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1. Forord 

Nordisk Ministerråd yder via Samar
bejdsnævnet for Nordisk Skovforskning 
(SNS) støtte til forstligt forsknings- og 
udviklingsarbejde i Norden. Det skov
tekniske forsknings- og udviklingsarbej
de koordineres af Nordisk Skovteknolo
gisk Råd (NSR). 
NSR dannedes i 1953, og medlemmerne 
er de organisationer, der driver skovtek
nisk forsknings- og udviklingsarbejde i 
fem nordiske lande. Siden 1969 har 
NSR organiseret projekter af fælles nor
disk interesse. Forskere fra medlemsor
ganisationerne deltager aktivt i de for
skellige projekter eller følger arbejdet 
som observatører. 
Den foreliggende artikel bringer en 
redegørelse for NSR- projektet "Drift
teknik i det flersidige skovbrug", som er 
gennemført i årene 1992, 1993 og 1994. 
Der kan iøvrigt henvises til projektets 
slutrapport (Heding, 1995). 

2. Baggrund 

Det traditionelle skovbehandlingsprin
cip - karakteriseret ved monokulturen 
og renafdriften - ændres i disse år. 

NSR-projektet "Driftteknik i det flersi
dige skovbrug" omfatter studier i en 
række skovdyrkningssystemer, der 
repræsenterer overgangsformer imellem 
- det aldersklassevise skovbrug, karak-

teriseret af ensaldrende, ensartede 
bevoksninger, regelmæssige tyndin
ger og renafdrift, og 

- ren plukhugstdrift (bUidning, single 
tree selection, Plenterwald), karakte
riseret ved uensaldrende, uensartede 
blandingsbevoksninger (alle dimen
sioner på mindste areal). 

2.1 Kort historisk tilbageblik 
Rent historisk er der stor forskel på 
skovbehandlingen i Danmark på den ene 
side og Finland, Norge og Sverige på 
den anden side. 
Renafdriftskovbruget blev indført tidli
gere i Danmark end i de andre lande. 
Allerede i 1760'erne introducerede 
tyske forstmænd renafdriftsystemet i 
dansk skovbrug. 
Formålet med indførelsen af renafdrift
systemet var at genetablere et delvist 
forhugget skovbrug og dermed mulighe
derne for jævne og varige vedudbytter. 
Udviklingen er gået over de forskellige 
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fagværksmetoder, som ved overgangen 
til bevoksningsvis planlægning er endt i 
aldersklassernetoden. Og her står dansk 
skovbrug den dag i dag. 
Hertil kommer, at det danske skovareal 
er vokset fra 3% af landets areal 
omkring år 1800 til 12% i dag. Forøgel
sen er stort set sket ved anlæg af nåle
træsplantager på sandet jord. Disse plan
tager har i de senere årtier vist sig usta
bile og vanskelige at forynge. 
Den danske del af det foreliggende pro
jekt - skærmstilling af rødgran på sandet 
jord - forsøger at løse disse problemer. 
I Finland, Norge og Sverige er renaf
driftsystemerne først for alvor slået 
igennem efter afslutningen af den anden 
verdenskrig. 
Inspireret af de samme tyske forstmænd 
- brødrene von Langen , der introducere
de renafdrifterne i Danmark - var der 
samtidige bestræbelser i Norge på at gå 
samme vej, men uden større fremgang. 
I sin store skovbrugslære anbefaler 
Agnar Barth således i bind I (1905) -
"Hugstsystemerne og skogens naturlige 
foryngelse" - varmt anvendelse af pluk
hugst (bledning). I bind II (1913) -
"Skogkulturen eller den kunstige skog
foryngelse" - anviser han brug af renaf
drifter som et begrænset hjælpemiddel 
under vanskelige forhold. 
På det svenske skovbrugsinstitut, der 
blev stiftet af Israel af Stram i 1822, var 
man længe påvirket af danske og tyske 
forbilleder. Under indtryk heraf gik man 
ind for renafdriften som et middel til at 
få orden og system i den skovgenopbyg
ning, som var så påkrævet i Sydsverige 
og Sydfinland. 
Og ideen fængede for en tid. Systemet 
syntes at passe godt sammen med de 
indtryk, man kunne få fra de ensaldren
de skove, der var opstået efter jernvær-
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kernes trækulsafdrifter og de nordland
ske skovbrande. 
Alligevel løb man også i det sydlige 
Sverige ind i dyrkningsmæssige proble
mer. Naturen er vanskelig og svær at 
beherske med den tids teknik. 
Indlægningen af driftsenhederne, afde
lingerne, foregik uhyre skematisk i store 
firkanter uden hensyn til bevoksninger 
og terræn. Derpå fulgte renafdrifter og 
nykultur i en rytme tilrettelagt målet, 
normalskoven. Mens resten måtte vente 
undertiden i mange tiår. 
Samtidig blev de nordsvenske og nord
finske urskove eksploiteret fra omkring 
1850 (introduktion af de dampdrevne 
save) med en ren sortimentsplukhugst. 
Som en ny religion forkyndt af højrøste
de profeter begyndte ideerne om et mere 
naturnært skovbrug igen at sprede sig 
omkring århundredeskiftet (Hamilton, 
1978). En historisk konstatering, der er 
interessant for dagens skandinaviske 
skovbrug, som nu ca. 100 år senere med 
stor hastighed er på vej ind i lignende 
diskussioner. 
En forstmand og debattør, der i særlig 
grad forstod at sætte sindene i bevægel
se var Uno Wallmo. I sit lille skrift 
"Rationell skogsafverkning" fra 1897 
gik han ind for den rendyrkede sorti
mentsvise plukhugstdrift "rationell eller 
ordnad bladning". Det skete med en 
sådan styrke, at hans ideer prægede 
debatten helt frem til den anden ver
denskrig. 
Wallmo og hans åndsfrænder gjorde 
igen plukhugst til den dominerende 
måde at behandle de svenske og finske 
skove på. Den økonomiske krise i tredi
verne svækkede skovbrugets lønsomhed 
og nødvendiggjorde besparelser på drif
ten. Overgang fra renafdrift til plukhugst 
fik derved yderligere vind i sejlene. 



Det svenske statsskovbrug anvendte 
således ikke renafdrifter i perioden fra 
1860 til 1950 (Haggstrom 1990). Tilsva
rende var ren sortimentsplukhugst den 
eneste tilladte bevoksningsbehandling i 
det finske statsskovbrug i over 60 år 
frem til 1950 (Leikola 1988). 
Plukhugst har således været domineren
de i hele Skandinavien frem til begyn
delsen af 1800-tallet. Derefter vandt 
renafdriftsystemerne afgørende indfly
delse i Danmark, hvor de stadig anven
des. 
I Sydsverige, Sydfinland og i Norge 
anvendtes renafdriftsystemer i nogