ground. This proved correct and conti
nues to be one of the basis for hiring 
logging contractors by Woodland 
Management Inc. to this day. 
Other strategi es were discussed, such as 
not burning the forest debris, but scatte
ring it to provide the material for future 
"humus". This practice encouraged the 
growth of mycorrhiza which stimulated 
the growth of these young and increa
sing vigorous forests. 
The term "c1earcutting" was not a part 
of Flemmings vocabulary when 
talking about the Buxton forest. So for 
the next 10 years, the forest was 
thinned every 3 to 5 years. This was an 
idea bom out of Flemming wanting to 
thin every 2 year and my father wanting 
to thin every 7 years or so. So a 
compromise was made in the 3 to 5 year 
range. 



Attention from other forest 
owners 

Junckers forest became a radicai way of 
managing second growth forest land 
here in the Northwest. There were a lot 
of critics. Old growth was the only tim
ber here anyone managed, and c1earcut
ting those stands was the only talk of the 
day. Flemmings Buxton propert y was 
looked upon colleagues in the professi
on as purely "experimental" and surely 
doomed to fai\. 
However, Mr. Mason, was pleased with 
the progress the fledgling second growth 
management philosophy. The fact that 
the owner was actually making money 
off a young stand while maintaining 
such high growth yields and keeping the 
forest looking like it had "nev er been 
touched", fueled other woodland owners 
to look at Flemmings' forest with great 
interest. 
By the early 1960's Crown Zellerbach, 
through the eyes of Clarence Richen, 
had been watching Flemmings manage
ment techniques and had taken an inter
est in the data that was being generated. 
They had started various thinning pro
grams much earlier on their own proper
ties, but noted subtle differences in the 
philosophy of Flemmings second 
growth forest thinning management. 
The management was making money 
and increasing the growth rates of the 
stands. Mr. Mason became a convert to 
adopt this philosophy, which now is ter
med the "Danish Environmental Mana
gement System", and hired my father to 
implement what Flemming had been 
practicing on the Buxton propert y on his 
own personal forests. 
Several of the other partners of the firm 
of Mason, Bruce and Girard also embra
ced this method of forest management 

by hiring my father to implement it on 
their properties. Gil Bowe, Karl Henze, 
as well as, Bruce preferred this manage
ment method be practiced on their own 
properties and some continue to this 
day. 
So Flemming Junckers' idea of mana
ging second growth forests in the North
west became my fathers' exc1usive 
approach to managing Douglas fir 
second growth forests. 
This approach continued to be highly 
critized, and still is to this day, by a sig
nificant proportion of Northwest forest 
professionals. However, with the ever 
increasing dem ands upon our forests for 
the management of the other resources, 
this method of forest management is 
becoming of real interest to the United 
State Forest Service and other govem
ment agencies. Flemming's ideas were 
ahead of their time! 
The Buxton propert y was sold back in 
1982. Then he bought a 236 acre forest 
east of the original tract known as the 
"Foote Propert y". Flemming Juncker 
still travels on the "Sunset Highway", 
the highway that was built just for him 
as he says. He has also indoctrinated his 
daugther, Åsa. She recently purchased a 
150 acre tree farm c10se to his called the 
Laurelwood Forest and is purchasing the 
rest of Foote Forest from her father. She 
manages both forests under Flemming's 
guidance using the services of my com
pany, Woodland Managament Inc. 
There are many others who have come 
to this country and purchased forest land 
properties based on the experiences and 
advice of Flemming Juncker. "Oregon 
Fever" proved contagious and infected 
other Danes such as Nils and Suzette 
Wilhjelm and their two sons Lars and 
Anders, Søm Nymark, Per Holten-
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Cirka 90 årig douglas fra privat ejendom (tilhørende et kloster) Cascade Range. 
Velpasset og tyndet ,indtil flere gange. 

Andersen, Denis de Neergaard, Torben 
Dahl, just to mention a few. 
Having grown up in the shadow of 
Flemming Juncker, I was privileged in 
1969, while attending Oregon State Uni
versity College of Forestry, to practice 
forestry on Overgaard under the master 
himself. My company, which my father 
founded back in 1952, still promotes 
and manages many thousands of acres 
of Northwest forest lands under the 

management system adapted from the 
wisdom of Flemming Juncker. 

The value of deciduous trees 

One of the key ideas that has not played 
itself out yet here in the Northwest, but 
is something that Flemming has forese
en, is the value of the Northwest Big 
Leaf Maple (Acer macrophyllum) and 
Red Alder (Alnus rubra). 

(Lower). Flemming and lutta luncker touring Eastern Oregon. Large Pinus ponderosa 
about 150 years old immediately behind the lunckers. Photo 1973. 





Flemming always said that the Red 
Alder should not be wasted because 
someday it would not be considered a 
"weed" species, but prove to be valuab
le. That day may have arrived for the 
Red Alder, as there is a higher demand 
than supply. The Big Leaf Maple has 
not yet come into its own. 
But I can remember back in the early 
sixties, when Flemming Juncker asked 
my father to ship back some Oregon Big 
Leaf Maple to Køge, to be run and test
ed in the laboratory at Junckers 
Savværk. Flemmings lab test indicated 
very little difference between the Ore
gon Big Leaf Maple and the Maple that 
grows so well under some of the fore
sted stands in Denmark. 

Final remarks 

As understood here in the United States, 
Flemming Junckers concern and intro
spective of the flora and fauna that make 
up the forests here in Northwest, one of 
the key factors that he has left us with in 
managing our forests is that all the 
resources are connected together. That 
we had better pay attention to that fact 
and manage our forest resources accor
dingly. 
If we just take the time to examine and 
not be afraid to explore beyond our age 
old traditions, some new and productive 
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ways of helping our societies and the 
world be just possibly abetter place to 
live through managing our forests more 
productively. Flemming Juncker is 100-

ked upon by many as a true pioneer in 
the spirit of exploring the west as has 
been the case of those who have passed 
our wagon before. 
Although he arrived a hundred years 
af ter the first wagon pulled out of Inde
pendence, Missouri, Flemming Juncker 
was a true pioneer. Like Captain George 
Vancouver, he saw the wealth of the 
Northwest not in fur, but in a wealth of 
fertile land and timber. Like Chief Seat
tIe, Flemming Juncker appreciated the 
delicate balance of all life in the forest. 
That the forest produced more than just 
timber and the careful thinning of matu
re trees could actually insure a continu
osly vigorous forest. 
Leaving behind the destruction ofWorld 
War II, Flemming J uncker utilized the 
profits he derived from his Northwest 
forest to rebuild his war-tom country. 
He was not afraid to be innovative and 
try a new management method. His 
experiment may well provide him a 
unique place as the man who show ed the 
Americans how to better man age their 
second growth timber. Thus the great 
forests of the Northwest may successful
ly continue to provide the materials to 
build America. 



Flemming Juneker 
og skovdyrkningen 
Af professor, dr. J. BO LARSEN, Sektion for Skovbrug, KYL 

Princippet om at en profet ikke bliver 
anerkendt i sit hjemland kunne godt pas
se på Flemming Juncker og hans forhold 
til skovdyrkningen. 
I en periode hvor skovdyrkning var 
degenereret til plantning af rødgran på 
1.5 gange 2.5 m - hvis man da ikke sat
sede på juletræer eller klippegrønt - og 
økologi var et sted i Schwarzwald, var 
der kun ringe tilslutning til Flemming 
Junckers ideer omkring den stærke 
hugst fra toppen og dens effekt på jord
bundstilstanden, hans humusteorier 
samt hans advokatur for løvtræet. 
Junckers indflydelse på dansk skov
dyrkning har derfor hidtil været ret 
begrænset, og hans skov behandling har 
til dels været brugt som skrækeksem
pler. 
Nu i sit halvfemsindstyvende år oplever 
Flemming Juncker imidlertid, at skov
bruget og skovbrugsforskningen begyn
der at fatte interesse for hans gennem to 
generationen prakti serede dyrknings
principper. 

Den Junekerske skovdyrkning 

I biografien "Men morsomt har det 
været" definerer Flemming Juncker 
godt skovbrug som bestående af "60% 
sund fornuft og 10% viden og 30% erfa
ring" . 

Denne definition er givetvis meget cen
tral for forståelsen af Junckers skovbe
handling samt hans forhold til den etab
lerede skovbrugsvidenskab. 
Hermed fører Juncker den centraleuro
pæiske skovdyrkningstradition videre 
gennem en tid præget af den blinde tro 
på videnskab i form af formler og 
modeller. I denne periode var Juncker 
skovdyrkeren, der mindst en gang om 
året var i den enkelte bevoksning for at 
samle erfaringer (bruge sin sunde for
nuft og vise ud). Dette var i modsætning 
til skrivebordsgeneralerne, der ud fra 
"sande" modeller af virkeligheden 
udviklede skematiske behandlingskon
cepter, der i økologisk henseende ofte 
stred mod både erfaringer og den sunde 
fornuft. 
Det har næppe været professorerne ved 
LandbohØjskolen, der har inspireret den 
unge Juncker skovdyrkningsmæssigt; i 
biografien bliver de karakteriseret 
som "elskelige mennesker, der ikke 
efterlod støtTe minder eller påvirknin
ger". 
Det er vel derimod snarere impulserne 
under skovbrugsstudiets afsluttende 
distriktsophold - som han på utraditionel 
vis fik henlagt til den graflich Pappen
heimische Forstverwaltung i Sydtysk
land - der danner grundlaget for Flem
ming Junckers mange senere interesser, 
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herunder jordbundspleje, naturforyngel
se og løvtræets værdi og muligheder ved 
indblanding. 
Opgaven i skovdyrkningslære fra 1927 
"Kvælstofomsætning i Rødgranskov" 
og artiklen "Rødgranskovens jord
bundsproblem i praktisk forstlig belys
ning" (DST 1930) viser tidligt hen mod 
Junckers interesse for samspillet mellem 
jordbundsforhold og skovbehandlingen; 
en interesse han bevarer gennem hele sit 
virke. 
En vigtig del af skovdyrkningen består 
for Juncker i at genskabe og bevare jor
dens naturlige frugtbarhed gennem en 
forvaltning af jordens humus (humus
management). Disse tanker er helt cen
trale for den mellemeuropæiske skov
dyrkningstradition. 
De kommer vel bedst til udtryk i den hos 
B urc kh ard t i 1850 beskrevne målsæt
ning for jordbundstilstanden: " .... des 
Bodens Frische, Lockerheit und Humus 
zu fOrdern, kurz jenen Bodenzustand 
herbeizuftihren und zu erhalten, welcher 
eine Bedingung des guten Waldwaches 
ist." 
For Juneker har det dyrkningsmæssige 
middel til opnåelse af en sådan optimal 
humustilstand været en hyppig og stærk 
hugst fra toppen - først beskrevet i DST 
artiklen "Gennemhugning af unge gran-

bevoksninger" fra 1931. Denne hugst 
skulle gennem en stimulering af nedbry
derkæden modvirke en for kraftig råhu
mus- ophobning. 
Ideerne om de jordbundsforbedrende 
effekter af den stærke hugst har han dog 
ikke hentet fra Tyskland, hvor hugsttra
ditionen dengang (som nu) har været 
kendetegnet ved stærk tilbageholdenhed 
(de såkaldte Dunkelmanner). Her ligger 
vel Junckers centrale fortjeneste i skov
dyrkningsmæssig sammenhæng: Ved at 
bruge den sunde fornuft - der ligger i at 
forene økologiske og økonomiske over
vejelser - udvikler han en behandlings
form, der frigør sig fra den klassiske 
tyske dyrkningstradition. 
Gennem de hyppige hugster fra toppen 
bedriver han "Bodenpflege" og søger 
hermed at skabe et økologisk grundlag 
for en balanceret stofomsætning, mulig
heden for større stormstabilitet og gun
stigere foryngelsesbetingelser. Men 
samtidig opnår han gennem den dimen
sionsorienterede hugst af de største indi
vider tidlige indtægter og hermed en for
bedret forrentning. 
Samtiden har måske været lidt for meget 
fikseret på de for Juncker givetvis meget 
vigtige lividitetsmæssige fordele en 
sådan skovbehandling også har, og var 
dermed ikke tilstrækkeligt åbne overfor 

Flemming Juneker har bl.a. afprøvet sine ideer i Trinderup Plantage ved Mariager. 
Her har den stærke hugst fra toppen bevirket en kraftig omsætning af kvælstof og der
med fortrinlige betingelser for selvsåning af løvtræer, især ær. 
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systemets langsigtede økologiske mu
ligheder. 
Nogle af disse langsigtede økologiske 
muligheder hænger sammen med de for
bedrede foryngelsesbetingelser, som 
den tidlige, hyppige hugst fra toppen 
giver. 
Herved opnås udover en forbedret 
løbende næringsstoffrigørelse også et 
relativt konstant og modereret mikrokli
ma, inel. lysklima, der giver gode foryn
gelsesmuligheder for de fleste træarter, 
og her specielt de kulturfølsomme løv
træarter. I et foryngelsesmæssigt per
spektiv fremstår den tidligt, stærkt og 
hyppigt huggede bevoksning således 
nærmest som en forkultur, hvis fornem
ste opgave er at sikre den næste genera
tion. 
Her viser Juncker en mulig løsning på et 
af dansk skovbrugs største problemer; at 
få konverteret de store ensartede og 
ustabile hedeplantager til en stabil, ved
varende skovtilstand, hvor løvtræet ind
går som et uundværligt stabiliserende 
element i form af en løvtræblandskov . 
Disse tanker har Flemming Juncker bl.a. 
beskrevet i bogen "Humus - Dynamisk 
økologi" og praktiseret i Trinderup plan
tage. 

Den sene anerkendelse 

Tiderne skifter, og også skovbruget 
befinder sig midt i et paradigmaskift. 
Skovene betragtes ikke længere som 
rene vedproduktionsmaskiner, men de 
skal også sikre en række andre natur
mæssige, kulturelle og socioøkonomi
ske funktioner. 
Stabilitetsproblemet i nåletrædyrknin
gen bliver taget alvorligt, hvilket bl.a. 
har medført, at løvtræet har fået en 
renaissance. Det er således brug for nye 
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ideer og dyrkningsmetoder, der bedre 
sikrer skovenes flersidige funktioner og 
som lever op til de økologiske bæredyg
tighedskriterier, såsom sikring af økosy
stemets vitalitet, dyrkningsgrundlag, 
biodiversitet, grundvandsressource mv. 
Den Junckerske skovdyrkning indehol
der en række muligheder i relation her
til. 
Junckers ideer og dyrkningsprincipper 
bygger, som han selv skriver, på 60% 
sund fornuft og 30% erfaringer, mens 
det eksakte viden grund lag for princip
perne nok kun udgør de resterende 10%. 
I sine forsvarstaler for de af ham prakti
serede dyrkningsprincipper har Juncker 
dog som oftest brugt videnskabelige 
teorier som sandhedsvidner i stedet for 
at referere til den sunde fornuft og erfa
ringerne. Denne åbenbare diskrepans 
har faldet mangen skovbrugsforsker og 
skovdyrker for brystet. Når dette ses i 
kombination med at modargumenter 
sjældent blev accepteret, og at en egent
lig diskussion som oftest var umulig, har 
det medvirket til en begrænset forståelse 
blandt forskere, såvel som en manglen
de acceptans blandt praktikere. 
Man kan således hævde, at personen til 
en vis grad har stået i vejen for ideerne. 
Og det er givetvis ideerne - Flemming 
Juncker som inspirationskilde - vi i dag 
erkender og ser som den store udfor
dring. 
Udfordringen består dog ikke i blot at 
efterligne Juncker, men gennem forsøg 
og videnskabelige studier at teste, 
udbygge og underbygge bl.a. Junckers 
hypoteser. Målet er derigennem at nå til 
en dybere forståelse af skovøkosystemet 
og mulighederne for at styre dette gen
nem dyrkningsmetoderne. Den sunde 
fornuft og erfaringerne må udbygges 
med indsigt og viden! 



Juneker 
- tynding 
Af HELGE HOLSTENER-JØRGENSEN, NIELS ELERS KOCH og 
CHR. NØRGÅRD NIELSEN, Forskningscentret for Skov & Landskab. 

1. Indledning 

Det er ikke let at bidrage til et festskrift 
for det naturvidenskabelige og samfunds
kritiske perpetuum mobile Flemming 
Juncker. 
Egentlig er det også voveligt at forsøge 
på at skildre nogle af Junckers tanker og 
erfaringer med tyndinger i skov, så 
meget mere, som han selv har publiceret 
sine tanker internationalt i en ameri
kansk publikation (Juncker 1954). I 
Danmark havde han allerede formuleret 
dem i 1931 (Juncker 1931). 
Inden for det sidste par år er interessen 
for Juncker- hugsten tiltaget. Kravet om 
en flersidig og bæredygtig skov drift -
som bl.a. medfører et mere varieret og 
stabilt økosystem - samt behovet for 
konvertering af nål til løv giver den 
særlige Juncker-hugst fornyet aktualitet. 

2. Juncker-tynding 

Når man skal beskrive denne tyndings
form, må der lægges vægt på dens nuti
dige udformning. Der vil kun blive lagt 
lidt vægt på den udvikling i tankegan
gen, som spores i litteraturen om emnet. 
Der er således ikke her tale om en histo
risk redegørelse . 
Juncker-tyndingen er en selekterende 
tyndingsmetode. Tyndingen består i 

a) fjernelse af dominerende, dårligere 
formede træer (krukker), 

b) tynding i restbestanden med fremme 
af velformede, fingrenede træer og 
fjernelse af potentielle piskere. 

Tyndingen indledes, når bevoksnings
højden er 6-8 m. Ideelt gentages tyndin
gerne hvert år, selv i midaldrende 
bevoksninger. Metoden bruges i både 
løvskov og nåleskov. 
Det skal her indskydes, at Juncker selv 
påberåber sig inspiration fra den såkald
te "Plenterdurchforstung", der anvendes 
i centraleuropæisk bondeskovbrug 
(Borggreve 1891). Efter Borggreve 
borttages indtil 50 - 60 års alder kun 
totalt undertrykte træer. Derefter iværk
sættes det egentlige "Plenterdurchfor
stungsprogram" med 1 O-årige tyndings
mellemrum. 
Det fremgår umiddelbart, når man hol
der sig til det foranstående, at J uncker i 
høj grad har videreudviklet metoden. 
Juncker (1954) vurderer selektionsme
toden ud fra tre synsvinkler: 
a) Biologi 
b) Økonomi og afsætning 
c) Administration. 

I det følgende gennemgås disse tre 
punkter. 
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a) Biologi 
Tyndingsmetoden og de hyppige ind
greb medfører en betydelig forbedring 
af jordbundstilstanden. Fra de borthug
gede træer efterlades rodnettet i jorden, 
og dette giver sammen med efterladt 
kvas en regulær grøngødskning (Romell 
1938), som kommer bestanden og 
humus tilstanden til gode. 
Denne grøngødskning er bekræftet ved 
undersøgelser i Mølleskoven fra 1918 til 
1954 (Holstener-Jørgensen 1956). Disse 
undersøgelser viser imidlertid også, at 
kraftige hugstindgreb i ældre bevoks
ninger kan føre til en indvandring af 
græsser, hvilket ikke er ønskeligt. Der
ved hæmmes mulighederne for naturlig 
foryngelse (foryngelse uden jordbear
bejdning), som var et af målene i Mølle
skoven. 
Juncker-tyndingens tidlige og hyppige 
indgreb har sikkert ikke denne virkning. 
Selv på sandjord ser hugsten ud til at 
fremme en kraftig urteagtig vegetation, 
som imidlertid også kan hæmme en 
naturlig foryngelse, så der må under
plantes. 
Medvirkende til forbedringen af jord
bundstilstanden er den formindskede 
konkurrence om vand fra træbevoksnin
gen samt den øgede lystilgang til jord
bunden. De heraf affødte bedre tempera
tur- og fugtighedsforhold bidrager til en 
forbedret omsætning af de omtalte orga
nisk døde plantedele, hvilket alt i alt 
fører til en forbedring af humusformen. 

b) Økonomi og afsætning 
I det omfang tyndingen sker fra toppen, 
får man tidligere træ af større dimensio
ner og antageligt mere salgbart træ. Det
te afhænger imidlertid af markedsbetin
gelserne, som jo er meget varierende og 
næppe forudsigelige inden for en 
omdrift. Vi skal derfor være varsomme 
med at vurdere Junckerhugsten på 
grundlag af de nuværende markedsfor
hold. 
Et par andre forhold skal trækkes frem: 
Intentionen om tidlige, hyppige tyndin
ger bidrager, specielt i nåletræ, til at dis
se bevoksninger bliver tyndet, hvilket 
ikke var tilfældet for nogle år siden. 
En tynding fra toppen efter Junckers 
model reducerer den stående vedmasse 
betydeligt; formentlig reduceres til
væksten pr. hektar ikke proportionalt 
med faldet i stående masse. Dette for
højer på den ene side forrentningen af 
den stående kapital, men formindsker på 
den anden side "aktivets" størrelse. 
J unckerhugsten medfører formentlig et 
nedsat årligt kasseoverskud, en reduce
ret kapitalbinding, men en forhøjet for
rentning sammenlignet med traditionel
le dyrkningsformer. Samtidig må det 
dog antages, at de hyppige, selektive 
indgreb medfører væsentligt højere 
skovnings udgifter. 
En tynding fra toppen kan måske med
føre, at den økonomisk optimale 
omdriftsalder øges. Samtidig kan næste 
bevoksningsgeneration igangsættes tid-

lunckers tyndingsform kan i dag ses i Trinderup skov ved Mariager. Rødgran hugges 
meget tidligt og stærkt for at fremme jordbundsomsætning og foryngelse med især ær. 
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ligere, beskyttet af den ældre bevoks
ning. 
Meget tyder på, at en konsekvent ført 
Junekerhugst i modsætning til "traditio
nel" hugst fra toppen kan forhøje den 
fysiske stabilitet i nåletræ. Hugst fra 
toppen i mere konservativt (svagt) hug
gede bevoksninger med højde over 12 
meter vil normalt føre til forøget risiko 
for stormfald (Madsen 1979). 
Den større stormfaldsfare skyldes at den 
aftagende hugststyrke fører til stigende 
differentiering af rod/top-forholdet. Det
te medfører, at de dominerende træer 
ved svage hugster fungerer som bevoks
ningens "ankre" eller som bevoksnin
gens "fysiske skelet" (Nielsen 1990 a). 
Stærk hugst giver en mere jævn forde
ling af både stormbelastning og mod
standsdygtighed mellem bevoksningens 
træer. Junckers hugst fra toppen i den 
følsomme alder har ikke den ellers 
kendte destabiliserende effekt af hugst 
fra toppen, da den følger efter en me
get stærk og tidlig indsat stamtalsreduk
tion. 
Den tidligt indsatte hugst ved 6-8 meter 
sikrer endvidere en langsigtet god rod
udvikling (Nielsen 1990 a). De meget 
regelmæssige og hyppige indgreb sikrer 
et løbende og jævnt forløb i træernes 
tilpasningsmekanismer (Nielsen 1990 
b). 
Den formodet højere stabilitet i Junckers 
nåletræbevoksninger giver et godt og 
fleksibelt grundlag for foryngelse og et 
eventuelt træartsskift. 
Junekerhugstens indflydelse på bevoks
ningens og foryngelsens kvalitet er -
især for løvtræ - et stort og uafklaret 
spørgsmål. Især vil foryngelsens kvalitet 
afhænge meget af plejen samt af, hvor 
store ressourcer der anvendes til supple
rende underplantning. 
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e) Administration 
Juneker (1954) påpeger selv, at metoden 
stiller store krav til driftslederen. Udvis
ningen skal være omhyggelig, men 
senere lettes arbejdet betydeligt, idet de 
store, "hugstmodne" træer kan ses på 
større afstand. 
Imidlertid må man sørge for en tynding 
blandt de mindre træer, så man undgår 
at skabe piskere og fremelsker de kvali
tetsmæssigt bedste træer. 
Det skal ikke skjules, at metoden kræver 
et vist mål af moral hos dens udøvere. 
Man bør ikke lade sig friste til at drive 
rovdrift på sin skov for at tjene hurtige 
penge og måske nedkalde samfunds
sanktioner over sit hoved. Her skal 
blot yderligere henvises til Borne
busch (1942) og Møller & Holmsgaard 
(1947). 
Der skal desuden citeres fra Bjerke og 
Andersen (1956, s. 70), som henleder 
"opmærksomheden på det i og for sig 
forbavsende faktum, at Overgårds skove 
stadig findes" efter adskillige års 
J uncker-behandling. 

3. Forsøgsmæssig underbygning 

Når det kommer til stykket, må det kon
stateres, at der kun er forsøgsmæssigt 
belæg for meget lidt vedrørende 
Juncker- tynding. 
Juneker (1931) meddeler nogle data fra 
målinger i september 1930 i små prØve
flader på Nørlund skovdistrikt i rødgran, 
hvor der er blevet tyndet fra toppen op 
til tre gange. Tallene demonstrerer, at 
tyndingstræerne har større diameter end 
træerne i den blivende bestand. 
I efteråret 1930 anlagde professor C. 
Mar: Møller et forsøg på Skjoldenæs
holm i ca. 27 -årig rødgran med en højde 
på 10 - 12 m. I forsøget indgik følgende 



Tabel. Resultater fra hugstforsøg på Skjoldenæsholm anlagt i 1930. 

Total produktion 
inel . stående forråds 
realiseringsværdi . kr. pr. ha 
Heraf faldet ved tyndinger % 

behandlinger gentaget tre gange (Møller 
og Holmsgaard 1947): 
1. Svag hugst 
2. Frijsenborg hugst (omtrent svarende 

til stærk hugst) 
3. Hugst fra toppen. 

Denne sidste hugst er sikkert inspireret 
af Juncker. Ved afslutningen af forsøget 
i 1945 er det mest interessante, at de tre 
forskellige tyndingsmetoder ikke synes 
at influere på totalproduktionen i m3

• 

Desuden er der gennemført økonomiske 
beregninger ved anvendelse af tre for
skellige prisskalaer (se artiklen). Det 
økonomiske udbytte ved tyndingerne er 
fremført til 1945. Gennemsnitstal frem
går af tabellen. 
Forskellene i værdiproduktion mellem 
tyndingsstyrkerne er næppe signifikan
te. Med andre ord, udbytterne må anses 
for at være ens. 
Der er imidlertid klare forskelle, når det 
drejer sig om tyndingsudbytternes 
andel. Ved hugst fra toppen er 60% fal
det (hævet) ved tyndinger, ved svag 
hugst 34%. 
Det skal understreges, at Skjoldenæs
holm-forsøget adskiller sig fra Juncker
metoden ved treårige (lange) hugstmel
lemrum. (Se fodnote s. 49 i Bjerke og 
Andersen 1956). Desuden kan nuværen
de og fremtidige kvalitetskrav ændre på 

Svag Stærk Fra 
hugst hugst toppen 

4605 5205 4803 
34.3 49.6 60.1 

forsøgets konklusioner i ugunstig ret
ning for den stærke hugst. 
Det næste forsøg (Bornebusch 1941 og 
1942), det såkaldte pælehugstforsøg, 
udgør publikationsmæssigt kun en præ
sentation af det i 1940 anlagte forsøg på 
Nødebo statsskovdistrikt. Der foreligger 
flere senere målinger, som ikke er pub
licerede, men pælehugsten er i dag irre
levant og heller ikke repræsentativ for 
J unckerhugsten. 
Madsen (1979) har endvidere berettet 
om et forsøg, som blev anlagt i 77-årig 
rødgran i Gludsted plantage ved en 
bevoksningshøjde på 15-16 meter. 
Hugst fra toppen blev sammenlignet 
med rækkehugst og traditionel hugst fra 
neden. 
Dette kan heller ikke belyse Juncker
tyndingen, men kun den klassiske hugst 
fra toppen på et sent tidspunkt. Hugst
metoden påvirker især dimensionsforde
lingen, idet hugst fra toppen gav relativt 
store masser imellemdimensionerne. 
Herudover var der en tendens til stærke
re stonnskader ved denne behandling. 
Ingen af de anlagte forsøg giver en reel 
og tilstrækkelig belysning af Juncker
hugsten. 
Endelig skal en artikel om Juncker
metoden i løvskov (Bjerke og Andersen 
1956) omtales. Der er først og fremmest 
tale om en artikel, som redegør udmær-
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ket for Juncker-metoden både i nåletræ 
og løvtræ. 
Redegørelsen understøttes af nogle data 
fra to parceller på Overgård. De kan 
ikke bevise metodens almengyldighed, 
men heller ikke afvise den, jævnfør også 
ovenstående citat fra artiklens side 70. 

4. Konklusioner 

Det er ikke uden grund, at Junckers 
hugstmetoder har fundet fornyet interes
se. 
Metoden har nok især stor betydning, 
hvor en konvertering af nål til løv kan 
planlægges på lang sigt. Desuden kan 
metoden anvendes som inspiration for 
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Jordbund, 
humus 
og skovdyrkning 
Af lektor KARSTEN RAULUND-RASMUSSEN, Sektion for Skovbrug, KVL, 
seniorforsker PER GUNDERS EN, Forskningscentret for Skov & Landskab, 
og Ph.D.studerende LARS VESTERDAL, Sektion for Skovbrug, KVL. 

Humus - jordens organiske stof - har 
altid spillet en central rolle i Flemming 
Junckers skovdyrkning. 
Allerede i artiklen "Rødgranskovens 
jordbundsproblematik i praktisk forstlig 
belysning" (Juncker, 1930) diskuterede 
han mulighederne for at forbedre 
omsætningen af det ophobede morlag 
under rødgran , fx ved indblanding af 
andre træarter og gennem stærkere 
hugst. 
Ideerne om en aktiv forvaltning af organisk 
stof er videreudviklet og afprøvet i praksis 
i Overgårds skove og senere i Trinderup 
Plantage ved Mariager Fjord, som det 
blandt andet kan læses i bogen "Humus -
Dynamisk økologi" (Juncker, 1985). 
Flemming Juncker bliver begejstret, når 
han konstaterer et dybt muldlag med det 
altid medbragte jordbor. Han bliver også 
begejstret ved synet af en tæt bundflora 
med gederams, hindbær og stor nælde, 
som alle er tegn på god omsætning af 
det organiske stof og frigivelse af 
næringsstoffer. Hans mål med skov
dyrkningen er at hugge skovbunden 
grøn, skabe omsætning og muld, og der-

ved skabe basis for et skifte til varieret 
løv- eller blandskov. 
Forvaltning af jordens humus vil givet
vis fremover blive central for skovbru
get som følge af krav om bæredygtighed 
og minimale miljøpåvirkninger. Spørgs
målet er dog, i hvor høj grad skovdyrk
ningen kan påvirke jordens indhold og 
fordeling af organisk stof i de forskelli
ge jordbundstyper. 
Problemstillingen optager skovbrugs
forskningen i dag, ligesom den gjorde 
for over 60 år siden, da Juncker begynd
te sit arbejde med skovdyrkning og jord
bunden og lod sig inspirere af bl.a. sven
skerne Mattson og Romell. 
Denne artikel handler om de danske 
skovjordes indhold og fordeling af orga
nisk stof og nitrogen, og om nogle skov
dyrkningsmæssige muligheder for at 
påvirke dette. 

Jordbundens organiske stof 

Det organiske stof er en integreret del af 
jordbunden, men trods dette er vore jor
de ikke født med organisk stof. Det er 
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ophobet med udgangspunkt i dødt plan
temateriale. 
Det døde organiske stof i jordbunden 
fungerer som næringssubstrat for jord
bundens mikroorganismer. Deres ned
brydning af det organiske stof holder 
økosystemet i gang ved at frigøre 
næringsstofferne så de bliver tilgængeli
ge for planterne igen. Jordbundens ind
hold af organisk stof bestemmes således 
af forholdet mellem produktion og ned
brydning af organisk materiale. 
Humus udgør den sværtnedbrydelige del 
af plantematerialet og rester af de ned
brydende organismer. Humus er således 
betegnelsen for det organiske stof hvis 
oprindelse ikke længere kan erkendes. 
Det organiske stof giver jordbunden en 
række gode egenskaber. Især i sandjorde 
er en betydelig del af den vand- og 
næringsstofholdende evne således knyt
tet til det organiske stof. Endvidere er 
det med til at give jordbunden struktur
egenskaber og er ofte med til at forbed
re rodudbredelsen. 
På den anden side er nedbrydning af det 
organiske stof en forudsætning for 
næringsstoffernes remobilisering. Dette 
gælder først og fremmest nitrogen - som 
stort set ikke forekommer i forbindelse 
med jordbundens mineraler - men også i 
nogen grad fosfor og de andre essentiel
le næringsstoffer. 
Hvis nedbrydningen sker hurtigere end 
næringsstofferne kan optages i planterne 
er der mulighed for udvaskning og der
med tab fra økosystemet. Det er derfor 
afgørende, at der er en balance mellem 
ophobning og nedbrydning. 

Danske skovjordes indhold af 
kulstof og nitrogen 

Rent praktisk bestemmes jordens ind-
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hold af organisk stof på basis af en kul
stofbestemmelse. Indholdet af kulstof i 
det organiske materiale ligger sædvan
ligvis mellem 45% og 55%. Det totale 
indhold af kulstof og nitrogen i en ræk
ke danske skovjorde fremgår af fig.l. 
Kulstofindholdet varierer betydeligt - fra 
ca. 40 tonsIha til over 250 tonsIha - hvori
mod nitrogenindholdet ses at være betyde
lig mere konstant - fra ca. 4 tonsIha til godt 
8 tonsIha. Som en konsekvens heraf vari
erer C/N forholdet fra under 10 til over 30. 
Forholdet mellem kulstof (C) og nitrogen 
(N) bruges ofte til at karakterisere omsæt
ningsgraden af det organiske stof - jo lave
re C/N forhold, jo bedre omsætning. 
Af figuren ses, at der er stor forskel på 
C/N forholdet i de tre typer af skovjor
de. I skovjorde med relativt højt lerind
hold (alfisolsY1l er C/N forholdet ca. 10. 
Jorde med et moderat lerindhold (incep
tisolsY2l har C/N forhold mellem 10 og 
20, hvorimod udprægede sandede 
podzoljorde (spodosols)(3) har C/N for
hold på omkring 30. 

l: Alfisols er karakteriseret ved en lerberiget B 
horisont, det vil sige et lag, beliggende under 
det øverste mørkfarvede lag i mineraljorden, 
som er beriget med ler fra det øverste lag. 
Alfisols findes især i Østjylland og på Øerne, 
og indeholder ofte over 10-15% ler. 

2: Inceptisols indeholder sædvanligvis mindre 
ler end alfisois, ofte fra ca. 3 lil 10%. Der 
sker derfor ingen e ller kun en begrænset flyt
ning af ler, men laget under den mørkfarve
de øverste horisont er ofte farvet gulligt til 
brunligt på grund af forvitring . Disse jorde 
findes på mere sandede moræneaflejringer 
blandt andet langs den jyske højderyg, i 
Himmerland og i Gribskovområdet. 

3: Spodosols indeholder ofte under 5% ler og er 
karakteriseret ved en sort, brun eller rødfar
vel B-horisont, som ofte er cementeret (al
lag). Spodosols er især udbredte i Vestjyl
land, men findes også på sandet udgangsma
teriale andre steder i landet. 



Da der ikke er forskel på nitrogenind
holdet i de tre jordtyper fremkommer de 
forskellige CIN forhold alene som et 
resultat af forskellig kulstofophobning. 
Denne er tydelig størst i de podzolagtige 
jorde. Den større ophobning skyldes 
først og fremmest ringere nedbrydnings
hastighed i de sandede jorde. 
I de fleste skovjorde ses en tydelig 
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grænse mellem mineraljorden og det 
overliggende lag af mere eller mindre 
omsat planteaffald. 
I jorde med hurtig omsætning og stor 
regnormeaktivitet er dette affaldslag 
meget tyndt eller stort set fraværende. I 
sandede podzoljorde kan der ophobes et 
op till 0-15 cm tykt lag, og det kan inde
holde en betydelig andel af jordens 
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Fig. l. Indhold af nitrogen og kulstof i hele rodzonen i en række skovjorde. Lokalite
terne er: A - Sønderskov; B - Christiansæde; C - Stenholts Vang; D - Sjørup Plantage; 
E og F - Trinderup Plantage; G - Tisted Nørskov; H - Sjørup Plantage; 1- Klosterhe
den; J - Vlborg; K - Lovrup Skov; L - Hjelm Hede; M - Løvenholm; N - Kompedal 
Plantage; O - Grindsted Plantage; P - Lundebæk Plantage; Q - Winklers Plantage; R 
- Klosterheden; S - Vlborg; T Store Dyrehave; V - Nørlund Plantage og V - Nordre 
Feldborg Plantage. 
Bygger på Vesterdal et al. (1994) (A, G, T); Raulund-Rasmussen & Vejre (1994) (B); 
Raulund-Rasmussen (l 993)(C, F, I, J, KJ; Nørnberg et al. (1993) (L), Petersen 
(I976)(M); Raulund- Rasmussen & Petersen (1987)(N, O, P, Q); og upublicerede 
resultater (D, E, H, R, S, V, V). 
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Fig. 2. Andel af nitrogen i det organiske lag (i forhold til indholdet i hele roddybden) 
og C/N-forholdet i mineraljorden for en række skovjorde. Bogstaver henviser til de 
samme lokaliteter som angivet på fig. l. 

næringsstoffer på en delvis utilgænge
lig form. I sådanne tilfælde ses laget 
også at være kraftigt infiltreret af rød
der og deres myconohizadannende svam
pe. 
I fig. 2 er nitrogenindholdet, der er fast
lagt i det organiske lag, sat i forhold til 
indholdet i hele roddybden . 
Det fremgår, at helt op til over 50% af 
jordens nitrogenindhold kan befinde sig 
i det organiske lag. Endvidere ses, at det 
relative nitrogenindhold i det organiske 
lag er ubetydeligt i de frugtbare lerjorde, 
at indholdet er forholdsvis beskedent i 
jordene med moderat lerindhold, og at 
store andele kan findes her i de sandede 
podzoljorde. Der er desuden en tydelig 
tendens til at andelen af nitrogen i det 
organiske lag stiger med stigende CIN 
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forhold i mineraljorden. Begge forhold 
indicerer dårlig omsætning. 
Tilstanden uden nogen betydelig ophob
ning over minera~orden og med god 
opblanding svarer til betegnelsen muld, 
og det tykke lag af organisk stof over 
mineraljorden svarer til mor. Forskellige 
andele af nitrogen i det organiske lag og 
forskellige CIN-forhold i mineraljorden 
synes i høj grad at være bestemt af jord
bundstypen. Her spiller de forskellige 
jordbundstypers indhold af næringsstof
fer i mineraljorden, især fosfor, calcium, 
magnesium og kalium, givetvis en 
afgørende rolle. 

Skovdyrkningsmæssige mål 

Det synes umiddelbart indlysende, at 



ophobning af organisk stof kan medføre 
mangel på især nitrogen i træerne, og at 
udpræget ophobning i et organisk lag 
over mineraljorden (mor) kan være 
ugunstigt for bevoksningen. 
Et sådant lag af organisk stof vil ofte bli
ve infiltreret af rødder og deres mycor
rhiza. Dette er i sig selv næppe ugun
stigt, men vil alligevel kunne betyde, at 
rodnettet i mindre grad udstrækkes til 
mineraljorden. Derved reduceres den 
samlede mængde af vand og nærings
stoffer, der er tilgængelig for træerne. 
Endvidere vil et hØjtliggende rod system 
reducere den fysiske stabilitet. Der er 
klare indicier for, at tilstedeværelsen af 
rødder i det organiske lag kan være med 
til at øge lagets mægtighed. Dette sker 
fordi rødderne selv er med til at bidrage 
med organisk stof til jorden når de dør, 
og fordi rødderne og deres mycorrhiza
svampe kan påføre de frie nedbrydende 
mikroorganismer en hård konkurrence 
om vand og næringsstoffer. 
Denne virkning af rødderne og deres 
mycorrhiza er beskrevet af RomelI 
(1938) og af Gadgil &Gadgil (1975), og 
den betegnes derfor ofte "Romell-effek
ten" eller "Gadgil-effekten", men den er 
også beskrevet for danske forhold af 
Oksbjerg (1954). 
Et højtliggende rodsystem synes således 
at kunne introducere en "ond spiral". 
Konsekvensen er, at bevoksningens 
vækst kan være begrænset af nitrogen i 
ophobningsfasen, som falder sammen 
med den fase i bevoksningens liv, hvor 
behovet er størst. Under bevoksningens 
opløsning eller efter renafdrift stiger 
omsætningen, og betydelige tab ved 
udvaskning kan blive følgen. 
Dette er ikke fornuftig husholdning med 
næringsstoffeme. Et mål for skovdyrk
ningen må være at bryde denne rytme. 

Her må foranstaltninger, der fremmer 
omsætningen af det organiske stof over 
mineraljorden, og som fremmer et dybe
re rodsystem, komme i betragtning. 
Blandt andet af fig. 1 og 2 fremgår, at 
sådanne foranstaltninger især er vigtige 
på de næringsfattige sandjorde. 

Skovdyrkningens virkemidler 

Træartsvalget 
Det er en udbredt opfattelse at nogle 
træarter - fx lind, ær og ask - er såkaldte 
mulddannere, og at andre - fx arter til
hørende gran- og fyrreslægterne - er 
udprægede mordannere. Bøgen betrag
tes ofte som værende mulddanner på de 
bedre jorde og mordanner på de ringere 
jorde, mens egen synes at være overve
jende mulddanner. 
At det imidlertid ikke kun er træ arte n , 
som afgør humusformen, var allerede 
P.E. Muller klar over (Muller, 1879). 
Han relaterede tydeligvis muld og mor 
til henholdsvis frugtbare og fattige jorde. 
Betydningen af jordbunden i forhold til 
træ arten er også tydeligt demonstreret af 
Raulund-Rasmussen & Vejre (1994) 
(Tabel 1). 
De fandt, at ophobningen over mineral
jorden var mindst 2-4 gange så stor på 
den sandede og podzolerede Ulborg 
jord, i forhold til den næringsstofrige 
muldagtige lerjord fra Christiansæde. 
Derimod var forskellen mellem rødgran, 
douglas og bøg ubetydelig på de to ste
der. Egen skilte sig heller ikke væsent
ligt fra de andre på Ulborg, men meget 
tydeligt på Christiansæde. 
Der er næppe grund til at betvivle, at der 
er visse muligheder for at påvirke op
hobningen over mineraljorden ved 
træartsvalget. Mulighederne synes dog 
betydelig mindre end ofte antaget. Dels 
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Tabel 1. Indhold af kulstof og nitrogen i det organiske lag under rødgran, douglas, 
bøg og eg på Ulborg og Christiansæde skovdistrikter. 
Alle bevoksninger er 28 år (Forskningscentret for Skov & Landskabs træartsforsøg). 
Forskellige bogstaver i høj stilling angiver om træarterne indbyrdes er signifikant for
skellige på 95% niveau. Forskellen mellem Ulborg og Christiansæde er for alle træar
ter og for både kulstof og nitrogen signifikante på 99.9% niveau. Udarbejdet på basis 
af Raulund-Rasmussen og Vejre (1994). 

Kulstof (t ha") nitrogen (kg ha· l
) 

bøg eg douglas rødgran bøg eg douglas rødgran 

Ulborg 
Chr.sæde 

1l,2ab 8,7b 

3,7" O,4b 
12,0" 11,7' 
4,6' 5,2' 

er der ofte en vekselvirkning mellem 
jordbunds- og træartseffekten, dels 
beror erfaringerne i høj grad på at de 
såkaldte mulddannende træarter findes 
på den mulddannende næringsrige jord
bund, og at de mordannende træarter 
ofte findes på den mordannende, 
næringsfattige sandjord. 

Hugststyrken 
Det er almindeligt antaget - og i øvrigt 
en af Flemming Junckers hovedtanker -
at omsætningen i stærkt huggede åbne 
bevoksninger er væsentlig bedre end i 
tætte og mørke, svagt huggede bevoks
ninger. 
I en nylig udført dansk undersøgelse af 
ophobningen i det organiske lag i tre 
rødgran hugstforsøg (Sønderskov , 
Tisted Nørskov og Store Dyrehave) 
kunne Vesterdal et al. (1994) også vise, 
at ophobningen af kulstof og nitrogen 
over mineraljorden faldt med stigende 
hugststyrke (fig. 3). 
Undersøgelsen viste imidlertid også, at 
ophobningen synes at være væsentlig 
stærkere påvirket af jordbundsforholde
ne end af hugststyrken. Ophobningen 
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467 
143' 

515 443 
174' 214' 

var størst på den mest sandede og 
næringsstoffattige jordbund i Store 
Dyrehave i Nordsjælland, og den var 
mindst på den lerholdige, næringsstofri
ge jordbund i Sønderskov på Lolland. 
Den positive effekt af øget hugststyrke 
på omsætningen skyldes flere forhold, 
blandt andet, 
i) at indstrålingen stiger og dermed sti

ger temperaturen i jorden, 
ii) at mindre krone mas se giver mindre 

vandforbrug og mindre fordamp
ningstab i kronen efter regn, og der
med stiger fugtigheden i jorden, 

iii) at der ofte indvandrer en urteflora 
med lettere omsætteligt planteaffald, 
og 

iv) at bevoksningen får færre rødder i de 
øverste jordlag. 

Der synes at være oplagte muligheder 
for at styre omsætningen med øksen. 
Men ligesom for træartsvalget gælder, at 
jordbundsforholdene spiller en betyde
lig rolle. 

Gødskning 
Det er næppe muligt entydigt at vurdere 



effekten af gødskning på ophobningen 
af organisk stof i et lag over mineraljor
den. 
Tilførsel af nitrogen vil reducere CfN 
forholdet. Men dels skal der temmelig 
meget til, dels viser flere undersøgelser 
vurderet af Fog (1988), at nitrogentilfør
sel ikke nødvendigvis fører til øget 
omsætningshastighed , ofte tværtimod . 
Desuden tilføres skovene i dag betyden
de mængder nitrogen fra luften. 
Hvis derimod omsætningen er begræn
set af mangel på fosfor - som foreslået af 
Vesterdal et al. (1994) for så vidt angår 
en undersøgt lokalitet i Store Dyrehave -
kan man forestille sig at fosfortilførsel 
vil øge omsætningen. Dette er dog så 
vidt vides ikke undersØgt. 
Det synes derimod givet at kalkning vil 
øge omsætningshastigheden. Det har 
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flere både danske og udenlandske forsøg 
vist. Effekten beror først og fremmest på 
en forøgelse af pH i det ofte relativt sure 
morlag. 
Det synes imidlertid vanskeligt at styre 
den positive gevinst, idet kalkning ofte 
følges af nitratudvaskning. Endvidere 
gælder for kalkning - som for anden 
gødskning - at en tilførsel på overfladen 
næppe vil befordre en dybere rodudvik
ling. 

Jordbearbejdning 

Det er tidligere antydet, at et dybtgåen
de rodsystem kan påvirke ophobningen 
på overfladen. 
Grundene hertil er, at en større nærings
stofpulje stilles til rådighed for bevoks
ningen af et dybt rodsystem i kontakt 
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Fig. 3. Ophobning af kulstof og nitrogen i det organiske lag over mineraljorden i for
hold til hugststyrken (Forskningscentret for Skov & Landskabs hugstforsøg). Lodrette 
stolper angiver standardfejlen på gennemsnittet af 12 observationer. Lineær sammen
hæng og signifikant hældning forskellig fra O er angivet påjiguren. Der er ikke lineær 
sammenhæng i Store Dyrehave. Udarbejdet på basis af Vesterdal et al. (1994). 
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Foto l. Stærkt hugget rødgranfra 1948 
underplantet med bøg og ær, Trinderup 
Plantage, Afd 2. 

med mineraljord, den såkaldte basepum
peeffekt, og at den løbende produktion 
af døde rødder fordeles i et større jord
volumen. Hvis jordbearbejdning kan 
fremme en dyb rodudvikling vil den der
for også kunne forbedre omsætningen af 
det organiske stof og dets fordeling i jor
den. 
De forhold, hvorunder en sådan effekt 
kan forventes, er hvor rodudbredelsen er 
begrænset af fysiske forhold, fx af et 
cementeret al-lag i podzoljorde, eller 
hvor jorden er meget kompakt. I eksiste
rende skove er det imidlertid forbundet 
med stort energiforbrug at udføre en 
sådan jordbehandling. 
Ved tilplantning på grovsandede margi
naljorde synes der imidlertid at være 
mange fordele ved en dyb reolpløjning 
(Matthesen, 1993). I henseende til 
omsætning af det organiske stof må for
delen bero på, at rodudbredelsen har 
mulighed for at nå dybere, end hvad 
man ville forvente, hvis der blev plantet 
direkte i det af agerdriften frembragte 
pløjelag. Denne effekt er dog ikke doku
menteret, men undersøgelser er i gang. 

Konklusion og perspektiver 

Undersøgelserne af de danske skovjor
des indhold af organisk stof viser, at det 
er muligt at påvirke ophobningen i det 
organiske lag over mineraljorden gen
nem træartsvalg og hugststyrke. Her vil 
man kunne se ændringer inden for få 
årtier. 
Derimod ser det ud til, at det vil kræve 

Foto 2. lordprofilfra Trinderup Plan
tage, i umiddelbar nærhed af punktet 
hvor foto l er taget. 

adskillige skovgenerationer at opbygge 
et tykt muldlag. Indholdet af organisk 
stof og dets fordeling er i høj grad 
bestemt af jordbundstypen, hvilket be
grænser vores muligheder for at ændre 
mineraljordens indhold og fordeling af 
humus og dets C/N forhold. 
Her er refereret nye danske undersøgel
ser af, hvordan træ arterne og hugststyr
ken hver for sig påvirker ophobningen i 
det organiske lag. Hvis vi i stedet havde 
kunnet undersøge samspillet mellem de 
to faktorer ville virkningerne givet være 
endnu større. 
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Her kan Flemming Junckers arbejde 
med skovdyrkningen vise sig at have 
værdi. Gennem et langt liv med skovene 
i Himmerland er han nået frem til et 
koncept for skovdyrkningen, hvor de 
kræfter, der øger omsætningen af plan
teaffaldet og påvirker mulddannelsen, 
spiller sammen (Juneker, 1994). 
Ved hyppig hugst fra toppen til en 
grundflade på kun ca. 15 m2/ha holdes 
skovbunden dækket af urter og hindbær 
m.m. Dette giver lys og næringsstoffer 
til indplantning og selvsåning af løv
træer, som illustreret på foto 1 fra Trin
derup. 
Behandlingen har sin tydelige virkning. 
Det organiske lag under urtefloraen er 
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luftigt og næppe over 2-3 cm tykt, mens 
det i ikke lysnede partier er kompakt og 
synes tykkere. Derimod er der tydeligvis 
et betydeligt indhold af organisk stof i 
de øverste 40-50 cm (foto 2). 
Udgangspunktet for jordbunden i Trin
derup Plantage er en dybgrundet moræne
aflejring med 5-8% ler og et betydeligt 
indhold af næringsstoffer (fig. 1). 
Spørgsmålet er, hvor langt det er muligt 
at nå med Flemming Junckers metode 
på de sandede og mere magre podzoljor
de i Vestjylland. Det må fremtidige for
søg vise. Inspiration til forvaltning af 
jordens humus på både gode og magre 
jorde kan i alt fald hentes hos Flemming 
Juneker. 
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Flemming Juneker 
og løvskovbrugets økonomi 
Af PER HOLTEN-ANDERSEN, Sektion for Skovbrug, 
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. 

"Jeg betragter vin som en 'overrated 
business' og drikker hellere vand. " 
(Juncker, 1983. "Men morsomt har det 
været", p.IO). 

1.0 Indledning 

Flemming Juncker har en indgroet hang 
for det simple. Sofistikerede overkom
plikationer øger blot forvirringen, og de 
gør en i forvejen uregerlig verden min
dre overskuelig. Med skovøkonomi og 
sund fornuft har Flemming Juncker det 
ligesom med vin i forhold til vand: Han 
foretrækker så absolut den sunde for
nuft. 
Han ynder betegnelsen "fluebensøkono
mi" om den form for skovøkonomisk 
analyse, undertegnede har praktiseret 
(den formelmæssigt baserede). Med 
vanlig sans for diplomati har han ladet 
forstå, at selv samme økonomi er indbe
grebet af inderlig tidsspilde. Det kan 
derfor forekomme en "mission impossi
ble", at jeg er blevet anmodet om at 
kommentere Flemming Junckers bidrag 
og forhold til skovøkonomien. 
Og dog - for egentlig er skovøkonomi 
netop ikke andet end formaliseret sund 
fornuft , og matematikken er blot et kær
komment hjælperedskab til at afkorte 
floromvundne verbal-økonomiske tek-

ster til en kortere og mere præcis formu
lering. 
Så tidligt som i 1876 gav økonomen og 
matematikeren J.P. Gram udtryk for net
op dette synspunkt. Nemlig at matema
tikkens rolle i skovøkonomien især var 
af pædagogisk art, idet betydningen lå i 
"en klar og kOlt Form for en stringent 
Gjennemtænkning af Problemerne" 
(Gram, 1876, p.2S8). 

2.0 Skovdyrkning, jordbund og 
økonomi 

Flemming Junckers bidrag til skovøko
nomien kan kun vurderes som en inte
greret del af hans skovdyrkningsmæssi
ge, jordbundsmæssige og økonomiske 
tanker og viden om skovbrug. I figur 1 
er samlet en række af de hoved tanker 
om skovdyrkning (nål såvel som løv), 
jordbundsforhold og skovøkonomi, 
Flemming Juncker gennem årene har 
været exponent for. Nøgleordene er 
fremhævet med fed tekst. 
Figurens skovdyrknings- og jordbunds
mæssige indhold bliver ikke gennem
gået her. Det er gjort i de øvrige artikler 
i temanummeret. 
Det bør dog understreges, at Flemming 
Junckers skovdyrkningsmæssige indsigt 
og tanker er stærkt præget af dels de 
centraleuropæiske Plenterwald-princip-
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Flemming luncker har direkte og indirekte gjort en stor indsats for at forøge interessen 
for løvtrædyrkning. Især ahorn har haft hans interesse. Denne bevoksning på Overgård 
er oprindelig startet i 1948 som efterbedring af en sitkakultur der var skadet af tørken i 
1947. Det bør tilføjes at denne bevoksning efter Flemming lunckers opfattelse har 
trængt stærkt til hugst i en årrække. 

per (dog udført med et markant lavere 
masseniveau og kapitalapparat), dels 
hele den centraleuropæiske skovdyrk
ningstradition, som bl.a. var ophav til 
den såkaldte Dauerwald-bevægelse, der 
havde en afsmittende indflydelse på 
dansk skovbrug i 20'erne og 30'erne. 
Dauerwald-bevægelsen blev bl.a. karak
teriseret ved undladelse af renafdrift på 
grund af de skadelige virkninger på 
jordbund og skovklima, og derigennem 
på det langsigtede produktionsgrundlag. 
Undladelse af renafdrift er et centralt 
princip i den Junckerske skovdyrkning. 
Samtidig er Flemming Junckers tanker 
om hugstbehandling i såvel nål som løv 
en videreudvikling af den danske hugst-

292 

tradition, hvis tidligste og fornemmeste 
exponenter var C.D.F. Reventlow og 
C.V. Oppermann. 
I det efterfølgende ses nærmere på det 
økonomiske indhold i figur 1. Hoved
overskrifterne er: 

2.1 Langsigtet optimal løvskovs
drift 

Flemming Juncker oplevede gennem en 
menneskealder et fagligt såvel som per
sonligt tæt fællesskab med professor i 
skovdyrkning (fra 1927-62) Carl Mar: 
Møller. Det er ikke overraskende, at de i 
faglig henseende har krydsbefrugtet hin
anden i betydelig grad. 



Carl Mar: Møller stillede i 1948 (Møl
ler, 1948, p.4l) et retorisk spørgsmål, 
der forargede store dele af det praktise
rende skovbrugserhverv: "Hvad vil De 
helst have? 100 ha 60-aarig, jævnt god 
Bøgeskov for 200.000 Kr. eller paa sam
me Bund 100 ha 5-aarig, tæt og komplet 
Bøgekultur for 400.000 Kr."? 
Baggrunden var det misforhold, at l ha 
bøgekultur på det tidspunkt kostede det 
samme i anlægsomkostninger som han
delsprisen på 2 ha mellemaldrende 
bøgeskov (Møller, 1948, p.33). Flem
ming Juneker strejfer samme paradoks 
flere gange, fx i en artikel fra 1966 
(Juneker, 1966). 
Møllers artikel indledte den såkaldte 
"kulturdebat", der rasede i 40' erne, 
50'erne og 60'erne. For flertallet blev 
denne startskuddet til en periode med 40 
års konverterings bølge af løvskov til 
nåleskov. På mange østdanske skovdi
strikter - dvs. i løvtrædyrkningens ker
neornråde - blev der ikke plantet eller 
selvforynget løvtræ i store dele af perio
den 1940-80. 
For mindretallet gav debatten derimod 
inspiration til en systematisk indsats for 
at forbedre løvtrædyrkningens økonomi, 
idet de intuitivt indså, at et givet pro
dukts anvendelse 50-100 år frem i tiden 
er fuldstændig uforudsigelig, og at man 
derfor ikke må bygge samtidens disposi
tioner om træartsvalg på samtidens pris
og konjunkturforhold. 
Flemming Juneker hørte naturligt til 
denne sidste kategori gennem hele peri
oden. Han fokuserede især på løv
trædyrkningens kulturomkostninger, 

tomgangsperiode/mangel på tidlige ind
tægter, omdriftsalder og træartssam
mensætning. 

2.1.1 Kulturomkostninger 

Som også Møller påpegede i 1948, 
fremhæver Flemming Juneker, at den 
afgørende mulighed for forbedring af 
løvskovbrugets økonomi er at nedbringe 
de alt for høje kulturomkostninger gen
nem erstatning af dyre, plantefattige 
plantningskulturer med billige, planteri
ge selvforyngeiser. 
Ikke desto mindre gik selvforyngelses
teknikken stort set i glemmebogen i 
nåletræperioden 1940-80, og teknikken 
blev først "genopdaget" i slutningen af 
80'erne. I dag er selvforyngelse i økolo
gisk såvel som økonomisk henseende 
igen blevet "moderne". 

2.1.2 Tomgangsperiode 

Selvforyngelse, med overlappende 
generationer, medvirker i sig selv til at 
afhjælpe lØvtrædyrkningens andet 
hovedproblem, den såkaldte "tomgangs
periode" (den 40-60 årige periode, der 
forløber fra kulturanlæg til første 
dækningsbidragsgivende hugst i løv
træbevoksninger). 
Herudover bearbejder Flemming 
Juneker tomgangsperiodens manglende 
indtægter på to afgørende fronter. 

Gennem konsekvent gennemført "hugst 
fra toppen", nedbringes de tidlige hugst
indgrebs sortimentsudgifter, samtidig 

Figur l (de to næste sider). Sammenfatning af Flemming lunckers hovedtanker om 
skovdyrkning, jordbund og skovøkonomi. Nøgleordene er fremhævet med kursiv. Kil
der: Bjerke & Andersen, 1956. luncker, 1930, 1931, 1966, 1983, 1985, 1994a, 1994b. 
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SKOVDYRKNING: GENERATION 1 (NÅL) 

I) ALDER 20-40 ÅR: 

l) Hugst fra toppen. 

2) I.hugst ved alder 20 år (6-8 meters højde). 

3) i -årige hllgstmellemrum: i 0% af stamtal, i 5% af masse. 

4) Kronedybde minimum 60% af højde, alle knaster levende. Inderste årringe smalle, årringsbred-

de stigende med alder (modsat ved normal hugst) . 

5) Udnyttelse af enkelttræets vækstpotentiale i de vækstkraftige aldre. 

6) Tidlig men gradvis nedbringelse til 1/2 grundflade for skyggetræarter (ca. 15 m2/ha). 

7) Stamtal ca. 350/ha ved 40 år (15-20 meters højde) . 

8) Masseniveau stabiliseres på 130-140 m1fha. 

9) Forøget stabilitet (fx tørkeresistens) og sundhed (fx nedsat rodfordærverangreb) . 

IO) Evt. tidlig indplantning af ahorn frøtræer. 

II) ALDER> 40-50/55 ÅR - L0VTRÆFORYNGELSE: 
1) Overgang til hugst hvert 2.-3 . år . 

2) Stabil, sund nåleskærm, god jordbundstilstand ===> 
3) N-ophobning kan nyttiggøres til 

4) underplantning (3000/ha) og/eller selvsåning (ahorn, eg) af løvtræ ===> 
5) aldrig renafdrift (kontinuert generationsovergang) ===> 
6) ingen stampeperiode, nedsat tab af næringsstoffer og nedsat udvaskning . 

JORDBUND (især NÅL) 

l) Jordbundssanering, jordbundsforbedring, bevidst humuspleje. 

2) Aldrig renafdrift ===> Nedsat næringsstoflldvaskning (især nitrat), forbedret skov klima og 

vandhusholdning. 

3) Hyppig, stærk hugst ===> lys, nedbør, varme til jordbunden. 

4) Optimal humuslmuldtilstand: 

a) pH 5.5 (5-6), 

b) CIN-forhold 10-12 (CIN i grannåle, bøgeblade: 40-50), 

c) nitratflora, nål: Gederams, hindbær, stor nælde; nitratflora, løv: Hindbær, stor nælde, fjer-

bregner, ramsløg. 

5) pH 5.5 ===> moderat nitratdannelse (nedsat nitrat udvaskning) . 

6) øget vandforbrug (fordampning) medfører mindre nitratudvaskning. 

7) Hastighed af jordbundsforbedring accelereres gennem luftbåren deponering af 25-50 kg 

N/halår. 

8) ingen heltræudnyttelse. Grenemasse over 6-7cm skal forblive på skovbunden. 

9) Den anvendte hugstform er mindre egnet til maskinskovning. 
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SKOVDYRKNING: GENERATION 2 (LØV) 

I) SKÆRMFASE: 
I) Indplantede, selvsåede arter: ahorn, eg, ask, bøg, (elm). 

2) Langsom afvikling af nåletræskærm. 

3) Ahorn bliver dominerende på ringere jorde. Kan selvforynges i selv tæt nitratflora. I forhold til 

bøg: gode tekniske egenskaber, mindre svind, højere priser; 5-10% lavere tørrumvægt, proble

mer med misfarvning (indløb). 

II) ALDER 20-50 ÅR: 
I) Hugst fra toppen, traditionel krukkehugst. Rekruttering fra neden. 

2) Hugst hvert 2. år: 10% af stamtal, 15% af masse. 

3) Gennemhugning ===> regulering af træartssammensætningen (præference for eg, ask). 

4) Grundflade i over- og mellemetage: 10-12 m2fha. 

S) Fleretageret, uensaldrende løvtræblandskov opbygges. 

III) ALDER> 50 ÅR: 
l) Fortsat hyppig hugst fra toppen. 

2) Omdrift 50/60-80 år, afhængig af træart. 

IV) FORYNGELSE: 
I) Foryngelse i gang fra 40-50 års alder. 

2) Kvalitet af I.generation løv evt. ikke optimal. Foryngelsesfasen af l.generation løv afvikles i så 

fald hurtigere. Nål ===> løv konverteringen kan tage to generationer. 

3) Fortsat selvforyngende løvtræblandskov, aldrig renafdrift. 

SKOVØKONOMI 

1) Krav til høj omsætningshastighed af kapital: 10% rentekrav. 

2) Lave kulturomkostninger. 

3) Tidlige indtægter (hugst fra toppen, hyppige hugster) . 

4) Aflægger maximal mængde småtømmer (nål) og kævler (løv) . Økonomien særdeles følsom 

overfor markedssvingninger for små dimensioner, især i de første udhugninger. 

S) Tilvækst lægges over på træer med (indledningsvis) negativ dækningsbidrag ===> pristilvækst 

på stående vedmasse maxime res. 

6) Underdimensioneret vedmasse gror løbende ind i salgbare dimensioner ===> hele planteantal-

let fra kulturstadiet udnyttes. 

7) Stærk hugst ===> formentlig nedsat totalmassetilvækst, ikke nedsat værditilvækst. 

8) Nedsat anvendelse af maskinskovning. Hugstformen kræver individuel og kvalificeret arbejdskraft. 

9) Forkortet omdriftsalder. 

IO) Høj tilvækstprocent, lav kapitalbinding ===> høJ forrentning . 
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med at salgsindtægterne forøges kraf
tigt. 
Dette har (kan have) afgørende positiv 
effekt på løvtræernes omsætningsbalan
ce (=likviditetsforløb). Men hugstfor
mens økonomiske fortrin er stærkt 
følsom overfor markedssvingninger (i 
pris) for de mindre dimensioner, der fal
der i de tidligste udhugninger. 

Derfor - og heri ligger uden sammen
ligning Flemming lunckers største 
bidrag til det samlede danske skovbrugs 
økonomi - startede han en livslang og 
systematisk indsats for at øge anvendel
sesmulighederne og dermed prissætnin
gen for løvskovbrugets tidligste udbyt
ter og mellemudbytter, primært gennem 
en teknologisk set avanceret produktion 
af løvtræcellulose og parketgulve. 
Uden denne indsats (Junckers Industrier 
har siden 1930 forbrugt ca. 10 mio m3 
småt dimensioneret løvtræ (excl. plan
ke- og finerkævler)) ville løvtræ/nåletræ 
konverteringsbølgen have antaget et 
ganske andet, mere radikalt og irreversi
belt omfang. På den baggrund må man i 
dag konstatere, at Flemming Juncker 
herigennem har ydet et af dansk skov
brugs største økologiske bidrag. 

2.1.3 Omdriftsalder 

Kraftig hugst fra toppen indebærer 
uundgåeligt nedsat omdriftsalder (for
udsat samme rentefod) med deraf føl
gende forbedring af løvskovbrugets 
økonomi. Råhovedmodellen (Petersen, 
1967; Holten-Andersen, 1986) arbejder 
med 93-årig omdrift i bøg bonitet 1.2. 
Flemming Juncker angiver oftest 80 år 
som en realistisk øvre omdriftsalder for 
bøg og ahorn . 
Indirekte skjuler der sig heri et af de 
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mest uafklarede punkter i det "Juncker
ske dyrkningskomplex". Nemlig spørgs
målet, om den systematiske hugst fra 
toppen medfører kvalitets-, volumentil
vækst- og/eller værditilvæksttab. 
Al erfaring fra danske hugstforsøg indi
kerer, at den beskrevne hugstform må 
medføre tab i volumentilvækst. I økono
misk henseende er dette imidlertid uin
teressant - det afgørende er, om hugst
formen medfører gevinst eller tab i vær
ditilvækst i forhold til mere konventio
nel hugstbehandling. Dette afgøres af de 
producerede produkters tidsmæssige 
fordeling over omdriften samt produk
ternes kvalitet (sortimentsforhold) og 
dermed pris. 
Flemming Junckers version af "hugst fra 
toppen" er nøje koblet til tidligt iværk
satte og langstrakte selvforyngeiser. Det 
samtidige fravalg af renafdrift samt 
overlappende generationer medfører 
givetvis øgede muligheder for volumen
tilvækst og værditilvækst, hvorfor svaret 
på spørgsmålet om volumentilvækst
og/eller værditilvæksttab ikke er ligetil. 
Dette vigtige punkt er indtil nu ikke 
undersøgt i kontrollerbare, sammenlig
nende forsøg. Dermed er en afgørende 
faktor i den Junckerske hugstbehand
lings økonomi stadig "ubekendt". 

2.1.4 Træartsvalg 

Gennem opbygning af en løvtræbland
skov opnås fordele mht. stabilitet og 
flexibilitet. Der kan gennem udhug
ningspolitikken løbende satses på 
den/de art(er), som relative markedspri
sændringer har favoriseret siden 
bevoksningens anlæg. Hugstpolitikken 
kan herudover tage hensyn til de enkel
te arters og individers individuelt opti
male omdriftsaldre (måldiameterhugst). 



Foryngelseslethed, hurtig ungdoms
vækst samt overlegne prisforhold (i vore 
nabolande) har gjort ahorn til et vigtigt 
element i denne blandskov . I Flemming 
Junckers løvtræblandskov bliver ahorn, 
især på de mindre frugtbare hedejorde, 
den dominerende træ art i fremtiden . 

2.2 Nåletræ som forkultur for 
løvtræ 

Flemming Juncker ser løvskovbruget 
som led i en langsigtet jordbunds-, boni
tets-, stabilitets- og produktionsforbed
ring for det samlede skovbrug. 
Nåleskoven og dennes behandling, især 
på de mindre frugtbare hedejorde, skal 
ses i det lange tidsperspektiv. Derved får 
nåletræbevoksninger karakter af forkul
tur for den efterfølgende selvforyngende 
og stabile løvtræblandskov. Hugstpoli
tikken og jordbundsforbedringen af 
nåleskoven er i det hele taget forudsæt
ningen for den efterfølgende overgang 
til stabil løvtræblandskov . 
Tanken om rødgranbevoksninger som 
forkultur for løvtræproduktionsskov på 
heden har gennem tiden forekommet 
mange i bedste fald utopisk. Men netop 
indenfor de seneste år - med vækststag
nations-, stabilitets-, afsætnings- og 
prisproblemer for især det Picea-basere
de nåleskovbrug - er det blevet aktuelle 
og "moderne" tanker. 
I dag benævnes sådanne tanker tilmed 
"Grøn skovdrift" fra officielt hold. For 
5-10 år siden kunne de vel være beteg
net som legitimeret skovmishandling. 
For fuldstændighedens skyld bør det 
nævnes, at Flemming Juncker også 
fremhæver nåletræ arterne grandis og 
douglas som alternativer til det ustabile 
Picea-skovbrug på de omtalte hedejor
de. 

3.0 Afrunding 

Der er næppe tvivl om, at motiverne bag 
disse mangeartede tiltag til forbedring af 
løvskovbrugets økonomi har været såvel 
idealistisk virkekraft og faglig/viden
skabelig interesse, men i særdeleshed 
også rå og praktiske økonomiske realite
ter: Et krav om hurtig omsætningsha
stighed af al bunden kapital, forårsaget 
af Flemming Junckers altid nærværende 
initiativrigdom og deraf følgende kapi
talbehov. 
Iderige, men også kapitalkrævende pro
jekter blev igangsat med forventning om 
efterfølgende løsning af de nødvendige 
finansielle behov. Der har aldrig været 
kapital til ophobning af likviditetsreser
ver i Flemming Junckers skovbrug. 
Fra Reventlow over Oppermann til 
Flemming Juncker har det økonomiske 
pres altid været drivkraften bag en fort
løbende initiativrigdom til forbedring af 
skovbrugets drifts- og samfundsøkono
mi. Det faktum, at Danmark har været et 
væsentligt fattigere land end vore store 
skov- og nabonationer, Tyskland og· 
Sverige, har givetvis været hovedårsa
gen til skovdyrkningens, driftsteknik
kens og den praktiske skovøkonomis 
rimeligt høje stade i Danmark. 
Flemming Junckers indsats på skovøko
nomiens område er altså foranlediget af 
praktiske realiteter - et højt forrentnings
krav. Flere af resultaterne må i vid 
udstrækning siges at have bidraget til 
den ovenfor omtalte "praktiske skov
økonomi" - dvs. forbedring af hele 
skovbrugserhvervets langsigtede økono
miske indtjeningsevne. Indsatsen er ikke 
af teoretisk art, og Flemming J uncker vil 
givetvis frabede sig anerkendelse for 
bidrag til den teoretiske økonomi. 
Heri ligger ikke (nødvendigvis) nogen 
modsætning til den teoretiske økonomi. 
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Det er blot en erkendelse af, at økonomi 
kan være at få den praktiske produktion 
til at fungere gennem optimal anvendel
se af jordbundslære, skovdyrkning, tek
nik og teknologi, såvel som økonomi 
kan indebære de mere formelle analyser 
af, hvorledes denne optimalitet opnås. 
Udvikling af begge facetter af skovøko
nomien - den praktiske såvel som den 
teoretiske - er helt afgørende for erhver
vets langsigtede udvikling. 
Flemming Junckers bidrag til skovøko
nomien lader sig da heller ikke underka
ste den stringente matematiks logiske 
analyse. Men med intuition og sund for
nuft har han bidraget med flere økono
miske "sandheder". 
Dette er i og for sig ikke bemærkelses
værdigt. Det bemærkelsesværdige er 
mere den elefantiske konstans med hvil
ken han har fremtrompeteret sine syns
punkter - over mindst et halvt århund
rede - og at han gennem hele perioden 
samtidig har gennemført disse i praksis. 
Overfor skovbrugets gængse opfattelser 
har han praktiseret den "positive insu
bordination", som han stedse har opfor
dret unge - formodentlig udenfor hans 
eget levebrød - til at udvise. 
I dag må han leve med, at flere af hans 
insubordinate synspunkter er gået hen 
og blevet "moderne". En og anden kun
ne forfalde til at karakterisere Flemming 
Juncker som økologisk økonom - uvi
dende om begge ords potentielle 
skældsordseffekt i hans egen ordbog. 
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N i skovjord 
m.m. 
Af forstkandidat FLEMMING JUNCKER 

Både i sund skovjord og i god agerjord -
på såvel sand som ler - kan der ofte kon
stateres i humuslaget at være bundet ca. 
10.000 kg ammoniumkvælstof pr. ha. 
Dette synes i højere grad at være værd
sat i vor ældre forskning om skovenes 
jordbund (fra før 1957), men ikke tilsva
rende forstået i den samtidige agerjords
forskning. 
I den nyere internationale skovforskning 
- som nu taler om kvælstofmætning i 
ammoniakhungrende morprofiler i mØr
ke skove - synes ammoniumkvælstof
fets rolle heller ikke forstået. 

To skoler om humus 

Der har været og er stadig to skoler i 
læren om humus: 
Den amerikanske: S.A. Waksmann, 
London 1938. 
Den svenske (europæiske): Sante Matts
son, Sverige 1941-46. 
Waksmanns forklaring er overvejende 
mikrobiologisk. I forenklet udgave: 
Humus er det, der bliver tilbage, når 
jordbundens mangfoldige organismer 
har ædt hinanden gentagne gange. Det 
anerkendes dog, at proteiner ved visse 
reaktioner med cykliske garvesyrelig
nende stoffer som f.eks. lignin kan gar
ves, og dette fører tillæderlignende 
resultater med stor varighed. 

Sante Mattsson opponerede mod 
Waksmanns opfattelse. Han fremhæve
de, at når planteverdenens affaldsstoffer 
var delvist nedbrudte af mikroorganis
merne, når ligniner og kulhydrater ved 
den primære iltning havde udviklet sure 
carboxylgrupper, og når basisk ammoni
um var frigjort fra proteinerne, da kunne 
disse rent kemisk reagere med hin
anden. 
Dette skete især ved et moderat pH 
niveau omkring ca. 5,5, hvorved der 
dannedes stærkt forgrenede og varieren
de varige humuskolloider. Derimod 
fandtes der ved højere pH end ca. 5,6 i 
jordvæsken mere opløst calcium (fordi 
bicarbonationen da endnu var til stede). 
Dette calcium kunne lettere ved reaktion 
med de organiske syrer og påfølgende 
decarboxylering fuldføre kulhydraternes 
nedbrydning til C02. Ammoniumkvæls
toffet derimod oxyderedes overvejende 
til nitrat, der enten vil optages af plante
rødderne eller udvaskes. 
Det synes nu fastslået, at nitratdannelsen 
generelt er stigende med pH fra ca. 4 
mod 6-7 i overensstemmelse med le 
Chateliers princip. Omkring pH 5,5 vil 
der derfor være en tendens til at muld
jorden bufres ved den samlede virkning 
af ammonium, nitrat og bicarbonat-ion 
(på dansk kaldet stødpudevirkning, 
red.). 
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Kalkning af landbrugsjord 

En skole i svensk landbrug, som tvivle
de på kalkningens velsignelser og sene
re nedgjordes af den officielle sagkund
skab m.fl., hævdede i halvtredserne -
ledet af den bondefødte docent ved 
Stockholms Tekniske Hogskola, Åslan
der - at al kalkning af svensk agerjord 
over pH ca. 5,5 var spild af penge. Alle 
svenske jorder kunne med de almindeli
ge afgrøder ved pH ca. 5,5 yde maksi
malt ved rigtig gødskning. 
Dette bevirkede midlertidigt, at svensk 
landbrugs forbrug af CaO faldt fra ca. 
300.000 tons før 1950 til ca. 63.000 tons 
først i tresserne. Men "sagkundskaben" 
og økonomiske interesser fik oprøret 
slået ned. 
Kalkfattig jord vil ved bortfald af over
kalkning normalt ret hurtigt falde til pH 
5,5, hvor kalkudvaskningen ophører. 
Vejledningen i 1988 for optimal konti
nuerlig vinterhvededyrkning fra univer
sitetet i Corvallis, Oregon, USA, under
streger, at kalkning til over pH 5,5 bør 
undgås bl.a. af hensyn til faren for fod
syge (take-all). 

Nutidens syn på humusdannelse 

Bortset fra Skandinavien og Tyskland 
syntes Waksmanns humusdannelsesteo
ri kort efter krigen at have sejret. Matts
sons og Åslanders teorier - der var ret 
ukendte udenfor Nordeuropa - blev 
måske fejlagtigt nedgjorte også der, 
efter at det videnskabelige internationa
le samarbejde siden 1957 overvejende 
har løsnet jordbundsforskningen fra den 
umiddelbare professionelle naturiagtta
gelses indflydelse. 
Forskningen overtages af mere teoreti
ske professionelle forskere, oftest med 
for ringe praktisk og forstlig baggrund. 
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Derved fremmes mulighederne for teo
retiseringer med mindre direkte kontakt 
med virkeligheden. Til dette kan 
lægges, at udfaldet af verdenskrigen 
med angelsaksisk orientering i høj grad 
fremmede tilpasningen til Waksmanns 
teorier. 
Betydningen af at 10.000 kg ammoru
umkvælstof pr. ha kan findes i god 
muldjord, såvel i skov som i ager, er 
derfor nu dårligt forståede. Ofte opfattes 
dette som en naturens fejltagelse og 
fejes ind under det store waksmannske 
humus- gulvtæppe. Forholdet er langt 
lettere forklaret efter Mattssons teorier 
om humusdannelse. 
Nu anvendes stigende mængde syntetisk 
ammoniumkvælstof verden over sam
men med den gamle, også fra antikken 
kendte praksis med kalkning af udpint 
agerjord. Kalkningens tidligere ubetin
gede anerkendte evne til at genskabe 
forsuret (udpint) jords produktivitet 
synes nu efterhånden at svinde i praktisk 
effekt og anseelse. 
Det må synes nærliggende at anerkende 
Mattssons teoretiske motto: "At gøde 
jorden med nitratkvælstof i stedet for 
med ammoniumkvælstof er at berøve 
jorden de naturlige funktioner, som til
hører ammoniumkvælstoffet i jorden". 

Ammoniumkvælstof som vigtig
ste kation 

Den moderne jordbundsforskning må 
synes at have spildt for megen tid ved at 
tælle protoner og at bestemme baseka
pacitet alene i mineralske baser uden at 
acceptere, at ammoniumkvælstoffet ved 
pH ca. 5,5 bør medregnes som muldjor
dens vigtigste basiske stof. 
Ligeledes bør affaldets kulstof delvist 
medregnes som et surt princip, så længe 



Flemming Juneker fortæller om omsætning ijordbunden i stærkt huggede bevoksninger, 
her i en bevoksning af ahorn indpLantet i lærk omkring 1955 på Trinderup. Foto fra 
august 1994. 

der er ammonium nok til dets neutralise
ring som "varig Humus" . Denne kaldes 
på tysk Dauerhumus, den anses for 
meget langsomt nedbrydeligt og kan 
eventuelt have en varighed på op til fle
re hundrede år. 
Kulstoffets sure mulddannende effekt i 
jorden formindskes ved bortgang af 
planteaffaldets kulstof som C02. Dette 
sker hurtigt ved højere pH end ca. 5,6, 
men langsommere ved nedbrydningen 
af den varige humus der fremmes ved 
højt pH og ved jordens bearbejdning 

samt i varmt klima. Det sure nitrat
kvælstof, der eventuelt er dannet ved 
ammoniums iltning ved højere pH-vær
dier i overskud udover planternes 
behov, kan og vil som regel udvaskes 
med regnvandet. 
Ammoniumkvælstoffet bør derfor aner
kendes som et naturligt basisk alternativ 
i jordbundens kemi til calciumcarbona
tet. Den nedre grænse for dettes opløse
lighed som bikarbonat synes at være pH 
ca. 5,5. Denne værdi synes altså at være 
et afgørende punkt i humusstofbalancen, 
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der nedadtil naturligt begrænses af, om 
der er fornødent ammoniumkvælstof i 
sund humus. *) 

Dette anerkendtes allerede som det nor
male i god muld i "Naturens Verden" 
1931 side 54-75 af Carsten Olsen fra 
Carlsberg-laboratoriet - en viden som 
ofte senere syntes glemt. 
Humus med væsentligt lavere kvælsto
findhold ved CIN forhold over ca. 15 a 
20, og derfor lavere pH, synes at lide af 
arrunoniakhunger. En sådan humus vir
kede og betegnedes tidligere i landbru
get som "kalktrængende" med domi
nans af sure kulstofforbindelser med 
uneutraliserede carboxylgrupper. 

Måling af pH 

Vedrørende pH-målingerne bør det 
bemærkes, at sandsynligvis er en kolori
metrisk pH bestemmelse i vand med 
Mercks Spezial-indikatorpapir 4-7 at 
foretrække, fordi den foretages i marken 
ved at papiret presses mod våd jord. 
I modsætning hertil vil der ved udtagel
se af prøver i beholdere til senere labo
ratoriemæssig afprøvning ofte kun 
opnåes en fikti v nøjagtighed, fordi 
prØven da må befries for aktive plante-

*) I de såkaldte chernozemjorder, de sorte 
steppejorder, kan en mere kvælstofrig 
"varig humus" dannes i tykke lag ved høje 
pH værdier på over 8, hvor den kalkopløs
ende bicarbonation også mangler. Disse ste
der nærmer årets nedbør og vækstkurven sig 
hinanden, så der kun sker ringe udvaskning 
med regnen, samtidig med at CaCOJ kan 
ophobes som klumper i mulden. 
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rødder og derved kan bringes ud af dens 
naturlige balance mellem kvælstoffri
gørelse og forbrug. Den tid der oftest 
hengår inden bestemmelsen kan derfor 
gøre resultatet usikkert ved en eventuel 
foregående arrunonium- eller nitratdan
neise, efter at prøven er denatureret ved 
udtagelsen. 

Nyt syn på kvælstofgødning 

Mange tidligere opfattelser i jordbunds
kemien vil kræve betydelige ændringer 
hvis Mattssons og Åslanders teorier 
viser sig at være rigtige, og hvis pH 
omkring 5,5 principielt viser sig at være 
generelt optimalt for muldjordens 
humusindhold med dettes store ion by t
ningsevne og maksimale vandholdende 
evne og dermed tørkeresistens. 
Det har tidligere været naturligt skik og 
brug i brede kredse i jordbundsforsk
ningen dels at undervurdere humusens 
betydning, dels at opfatte ammoniak 
som en sur gødning, der senere i videste 
udstrækning og konsekvens ville ende 
som oxyderet til nitrat. 
Nye, måske tvivlsomme teorier om en 
fortsat forsuring i naturen som følge af 
kvælstofforøgelse og svovlnedfald har 
delvist været baseret herpå. Dette gæl
der ikke mindst i Sverige, hvor vide 
kredse nu søger at redde skovenes frem
tid ved at modvirke forsuringen med 
udbredt kalkning. Denne kalkning kom
mer formentlig blot til at frigøre fossilt 
C02, og - hvis pH derved hæves - til at 
stimulere oxydationen af ammonium til 
nitrat. Denne vil så igen blive beskyldt 
for forsuring og for eutrofiering af vore 
fiskevande, eventuelt med påstået vok
sende iltsvind og deraf forvoldt skade til 
følge. 
Kvælstofgødskning er derfor alment 



lagt for had i verden siden engang i tres
serne. Det forstås dårligt, at vor biologi
ske produktivitet netop nu synes at øges 
hurtigt med de voksende mængder C02 i 
atmosfæren og med ammoniumkvæl
stof, der nu produceres billigt syntetisk, 
kg for kg af naturgas. Denne synes efter
hånden uudtømmelig i verden, jo mere 
der søges og bores. 
De ovenfor beskrevne betragtninger er 
mere udførligt beskrevne i min bog 
"Humus", Gyldendal, 1985. 

Normaltilstand er pH 5,5 

Forsuringsmyten vil også skrumpe ind 
med anerkendelsen af pH 5 a 6 (ca. 5,5) 
som muldjordens normaltilstand, idet 
regnens pH oftest synes at ligge på 
omtrent samme niveau, bestemt af dens 
naturlige indhold af bicarbonationer. 
De ofte målte lavere pH værdier i regn, 
ned til ca. 4, antages at skyldes den for
mentlige mængde af "luftforurenings" 
oxyder af svovl og kvælstof. Er der for
nødne ammoniummængder til stede i 
luft eller i jord, da vil en halv neutralisa
tion med NH4 ofte netop give pH 5,5 
som eksempelvis er den typiske reaktion 
for surt ammoniumsulfat, HNH4S04. 
Agerjordens evne til med fornøden 
tilførsel af ammoniumkvælstof at kunne 
bufre sig selv uden forsuring eller kalk
tilførsel er påvist af Kaj Skriver i halv
fjerdseme (Landboforeningemes over
sigt over landsforsøg 1978, side 121). 

Skovjords optimaltilstand 

Ved den normalt gentagne ompløjning 
af agerjorden synes dennes pH oftest at 
være ret ensartet i den normale pløje
dybde. 
Anderledes ligger det i skovjorden, der 

normalt ikke bearbejdes. Den øverste 
del af muldlaget vil her vise lokalitetens 
normale pH, der på sund skovjord oftest 
synes at ligge nær ca. 5,5 ved et CIN for
hold på 10 a 12, og lavere, når dette for
hold stiger til højere værdier. 
CIN forholdet kan stige fra 15 mod 40-
50, og pH værdierne kan samtidigt falde 
ned mod ca. 3,5 på grund af den vok
sende surhed fra kulstofoverskuddet. I 
overensstemmelse med le Chateliers 
princip resulterer dette i svindende 
nitratdannelse, der som regel er nær nul 
ved pH fra 4 og nedad. 
En undtagelse herfra kan iagttages under 
de frodigste mørke bøgeskove, bl.a. i Als 
Nørreskov og i Kalø-skovene. Her kan 
det øverste af muldlaget vise pH 4,75 -
trods en tilsyneladende optimal jord
bundsomsætning med betydelig nitrat
dannelse under den mørke bøgeskov 
med optimal vækst (op til ca. 40 m høj
de). 
Forklaringen synes at være, at under
grunden er kalkrigt ler med hurtigt sti
gende pH-værdier nedad. Derimod har 
det normalt tynde muldlag bevaret en 
hurtig omsætning med betydelig nitrat
danneIse, der måske bidrager til det lave 
pH på den nøgne, mørke bund, uden at 
der derved synes at ske kendelig nitrat
udvaskning til grundvandet - det forhin
dres af de dybtgående rødder. 
Ved større lystilgang ville en livlig 
nitratflora med mindre dybtgående rød
der have indfundet sig, og pH derfor for
mentlig have ligget højere. Dette sker 
også, hvis den mørke skov afdrives. På 
nøgen bund uden en veludviklet nitrat
flora vil der da normalt kunne ventes at 
ske midlertidig udvaskning af et nitrat
overskud, der måske kan ophøre, når en 
livlig nitratflora blivende har indfundet 
sig. 
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Derfor synes en ret betydelig lystilgang 
på ikke kalkholdige jorder normalt at 
være forudsætningen for, at skovens 
optimale jordbundsomsætning kan finde 
sted ved pH ca. 5,5. Med stigende mør
ke og rodkonkurrence falder pH oftest i 
takt med en normalt begyndende kul
stofophobning, der synes at indtræffe og 
ofte at øges ved et CIN forhold omkring 
15 a 20, og en derved begyndende 
ammoniakhunger synes at melde sig. 
Dette indtræffer særlig let under vore 
dominerende, stærkt skyggegivende 
træarter bøg og rødgran. I sådanne mØr
ke og tætte, svagt huggede bestande 
slipper der normalt for lidt lys ned på 
skovbunden til, at omsætningen uden de 
større kalkreserver kan foregå ideelt 
uden kulstofophobning. 
Hyppige og moderate udhugninger vil 
oftest kunne sikre fornøden jævn lystil
gang til sanering af skovbunden med 
fremkomst af en livlig nitratflora - for
udsat at kvas under 6-7 cm altid efterla
des jævnt fordelt på skovbunden. Sane
ringen kan hurtigst gennemføres i grans
koven ved hugst fra toppen med 1 a 2 
årige mellemrum op til 40 års alderen, 
hvor der ved hver hugst tages 10-12% af 
stamtallet og højst 15-18% af vedmas
sen. Den såkaldte Romell-effekt vil her
ved normalt udløses (se Humus, 1985, 
side 105-112). 

Mykorrhiza i skovjord 

En kulstofophobning på kalkfattig skov
bund vil give lavere pH end ca. 5,5 og 
vil normalt udløse en symbiose mellem 
Ecto-mykorrhizer og trærødderne. Ved 
at rødderne forlænges med svampehyfer 
sikres rødderne fornøden tilgang af 
ammoniumkvælstof og fosfor, som de 
ellers ikke ville kunne optage fra en 
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råhumus med for højt CIN forhold (over 
ca. 15 a 20). Dens ammoniakhunger vil
le udkonkurrere røddernes kvælstofbe
hov, og N og P synes da kun at kunne 
fremskaffes med en Ecto-mykorrhiza 
symbiose som nødhjælp. 
En anden mykorrhizatype (V A) synes 
alene at kunne forsyne vækstplanterne 
med fosforsyre. Den er især aktiv over
for korn og græsser samt muldtype-Iøv
træer som ask, elm og ahorn, hvor til
gængelige fosformængder eventuelt er i 
minimum. Den synes derimod uden 
betydning for kvælstofforsyningen, hvor 
der forekommer rigelig nitrat i jord
væsken. 
Hvis CIN forholdet i humuslaget når ned 
på nær ved 12, synes Ecto-mykorrhizer
ne at degenerere og bortdø, og rødder
nes rodhår kan da overtage forsyningen 
med N og evt. P. Samtidig synes de 
Ecto-mykorrhiza manglende løvtræer 
som ahorn, elm og ask m.m. nu at kun
ne trives godt og at have tendens til at 
udkonkurrere bøg og gran. CIN-forhol
det i disse løvtræers og i nitratfloraens 
blade ligger på 20-30, mens rødgran, 
bøg og lærk oftest ligger på højere CIN 
forhold, 40-100. 
Lyngens bladaffald ligger endda på op 
til 120 og kræver en speciel mykorrhiza
type. Halmens CIN forhold ligger ofte 
på ca. 100. 

Mykorrhiza er kun en "nødhjælp" 

Vore moderne skovjordsforskere synes 
helt at have fejlopfattet Ecto-mykorrhi
za symbiosen som en normal skovfunk
tion i stedet for rollen som den 
nødhjælp, vor tidligere skovjordbunds
forskning har tilkendt den og anset den 
for at være. 
Normen for den gode, sunde skovmuld 



synes som tidligere nævnt at være et pH 
på mellem 5 og 6 med et CfN forhold på 
ca. lOa 12. Såvel gran- som bøgeskov 
kan herved opnå maximale vækstbonite
ter efter forholdene (væsentligt højere 
end på den surere råhumus). 
Der skabes kun dårlige forhold når den
ne tilstand degenerer, oftest nu ved for 
stort mørke (manglende udhugning og 
øget rodkonkurrence ) eller i tidligere 
tider efter kvassankning eller anden 
udpining (evt. overgræsning). Nu 
præger ammoniakhunger og forringelse 
af fosfortilgængeligheden lokaliteten. 
Mykorrhiza-symbiosen bliver således 
en nødvendig forudsætning for en 
acceptabel trævækst og kortslutter 
kvælstof- og fosfor-forsyningen uden 
om affaldsnedbrydningen, der derved 
kommer til at præges af et yderligt for
højet CfN forhold. 
De moderne skovjordsforskere - der 
ikke som praktikere har haft den nære 
kontakt med skovens forhold - synes at 
have misforstået den iagttagne Ecto
mykorrhiza symbiose og opfattet den 
som skovens normale tilstand. Da 
mykorrhiza erkendes naturligt at dege
nerere ved fornøden kvælstof tilførsel, 
har man heraf konstrueret dogmet om 
almindelig kvælstofmætning og den føl
gende forsuring med udpining ved øget 
svovl- og kvælstof tilførsel med regnen. 
Den sure regn skulle derfor kun give en 
midlertidig vækstforøgelse og derefter 
med nitratoverskud en øget udpining 
ved sur udvaskning af basiske mineral
ske næringsstoffer. 
Man synes ofte at have opfattet vore 
dominerende skyggetræer, bøg og gran, 
med deres stærke mørke og hyppige 
råhumusdannelse i svagt udhugget til
stand, som det normale. Her - ligesom i 
de fleste af vore nabolande - har man 

overset, at de tætplantede unge bestande 
oftest forudsætter tidlige og hyppige 
udhugningsindgreb for at udvikle den 
sunde jordbundstilstand med velomsat 
muld. 
Som alternativ til råhumus forudsættes 
nu den Øgede lystilgang, som også fand
tes i fortidens uligealdrende naturskove, 
hvor de ikke var ødelagte ved udpining 
som kvasfjerning eller overgræsning. En 
sådan naturlig tilstand uden udpining er 
bl.a. iagttaget (Hultens erindringer) i 
Kamshatkas urskove, under ret nordlige 
og kolde forhold. 
Det klassiske synspunkt om skovjord
bund indebærer, at mykorrhiza-symbio
sen kun er naturens nødhjælp til at 
muliggøre en acceptabel vækst af visse 
træarter (særlig bøg og gran) under for
hold, hvor deres skyggegivende evne 
(eventuelt kombineret med andre former 
for udpining, bl.a. mangel på tilgænge
ligt fosfor) kan medføre en ophobning af 
kulstofuoldigt affald med for højt CfN 
forhold og derfor ammoniumhunger. 
Gennem denne erkendelse må det kunne 
ses, at eventuelt tilførte øgede ammoni
ummængder fra luft eller affald her for
trinsvis ville blive irreversibelt optaget 
af humuslaget til forbedring af CfN for
holdet henmod det optimale 10 a 12. 
Planterødderne ville derfor, indtil dette 
er nået, ikke kunne få fornødent kvælstof 
og fosfor uden mykorrhiza- symbiosen. 
Det kunne se ud, som om Ecto-mykor
rhizerne kan tilegne sig det organiske 
kvælstof, før det er frigjort som ammo
niak. Dette sker eventuelt i status 
nascendi (samtidig med dannelsen, 
red.), der måsl<~ falder meget tidligt i 
affaldets nedbrydning, før de organiske 
syrer senere fremkommer ved den del
vist fremadskridende oxydation af affal
dets kulstof. 
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Fejlopfattelse af ammonium
kvælstof 

Opfattelsen af mykorrhizerne som en 
nonn for den sure skovbund under pH 
ca. 5 på kalkfattig jord synes således at 
have medvirket til den særligt i Sverige 
(Lund) - og ved smitte til danske og 
andre landes skriveborde - nu domine
rende fejlopfattelse af ammoniumkvæl
stoffets rolle i naturen. 
Kun ved et pH væsentligt over de 5,5 
(som ved agerjordens 6- 7) vil ammoni
um eventuelt i større mængder, end 
vegetationen kan optage, oxyderes til et 
nitratoverskud, der udvaskes og volder 
politisk forvirring. Ved det lavere pH 5 
- 5,5 synes ammoniumkvælstoffet netop 
at være et jordens salt og sammen med 
C02 og vand hovedansvarligt for al 
organisk vækst i verden. 
Et overskud af ammoniumkvælstof over 
de ca. 10.000 kg pr. ha truer ikke ver
den. Det kan tværtimod gennem eventu
el forøgelse af humusmængden for
mentlig forøge vore skov- og agerjor
ders produktivitet, ionbytningsevne og 
vandhusholdning. 

Ingen kvælstofovermætning 

Den moderne snak om kvælstofover
mætning synes således at være en mis
forståelse. øget ammoniumkvælstof 
øger vore jorders produktivitet til det 
maksimale (når andre sekundære og 
tertiære næringsstoffer ikke mangler). 
Samtidig må jorden ikke - som det nu 
ofte (helt misforstået) ønskes - være 
vandlidende, men tværtimod velafvan
det, så der overalt er fri adgang for luf
tens ilt og for afgang af C02. 
Det synes at være blevet en misforstået 
mode i dag at ønske at gøre sund jord 
vandlidende, hvor det er muligt, for der-
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ved at muliggøre denitrifikation af det 
forhadte nitrat. Man glemmer helt, at i 
vandlidende jord vil der foruden denitri
fikation også frekomme en betydelig 
methanforgæring af organisk materiale: 
2CH20 -> CH4 + C02. Begge disse 
stoffer er i dag frygtede "drivhusgas
ser", som særligt ønskes begrænsede. 
Den i Sverige endnu levende tyrkertro 
på kalkningens mange velsignelser 
såvel i skov som i søer og på agerjord i 
kampen mod den frygtede "forsuring" er 
jo ret beset kun et orgie i afbrænding af 
fossilt C02. Denne udgør ca. halvdelen 
af det anvendte ca1ciumcarbonats vægt. 
Kalkningen vil desuden ved den tilsigte
de pH hævning stimulere kulstoffets 
hurtigere nedbrydning til C02 og den 
forsurende nitratdannelse på bekostning 
af muligheden for den i forvejen oftest 
sure råhumus' neutralisering med 
ammoniumkvælstof. 
Ammonium synes i minimum overalt, 
også i Sverige, hvor skovjordens CIN 
forhold oftest ligger over de ca. 15-20. 
Dette gælder især i Mellem- og Sydsve
rige, hvor store agerjordsarealer nyligt 
er tilplantede og påført et unaturligt 
mørke i de ensartede tætte bevoksninger 
uden de fornødne lysgivende udhugnin
ger med reduktion af træernes indbyrdes 
konkurrence om vand og næringsstoffer. 
De ca. 10.000 kg "passivt" ammonium
kvælstof pr. ha i vore bedste produktive 
ager- og skovjorder burde være et effek
tivt vink om, at der er noget, der mode
mæssigt er misforstået. Dette gælder 
ikke mindst i den bl.a. i Sverige dyrkede 
teori om den for skovjorden "farlige" 
kvælstofmætning, afledet af naturfjern 
"forskning", misforståede landbrugstra
ditioner og overdreven luftforurenings
frygt. 
De svenske forsuringsteorier synes også 



bragt i tvivl, bl.a. i Farabol-forsøget i 
Blekinge, der overraskende påviste, at 
tilførsel af svovl og ammoniumkvælstof 
sammen Øgede såvel tilvæksten som pH. 
Den alment konstaterede forsuring 
synes at være en naturlig følge af skove
nes tiltagende mørke, der igen er atledet 
af, at man nu med IO-årige hugstmel
lemrum højst ialt hugger ca. 2/3 af til
væksten, måske i de seneste år endnu 
mindre. At dette fremmer en negativ 
C02 balance i Sverige, Finland og 
måske Sibirien, synes først nu at for
ståes i videre kredse. 

Sanering ved fjernelse af 
mykorrhiza 

Allerede i tyverne viste Carlsbergs 
Carsten Olsen, at pH i skovene her i lan
det oftest var faldende med stigende 
beskygning af jordbunden. Dette skyld
tes ikke alene, at temperaturen - og der
med hastigheden i affaldsomsætningen -
sænkes i mørket. Årsagen er også at 
hyppige og moderate gennemhugninger, 
der bringer mere lys til skovbunden, 
samtidigt formindsker rodkonkurrencen 
- idet fjernelsen af de store udhugnings
træer efterlader spredte arealer af skov
bunden fri for levende Ecto-mykorrhi
zer. 
Den pletvise bortdøen af mykorrhizer 
efterlader Øer med et ammoniumover
skud i affaldsomsætningen, der efter 
mykorrhizernes bortdøen nu er til rådig
hed for jordbundens forbedring. Dette 
foregår ved sænkning af det lokale CIN 
forhold ned mod ca. 12 med deraf evt. 
følgende sanering af skovbunden med 
pH-hævning til mellem 5 og 6 og ind
vandring af den såkaldte "nitrattlora". 
Svenskeren L. G. Romell har i forsøg 
med grøftegravning omkring træløse 

småøer i mørke granbevoksninger 
påvist denne saneringsvirkning af fjer
nelse af mykorrhiza. Dette vil i praksis 
ske ved en fjernelse af mere domineren
de træer ved tyndingen. Indgrebene bør 
gentages med kortvarige mellemrum, 
inden nabotræernes mykorrhizabesatte 
rødder genkoloniserer det lokalt my kor
rhiza-befriede areal, så saneringen kan 
fortsættes ved moderate, men hyppige 
lysøgende udhugninger. 

Mykorrhiza kan føre til forsuring 

Der kan filosoferes yderligere om 
mykorrhizernes rolle i ensartede bestan
de af vore syretolerante skyggetræarter 
(bØg og rødgran), hvis affald i blade og 
nåle kan være karakteriserede af væsent
ligt højere CIN forhold (ca. 50) end 
typisk for jordbunden under løvtræerne 
elm, ask og ahorn, der kun trives ved 
CIN forhold i muldjorden i nærheden af 
12. Dette må føre til erkendelse af, at 
symbiosen med mykorrhizerne j sig selv 
kan medføre en autokatalytisk forsuring 
af jorden under bøg og gran. 
Mykorrhizernes naturlige rolle som 
nødhjælp synes at være forsyningen 
af værtstræerne med ammonium
kvælstof (og sandsynligvis fosfor) 
under forhold, hvor ammonium ellers 
ikke ville være tilgængeligt for de nøg
ne rødder, fordi affaldet indeholder et 
for lavt CIN-indhold på 20 a 40. Dette 
indebærer, at for lidt ammonium er til
gængeligt for at kunne neutralisere de af 
affaldets kulhydrater dannede sure grup
per. 
Hvis der i første fase i affaldsnedbryd
ningen tænkes at være en frigivelse af 
ammonium fra proteinerne før kulhy
draternes syregruppers dominerende 
udvikling, vil mykorrhizerne forud kun-
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ne sikre sig det frigjorte ammonium 
fremfor det sure affaldslag. I forvejen er 
CIN forholdet i affaldslaget for højt, og 
oveni dette kan CIN forholdet forventes 
automatisk at blive yderligere forhøjet 
ved mykorrhizernes aktivitet. Hermed 
efterlades affaldslaget mere udpint for 
ammonium med et ofte voksende CIN 
forhold og derfor med forringede pH 
værdier, ofte ned til 3,5 a 4. 
Mykorrhiza-symbiosen synes derfor i 
sig selv ved at øge manglen på fornø
dent ammoniumkvælstof at være en 
stærkt forsurende faktor, samtidig med, 
at den muliggør en stadigt acceptabel 
trævækst. Blandt andet tyder forsøgene 
med sammenligninger mellem trækro
nernes gennemdryp og den frit faldende 
regn på en principielt tidlig frigørelses
mulighed for ammoniurnkvælstoffet. 

Forsuring gennem 
kaliumfjernelse 

Efter Lundbergs og Ravnsbæks skrift 
om skovgødning på heden 1992 ser det 
ud til , at kaliumfjernelse fra det øverste 
lag på lignende måde kan medvirke til 
humuslagets fremadskridende forsuring. 
Denne støttes af det ved mortilstanden 
mere overfladiske rodnet, der særlig må 
udpine det øverste af råhumuslaget. 
Denne tilstand er i modsætning til muld
tilstandens dyberegående rødder, der 
pumper de vigtigste næringsstoffer fra 
dybereliggende lag op igen til det øver
ste af affaldslaget. 

Derfor virker en sur råhumus med stor 
mykorrhizapræget rodkonkurrence i 
overfladen principielt langt mere ufrugt
bar, end den samme mineraljord ville 
gøre i saneret stand med større ammoni
ummængder og vertikalt bedre fordelte 
næringsstoffer. 

Udhugning som middel til 
sanering 

Tilføres der ikke fra atmosfæren eller 
andetsteds fornødent ammonium til 
bevoksningens behov, kan følgen af 
mykorrhizasymbiosen altså blive et 
voksende CIN misforhold på lokaliteten, 
en øget fortsat forsuring og ufrugt
bargøreise, som det netop ses i Sverige. 
Situationen kan først forbedres ved for
mindskning af rodkonkurrencen og øget 
lystilgang efter bevoksningens afdriv
ning eller aldersmæssige opløsning. 
Misforholdet kan også forinden være 
lettet ved en for den jævnaldrende (evt. 
plantede) tætte bestand naturlig fortsat 
og hyppig udhugning. Denne behand
ling kan mindske rodkonkurrencen og 
gradvist bringe så meget lys til skovbun
den, at der - efter helst større træers fjer
nelse - opstår myhorrizafrie pletter på 
bunden. 
CIN forholdet kan gradvist normaliseres 
mod 11 a 12, når ammoniumfrigørelsen 
genoptages efter mykorrhizernes for
svinden - oftest ledsaget af begyndende 
indvandring af bredbladede urter og sta
uder (Romell-effekten). 

40-årig ahorn på let, dybmuldet sandjord på Overgård. De største træer er op mod 40 
cm i diameter. 
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En ny udhugning må hurtigt gentages, 
før de resterende træers mykorrhizer har 
generobret hullerne. Efter en hugst fra 
neden, fortrinsvis af bevoksningens 
mindre træer, vil dette oftest ske i løbet 
af et til to år. I så fald kan saneringen 
ofte udeblive, selv ved toårige hugst
mellerruum. 
En hurtigt gentagen borttagning af 
større dominerende træer vil naturligt 
give større huller i det levende mykor
rhizadække og øget sansynlighed for, at 
udhugningsmellerruum på 2 evt. 3 år 
kan bringe nye brud i mykorrhizadæk
ket. 
Saneringen af jordbunden kan derved 
fortsættes i en gradvis forøgelse af det 
mykorrhizabefriede areal, så dette kan 
smittes med frø af den begyndende 
nitratflora. Denne indfinder sig normalt 
på de første pletter, hvor sommerens 
ammoniakfrigørelse er stor nok til, at 
det lokalt for høje CIN kan saneres med 
mod de ca. 12. I denne tilstand kan der 
nok dannes moderate mængder nitrat, 
men de vil først optages af planterødder
ne i fuld udstrækning uden nitratudvask
ning af et overskud udover de levende 
træers behov. 
Bevoksningen kan så efter nogle år med 
hyppige moderate udhugninger og en 
betydelig deraf gradvist øget følgende 
lystilgang være saneret. Bunden vil da 
være dækket af en nitratflora som sta
digt vokser i omfang, et pH mellem 5 og 
5,5, og et CIN forhold nær 12 uden 
udvaskning af nitratoverskud. 

Forgængeres erfaringer med 
hugst 

Tidligere var det almindeligt med ud
hugningsmeIlerruum på 3 a 5 år. 
Som elev hos skovrider Biilman på Fri-
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jsenborg i 1923-24 lærte jeg de tre-årige 
mellerruum som norm. Jeg færdedes 
ofte med overførster Moldenhawer, som 
hyppigere brugte to-årige hugstmellem
rum og flirtede med et-årige i stærkt 
voksende bevoksninger. Det var her 
muligt for mig at iagttage de hurtige 
jordbundssaneringer med den gradvist 
indvandrende nitratflora. 
I mine egne skove blev normen ofte et
årige hugstmellemrum i nåletræ og 
toårige i løvtræ med nogle års flirt med 
2 udhugninger om året i særlig god 
sitkagran som den extreme undtagelse. 
På Nørlund opsamlede jeg yderligere 
omkring 1930 C. Lorenzens hugst fra 
toppen. Han havde vist omkring 1910, 
før han købte Hovedgård skov, været 
skovrider nogle år på Nørlund, og gam
le skovfoged Fuglsang genkendte hans 
hugstform i mine fantasier. 
Efter en række årlige udhugninger i 
hedeplantninger af rødgran i Trinderup 
skov har jeg iagttaget den store nældes 
spredte fremkomst i den stabile nitrat
flora som tegn på rigelig, nu tilgængelig 
fosforsyre . Dette må ses som et led i den 
ved hugsten fremkaldte jordbundssane
ring til et CIN forhold på ca. 12 med 
dybtgående rødder i øget humusdybde 
og helt uden nitratudvaskning. 
I rødgran plantninger på 1 x l m er det 
lykkedes fra 20 års alder til ca. 40 årligt 
at hugge ca. 10% af stamtallet og ca. 
15% af vedmassen, før det blev nødven
digt med større hugstmellemrum - evt. 
samtidigt med at der kan foretages 
underplantning med ahorn. 

Ammoniak fordampning 

Der er i dansk landbrug sket en overgang 
fra vore tidligere kvæghold med ofte surt
forgærende stakkede møddinger til det nu 



herskende svinehold med mere domine
rende gylleudbringning. Desuden er der 
sket en overgang fra kvælstofgødskning i 
nitratform til ammoniumform med en 
deraf inspireret overkalkning. 
De teknologiske følger heraf har tilsam
men siden ca. 1960 afstedkommet en 
enorm forøgelse af landbrugets ammo
niakfordampning til atmosfæren. Denne 
regnes nu at afgive henmod 25 kg kvæl
stof pr. ha med nedbøren og må forventes 
at afgive yderligere en del ammoniak til 
sure hede- og skovjorders råhumus med 
pH værdier på 3,5 a 4,5 - måske lignende 
mængder - ved "tørdeposition". 
Siden århundredskiftet er der i vore sko
ve og plantager konstateret (K.F. Ander
sen) en voldsom bonitetsfremgang i 
størrelsesordenen ca. 2 bonitetsklasser -
en stor del af denne sanering synes fore
gået siden midten af århundredet. 
Saneringen kan vist her fortrinsvis til
skrives den øgede tilgang af C02 og 
ammoniakkvælstof. Dette kan måske i 
skoven dreje sig om op mod 50 kg pr. ha 
og år og må resultere i en sanerende 
forøgelse af humuslagets indhold af 
ammonium kvælstof fra et CIN forhold 
på mellem 20 og 50 til gradvist nu at 
komme nærmere de 12, også ved C-svind. 

Den onde cirkels ophør 

Den fulde sanering med forsvinden af 
råhumuslaget og udviklingen af en øget 
mulddybde af det rodførende amorfe 
humuslag kan ofte iagtages i forbindelse 
med pH hævningen mod 5 a 5,5 og den 
samtidige indvandring af den bredblade
de nitratflora af urter og stauder. Dette 
er ofte samme udvikling (efter mykor
rhizadød), der kan iagtages som Romell
effekten efter hensigtsmæssig lysfor
øgende udhugning. 

Arbejder de to tendenser hånd i hånd, 
kan selv meget sur råhumus saneres ret 
hurtigt. Ringere lokaliteter vil tage væs
entligt længere tid, men kan hjælpes i 
vej ved moderat gødskning. For store og 
ensidige urea-doser ses dog ofte at kun
ne give bagslag. 
Tiden og bevoksningernes generations
skifter kan altid give en hjælp til brud på 
den onde cirkel, som Ecto-mykorrhiza 
symbiosen i virkeligheden medfører. 
Den sanerede skovjord med et uddybet 
muldlag kan ofte ses at opløse og over
tage et tidligere udfældningslag, og -
præget af et pH på 5 a 5,5 og et CIN for
hold på 11 a 12 - vil det nok altid vise 
sig at være den tilstand, der giver mini
mum af udpining med den skadelige 
udvaskning af næringsstoffer. 
Forsuringsfaren vil være i minimum her, 
fordi nitratdannelsen under velbevokset 
skov - selv includerende atmosfærens 
oxyderede NOx mængder - normalt ikke 
kendeligt vil overstige træbestandens og 
nitratfloraens behov. Derfor vil nitrater
ne ikke udvaskes i større mængder. Et 
eventuelt svovlsyreoverskud, der ikke er 
fældet med calcium, vil teoretisk kunne 
udvaskes ved pH 5,5 med kun 17% 
ammoniak som surt ammoniumsulfat, 
normalt mindre end det ammoniak som 
nu er medbragt med nedbøren. 
Et generationsskifte ved stormfald eller 
afdrivning vil normalt kunne give 
mulighed for den onde cirkels ophør 
med fremkomsten af en eventuelt varig 
nitratflora. Men hvis kvaset er fjernet, 
brændt eller skubbet bort for at lette 
nyplantningen, risikerer man at få en 
varig vegetation af Bølget Bunke - en 
kun delvis sanering af arealet. 
Efter gentilplantning kan det falde tilba
ge til mykorrhiza- symbiosens nu even
tuelt lidt modererede onde cirkel. De 
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bedste chancer for fuld sanering vil fin
des, hvor nitratfloraen er fremkaldt og 
stabiliseret i nogle år, før der sker 
afdrivning eller stormfald. Saneringen 
følges op af et træ arts ski f te til en løvtræ
bladingsskov af bøg, eg, ahorn og even
tuelt ask, under hvilken tilstanden også 
uden gødningstilførsel lettest bevares. 
Eventuelt må der under ekstremt fattige 
forhold tilføres Kalium og Dolomit 
m.m. til støtte af forvitringen og mine
raltilførsel med nedbøren. Fosfor vil 
oftest overføres fra agerjorden ved fug
lenes hjælp, ligesom muldlagets sane
ring ofte synes at gøre jordens eventuel
le reserver af råfosfat mere plantetilgæn
gelige. 
Under gran vil den varige nitratflora 
oftest være domineret af gederams, 
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hindbær 0.1. Efter nogle år kan ofte stor 
nælde spredt vise sig som tegn på øget 
tilgængelighed af fosforsyre. 
Under bøg med fornødent lys vil man 
oftere se en hindbærvegetation gradvist 
kunne give plads for stor nælde. Denne 
kan på fuldt saneret jord med fornødent 
lys blive så dominerende, at den påvir
ker mulighederne for selvforyngelse. En 
sådan jord forynges bedst ved plantning 
med ask eller ahorn, der begge er meget 
tørkeresistente, også på en helt saneret 
let muldjord, hvor også selvsået eg kan 
vise en særlig god vækst. 
På hederne er lyngen som bekendt nu 
ofte delvist fortrængt af Bølget Bunke 
med moderat pH hævning. Dermed 
synes de "gule" hedegraners stampepe
riode at være forsvundet. 



Skovbrugsvejledning for 
"hugst fra toppen" 
- som praktiseret på Overgaard-Trinderup 
med et- eller toårige hugstmellemrum for rød
gran og bøg, eventuelt løvtræblandingsskov. 

Af forstkandidat FLEMMING JUNCKER 

Formålet med hugst fra toppen 

Hyppige hugster fra toppen har til for
mål at kombinere tidlige indtægter af en 
gran- eller løvtræbevoksning med en 
hurtig jordbundsforbedring - en varig 
sanering med optimale foryngelsesmu
ligheder. Forudsætningen for at nå dette 
er en ca. halvering af det normale grund
flade-niveau med deraf følgende øget 
lystilgang, vandøkonomi, affaldsomsæt
ning og næringsstofforsyning. 
Særlig under råhumusprægede forhold 
med lavt pH brydes derved den der her
skende onde cirkel med Ecto-mykorrhi
za- besatte rodspidser, der reserverer 
kvælstof og fosforsyre for værtstræerne 
på bekostning af affaldsomsætningen. 
Med hugsten fra toppen sænkes CIN for
holdet i humuslaget, og pH øges til de 5 
a 6, som oftest er det naturlige i sund 
muldjord. Det bliver desuden muligt at 
forynge med frodig løvtræblandskov, 
hvor vildttrykket er moderat. 

Lystilgang til bunden 

Idealet for en hugst fra toppen i gran er 

de etårige udhugningsmellemrum. Der 
er altså tale om en årlig udhugning i 
alderen 20 til 40, hvor vækstenergien og 
tilvækstmulighederne oftest kulminerer, 
og hvor dybe levende kroner på ca. 
60-70% af højden lettere kan udformes, 
hvis bevoksningens indre lystilgang kan 
holdes konstant. 
Allerede toårige hugstmellemrum vil 
ikke alene forsinke saneringen af jord
bunden (udviklingen af en frodig nitrat
flora), men samtidig med lystilgangens 
nu toårige cyklus forringe mulighederne 
for at holde de nederste dele af kronen 
levende. 
Direkte sollys på skovbunden skader 
dennes og nitratfloraens udvikling, som 
har optimum ved diffust lys. Dette dif
fuse lys fremmes med vor relativt lave 
solhøjde, des mere jo større dybde, på 
hvilken trækronerne kan stabiliseres -
samtidigt med, at kronetaget er brudt i 
passende udstrækning. 

Grundfladeniveau 

Et passende diffust lys opnås erfarings
mæssigt ved, at bevoksningens grund-
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flade holdes halveret i forhold til de ca. 
30 m2 pr. ha, som såvel i bøg som gran 
synes at være dansk skovbrugs norm. 
Denne reduktion af grundfladen har vist 
sig i overraskende grad at være forene
lig med et endnu acceptabelt tilvækstni
veau pr. ha og år. Der forudsættes blot at 
man er nået derned over en længere 
årrække - eller måske bedst, når tidlige 
og hyppige udhugninger (helst årlige) 
har hindret grundfladen i at stige over 
det tidlige niveau på 14-15 m2 pr. ha 
gennem årene fra 20 til 40, hvor vækst
energien er størst. 
Det ser ud til, at jo højere grundflade
størreiser, de ensaldrende unge bevoks
ninger tenderer mod at stige til, des 
større er tendensen til råhumusdannelse 
med et urimeligt højt e/N forhold. 
(Grundfladen bliver højere, jo mere ned
børsrigt klimaet er; på Scotlands og 
Norges vestkyster kan rødgran hurtigt 
nå op mod ca. 80 m2 grundflade). 
En effektivgrundfladekontrol med en 
for jordbundstilstandens udvikling opti
mallys-, nedbørs- og varmetilgang uden 
større og skadelige spring i betingelser
ne synes i 20-40 års alderen egentlig kun 
med sikkerhed mulig for vore skygge
træarter gennem den hyppige hugst fra 
toppen. 
Det almindeligt brugte alternativ - en 
delvis jordbundssanering ved afdrivning 
- er oftest forringet med en cyclisk 
udvikling med midlertidigt stort 
næringstab og en efterfølgende tilbage
gang. Hertil kommer mange andre, også 
æstetiske ulemper, som næppe fuldt 
opvejer fordelene ved billigere hugst. 
Den øgede konstante moderate tilgang 
af mere lys, vand og varme synes at 
være det optimale for vore skoves vækst 
og eventuelt muligheder for sel vforyn
gelse. Men selv i fuldt sollys synes 

314 

udyrkede og uhøstede arealer ved hen
liggen under konstante forhold oftest at 
kunne tilpasse sig med en skærmende 
bredbladet urte- og staude vegetation. 
Denne urtevegetation vil oftest ved 
moderat vildttryk gradvist tendere til at 
udvikles til løvtræblandskov, hvis dette 
ikke er hindret ved slåning, eventuelt 
kommunal pleje, som det oftest nu sker 
for vejgrøfter og -kanter. 
r min barndoms Jylland var mange vej
grøfter bevoksede med lyng og eventu
elt iblandet smalbladede græsser, ofte 
med græssende geder. l dag er vejkan
terne mere prægede af nitratflora som 
mælkebøtter og vild kørvel m.m. med 
voksende dybde af den humusfarvede 
muld. 

Hugstmodel 

Skoven opdeles i naturligt afgrænsede 
stykker, der ved en alder over 18-20 år 
bør hugges med højst toårige hugstmel
lemrum, altså mindst hvert andet år. 
I alderen mellem 20 og 40 år vil de fle
ste normale granbevoksninger dog med 
fordel kunne hugges hvert år med årlig 
borttagning af ca. 10% af stamtallet og 
ca. 15% af vedmassen. Dette vil bringe 
et oprindeligt stamtal ved 20 års alder på 
ca. 4000/ha ned til omkring 3-400, sva
rende til godt 25 m2 pr. træ i 40 års alder. 
Ved denne alder kan hugsthyppigheden 
naturligt reduceres til hvert andet år med 
ca. samme styrke og metode. 
Den mindre stamtalsprocent forudsæt
ter, at hugsten fortrinsvis placeres blandt 
de største træer, altså ved en "hugst fra 
toppen" med det formål at modarbejde 
den naturlige tendens til øget mørke i 
skovbunden med voksende råhumus
dannelse. 
r stedet kan en sådan hugst hurtigt gen-



nem øget lystilgang fremkalde en 
såkaldt nitratflora under gran med gede
rams, hindbær og eventuelt senere 
spredt stor nælde, der indikerer en for
bedret fosforsyretilstand og en optimal 
muldtilstand. Dette medfører også en 
forbedret vandhusholdning og en 
forøget tørkemodstandsevne og derfor 
formindskede rodfordærverangreb, et 
pH mellem 5 og 6. Der ses også ofte en 
større tilvækst med dybere kroner, hvis 
dybde helst bør overstige det halve af 
højden. 
Gensidigt kronetryk mellem nabotræer 
bør undgås. De enkelte store træer bør 
fjernes uden betænkelighed til gunst for 
de mindre, men aldrig flere ad gangen 
på samme sted. Hvis man altid undgår 
at blotte et blivende træ af betydning fra 
mere end en side ad gangen, reguleres 
hugsten ret let omkring de ca. 10% af 
stamtallet. 
I kraft af valget af de større træer frem
for de mellemstore og mindre skal den 
ved hugsten faldende ved masse normalt 
ligge væsentligt højere end stamtallet, 
omkring de 15% af bevoksningens sam
lede vedrnasse. Der bør aldrig tages to 
større nabotræer samtidigt, undtaget 
hvis de kan betragtes som et naturligt 
træ. 
Et af formålene med den specielle hugst 
fra toppen er, at den livlige ungdoms
vækst kombineres med den hurtigst 
mulige stamtalsreduktion. Derved kan 
så mange som muligt af de i bevoksnin
gen forhåndenværende træer udnyttes 
med så stor en diameter som muligt. 
Dette giver en maksimal eventuel netto
værdi for det enkelte træ i forhold til 
markedets muligheder. Den størst muli
ge procentdel af træerne kan derfor hug
ges uden tab og helst med en betydelig 
fortjeneste. Hele grenernassen over 6-7 

cm bør samtidigt kunne bevares på 
skovbunden, så udpining af de basiske 
mineralstoffer undgås. 
Bevoksningens samlede Økonomi vil 
forbedres gennem summationen af 
enkelttræernes tidlige optimale udnyt
telse. 

Hugstens virkning på jordbunds
tilstanden 

Dens jordbundstilstand vil samtidigt 
kunne forbedres afgørende, jo mere lys 
og varme der kan tilføres skovbunden. 
Rodkonkurrencen vil blive mest muligt 
formindsket, så det enkelte træs vandbe
hov sikres bedre. 
Den eventuelt forekommende Ectomy
korrhiza-symbioses onde cirkel - der 
skyldes de af speciel svampevækst for
længede rødder, der reserverer kvælstof 
og andre næringsstoffer for værtstræer
ne tenderer mod at forhøje 
kulstofIkvælstof forholdet og dermed 
surheden i rodrummet. Denne onde cir
kel får nu mulighed for at blive brudt, 
hvorved det bliver muligt at foretage en 
varig sanering af jordbundstilstanden. 
Hugsten vil bevirke en sænkning af CIN 
forholdet i skovbunden ned mod ca. 12, 
efterhånden som en voksende del af are
alet nu ved de helst årlige hugster befri
es for de konkurrerende mykorrhizer fra 
de borthuggede større træer. Disse 
mykorrhiza svampe har hidtil søgt at 
sikre N og P forlods til sine værts træer i 
den hårde konkurrence med råhumusens 
alt for høje CIN forhold (oftest over 20-
50), der er ensbetydende med ammoni
akhunger i jorden og pH værdier væ
sentligt under ca. 5. 
Den sunde, sanerede muldjord vil med 
bortfald af de fjernede træers aktive 
mykorrhizer automatisk søge at indstille 
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sig på et CIN forhold på 11 a 12 og et pH 
på 5 a 5,5. Denne automatiske bufring af 
skovjorden vil fremmes ved de små 
udhugningsmellemrum på l højst 2 år 
med fjernelse af de større træer. 
Dette sker ikke ved længere hugstmel
lemrum - allerede ved treårige mellem
rum ville de borttagne træers rodrum 
oftest alt for hurtigt udfyldes af de tilba
geblevne træers mykorrhizer. Disse vil
le da kunne opretholde den onde cirkels 
mørke og fortsatte forsuring ved stadigt 
at holde CIN forholdet for højt (på 20 a 
50 eller mere). 
Muldjordens humus indeholder ved et 
CIN forhold på Il a 12 ca. 5% ammoni
urnkvælstof og ca. 55% kulstof. Grannå
le og bøgeblade vil ofte kun have et CIN 
forhold på 40-50, og de skal derfor have 
gode omsætningsforhold i skovbunden, 
for at denne ikke forsures ved bevarelse 
af det højere CIN forhold i affaldet. 
Affaldslaget vil lettere bevares, hvis 
skovbunden mangler lys, vand, luft og 
varme til en livlig omsætning. For stort 
mørke samt tørhed og kulde i skovbun
den bevarer oftest mere af kulstoffet 
med et større uomsat syreindhold og for
bliver derfor oftest mere surt med pH 
under 5 ved det fortsat for høje CIN for
hold. 
Rodkonkurrencens jævnt fortsatte for
mindskelse ved de små udhugningsmel
lemrum er af afgørende betydning for 
CIN forholdets sænkning, der er en for
udsætning for skovbundens sanering. 
Den hyppige stamtalsreduktion fra den 
store ende ("hugst fra toppen") er derfor 
stærkt fremmende for en hurtig opnåel
se af den ønskede gode omsætning med 
øget C02- afgang. En høj omsætning 
karakteriseres ved, at skovbundens flora 
ændrer sig fra et mordække med mos og 
eventuelt spredt skovsyre til en såkaldt 
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nitratflora med dorrunans af bredblade
de urter og stauder, der med øget kvæl
stof tilgang bliver mere skyggetalende. 
I granskoven dominerer gederams, Epi
lobium, og hindbær, mens fjerbregner, 
hindbær og spredt stor nælde - eventuelt 
(optimalt) skovløg, Allium ursinum, (i 
kystegnene) ofte dominerer i bøgesko
ven. 
Den bredbladede nitratflora forudsætter 
en vis, passende lystilgang, men under 
de gunstigste forhold kan man også i 
mørke bevoksninger finde en perfekt 
fungerende, næsten nøgen skovbund 
med naturlig omsætning og stor nitrifi
kation. Der behøver ikke at ske udvask
ning af et nitratoverskud, sålænge afdrift 
af bevoksningen kan undgås. Træerne 
synes at kunne udnytte den naturligt 
dannede nitrat i samme takt, som den 
dannes. 
Den mørke bøgeskov i maksimal vækst 
kan i muldjordens øverste lag endda 
have et så lavt pH som 4,75 med perfekt 
omsætning (f.eks. under ca. 40 m høj 
bøgeskov i Als Nørreskov og i Kaløs 
skove). Også rødgran kan have perfekt 
omsætning i mørke under optimale for
hold med Mnium-mosarter som spar
som bundf1ora. 
Ved det naturlige pH på ca. 5,5 er nitrat
dannelsen mere moderat end ved højere 
pH, da tendensen til nitrifikation natur
ligt - efter le Chateliers princip - må 
være faldende med pH og oftest går helt 
i stå under pH 4. Ved pH 6-7 i op kalket 
agerjord er nitrifikationen unødigt høj 
og forvolder normalt udvaskning af 
nitrat. 
Det er således normen, især under min
dre optimale forhold, at en "hugst fra 
toppen" kan være afgørende for at frem
kalde en for forholdene optimal vækst i 
gran- og løvtræblandingsskoven med et 



Flemming Juneker har selv praktiseret sin stærke hugst fra toppen gennem mange år. 
Denne bevoksning i Trinderup, afd. 2, er rødgranfra 1948, hugget fra toppen hvert år 
siden 1965 (bortsetfra 1980, 1982, 1984 og 1993). I årene 1986-92 er der underplantet 
med ahorn. Der er en del selvsået eg samt pil og rØn, de sidste opfattes som midlertidigt 
fyld. 

automatisk bufret pH på ca. 5 a 6 i bun
den. 
Bøgens bladaffald er, ligesom rødgra
nens, normalt præget af et højt CIN for
hold (på 40-50). Det er derfor især i de 
rene ensaldrende gran- og bøgebevoks
ninger, at den hurtige stamtalsreduktion 
bør fremkaldes for at moderere disse to 
skyggetræarters naturlige tendens til sur 
råhumusdannelse. Denne er under ringe
re bøg kendt som mor, først beskrevet af 
P.E. Muller ca. 1880. 

Stampeperiode hos rødgran 

Rødgranen gennemgik ofte tidligere, når 
den var plantet på lyngbevokset hede
jord, en stampeperiode med ekstrem rin
ge topvækst og stærk gulfarvning. Stam
peperioden blev oftest begrænset i 
varighed ved indblanding af bjergfyr, 
men dette kunne også opnås ved total 
ødelæggelse af de resterende lyngplan
ter (f.eks. ved halmdækning mellem 
rækkerne). 
Dette stampefænomen synes nu sjæl-
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den t at kunne iagttages. Det skyldes 
sandsynligvis at hedeskjolden gennem 
den sidste menneskealder er så stærkt 
ammoniakberiget fra atmosfæren, at 
dens frugtbarhed nu er stærkt øget med 
sænket CIN forhold. Det kan nu ofte ses, 
at lynghede i stigende grad bliver græs
bevokset (især med Bølget Bunke, der 
ofte ses at kunne fortrænge lyngen). 
Inden dette skete, blev granens tilbøje
lighed til stampeperioden i konkurrence 
med lyngen oftest forklaret ved, at 
rødgranens mykorrhizer var ude af stand 
til at konkurrere med lyngens mykorrhi
zer. Stampeperioden blev først overvun
det når lyngens mykorrhizer var blevet 
fortrængt af bjergfyrrens, som i modsæt
ning til granens var dygtige nok til at 
konkurrere med lyngens mere ondarte
de. 
Når lyngens mykorrhizer var overvund
ne, syntes bjergfyrrens dog at være så 
godartede, at rødgranens mykorrhizer 
nu kunne klare konkurrencen med dem. 
En overgang teoretiseredes der endog 
over, om bjergfyrren måske selv havde 
kvælstofsamiende evner ligesom bæl
gplanter og El. 

Virkning af hugstmodel 

De fleste rødgranbevoksninger på ikke 
ekstremt fattig jord vil i dag i veludhug
get tilstand ofte kunne vokse svarende 
til CMM bonitet I a II. Rødgranen vil 
velbehandlet, ofte i fyrreårsalderen, 
kunne nå ca. 18 meters højde. Med et 
rimeligt forhold mellem højde og krone
diameter, vil den kunne dække ca. 25 m2 

pr. træ og altså at kunne nå ned på et 
stamtal på ca. 400 pr. ha. 
Med en start på ca. 4000 i stamtal i 20 
års alder og en årlig hugst på ca. 10% af 
stamtallet, vil dette omkring 40 års alder 
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netop kunne nå ned på de knap 400 
træer pr. ha og har da årligt kunnet give 
en hugst på ca. 15% af den stående ved
masse. Ved en årlig tilvækst og hugst på 
nær 20 m3 pr. ha ville dette svare til et 
moderat, ret konstant stående forråd på 
ca. 130 a 140 m3 pr. ha - en ret åben 
bevoksning med over halvdelen af stam
mehøjden som levende krone og med en 
grundflade på 14-15 m\ kun ca. hal vde
len af det, der er almindeligt. 
Trods en hidtil gennemført "hugst fra 
toppen" vil de største stammer ved fyr
reårsalderen ofte kunne ligge fra 30 til 
over 35 cm i brysthøjde med en tiltagen
de årringsbredde. Graden af knastethed 
vil svare til kvalitet B med levende gre
ne ret langt ned af stammen. Dette sker 
netop på grund af hugsten fra toppen, 
der hele tiden har fjernet de mest grov
knastede individer - de til enhver tid 
dominerende træer, som det er udtrykt 
ved den ret store forskel mellem udhug
ningsprocenterne for stamtal og ved
masse. 
I løvtræblandskoven vil der også med 2-
årige hugstmellemrum ved hugst fra 
toppen kunne gennemføres et særligt 
vidtgående udvalg af de bedste stammer 
med eventuelt præference for Eg og 
Ask. 

Mulighed for underplantning 

Med den lave stående ved masse vil 
granbevoksningen netop efter 40 års 
alder kunne lide af begyndende storm
fald (fortrinsvis af enkelte rodfordær
verramte træer i begrænset omfang som 
sekundært tørkefænomen). Bevoksnin
gens slutningsgrad kan derfor forringes 
med et oftest nu begyndende fald i den 
løbende tilvækst. 
Når tilvæksten har toppet, vil en over-



gang til 2 årige hugstmellemrum være 
en naturlig modvægt herimod. Bevoks
ningen med den velkonsoliderede nitrat
flora vil nu indbyde til underplantning 
med ahorn og/eller bøg (ca. 3000 pr. 
ha), der ofte løbende vil suppleres med 
egesel vsåning. 
Næsten overalt i landet vil egen indfin
de sig fuglesået i overraskende mængde, 
forudsat den efter hugsten passende 
lystilgang og et moderat vildttryk. Også 
ask kan indfinde sig på højbund og selv 
på lettere sund bund med nitratbundflo
ra kunne vise sig ret tørkeresistent. 
På ringere boniteter kan gødskning med 
ammoniumsulfat, ammoniumfosfat, 
urea og kalium-magnesiumsulfat måske 
nu være på sin plads i begrænsede hek
tannængder. 

Længere hugstmellemrum 

Mange steder vil det imidlertid ikke 
være let at gennemføre de etårige hugst
mellemrum i 20-40 årige rødgranbe
voksninger. Man må så nøjes med toåri
ge mellemrum, som giver en langsom
mere sanering af skovbunden med en 
senere fremkaldelse af den livlige nitrat
flora, der helst skal være vel stabiliseret, 
før underplantning med løvtræ kan gen
nemføres. 
Selvom man med to a treårige mellem
rum øger hugststyrken til 12% af stam
tallet - eventuelt 15% for at få det ned
bragt tilstrækkelig hurtigt - vil det give 
besvær med lystilgangen og ved masse
reduktionen, der helst ikke skal oversti
ge ca. 18% ved hver hugst, uden at det 
kan true bevoksningens stabilitet. 
De for "hugst fra toppen" særlige krite
rier og virkninger, der især afledes af en 
samtidigt fornøden ret hurtig stamtalsre
duktion, vil let forskertses ved forsøge-

ne på at gennemføre længere udhug
ningsmellemrum, netop i den af den 
specielt hurtige vækst karakteriserede 
alder mellem 20 og 40. 
Den hyppige hugst er nok lettere at gen
nemføre i ung løvskov med en mere 
almindelig krukkehugst hvert andet år. 
Hugst fra toppen er ret uegnet til 
maskinskovning og forudsætter nok 
mere af det interessante håndarbejde til 
såvel udvisning som skovning. Maskin
skovning vil oftest vanskeliggøre efter
følgende udvisninger. 
De sidste års svækkelse af granmarkedet 
- som medførte at stammer under 13 cm 
på midten ikke længere kan betale hug
gelønnen - volder særlige vanskelighe
der for tætplantede bevoksninger med et 
stamtal på over 4000. Plantning på 2 x 2 
m med et begyndelsesstamtal på nærme
re 2000 kan udskyde nødvendigheden af 
første udhugning fra 20 til 25 års alde
ren. Herved opnås en betydelig lettelse, 
der dog kan skabe kvalitetsproblemer i 
de første udhugninger. 
Hvis det er vanskeligt at gennemføre 
etårige hugstmellemrum, bør det betæn
kes, at en nedbringelse af stamtallet med 
12 eller 15% hvert andet år fra 20 års 
alderen til 40 år kun kan reducere stam
tallet fra ca. 4000 til henholdsvis ca. 800 
og 600, svarende til ca. 12 og 16 m2 

grundareal pr. træ. 
En tilsvarende forøgelse af ved masse
hugstprocenten til over ca. 18 pr. gang 
kan imidlertid ofte true bevoksningens 
stabilitet. De mange fordele ved hugst 
fra toppen svinder derved ind og er 
sværere at nå. 
Så meget des lettere vil fordelene kunne 
nås i løvtræblandingsskoven af bøg, 
ahorn og eg, hvor det ofte store antal 
selvsåede gode ege-emner kan være et 
godt mål for en kvalitetshævende 
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udhugning fra toppen med 2-årige mel
lemrum. Vedmasse og tilvækst kan kul
minere omkring 50 års alder med et 
stamtal på under 600 stk. pr. ha. 
Heraf ville op til halvdelen ofte kunne 
være gennem udhugningerne udvalgte 
og kroneudviklede ege som en fremtidig 
skærm over en selvsåning som let frem
kommer i denne alder. Over de følgende 
30 år kan skænnen afvikles økonomisk 
optimalt efter forholdene, fortsat fra de 
største diametres ende. En 80-100 årig 
højværdig egebestand synes på den 
måde at kunne opnås væsentligt billige
re end efter den klassiske renkultur. 

Vedkvalitet 

Alle bevoksninger, der er rigtigt hugge
de "fra toppen", vil ifølge sagens natur 
være prægede af en principielt set tilta
gende årringsbredde. For løvtræets ved
kommende er dette ensbetydende med 
højeste kvalitet. 
For nåletræet ville hugstformen betyde 
et kvalitetsmæssigt kompromis mellem 
dels de større dimensioners lidt for store 
senere årringsbredder, dels den mindre 
knastethed op til en vis højde. Over den
ne højde vil knasterne i højere grad be
stå af levende knaster og derfor være 
mindre skadelige for kvaliteten, end de 
døde ville være. 
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Forsømte bevoksninger 

Hvis man ikke kan begynde rettidigt 
med stamtalsreduktionen fra den fulde 
slutning af en granbevoksning i 18-25 
års alder - alt efter den oprindelige 
tæthed - men overtager en ældre bevoks
ning i højere alder med forsømt udhug
ning og for små kroner, der er klemt 
sammen og gensidigt slider hinanden, 
da bør der snarest muligt begyndes med 
en moderat hugst (fra toppen) med etåri
ge mellemrum, indtil der er råderum nok 
for kronerne til et hannonisk forhold 
mellem højde, kronediameter og krone
dybde. 
Har bevoksningen været ekstremt for
sømt, som det ofte er tilfældet, bør de 
første årlige (eller højst toårige) hugst
mellemrum ofte føres nogle gange for
trinsvis mod de mindre træer. Disse 
mindre træer må da opfattes som "piske
re" og må fjernes i noget hurtigere tem
po med betydeligt flere end de ca. 10% 
af stamtallet, men kun sjældent med fle
re træer tagne i samme hul. 
Alt for mange bevoksningers stabilitet 
er sat til, fordi man for hurtigt søger at 
genoprette den skete skade ved for hår
de indgreb. Gennemhugningerne bør 
være hyppige og moderate, hvis bevoks
ningen skal kunne holdes "på benene" 
og senere kunne give en god skænn for 
en vellykket underplantning med løvtræ. 
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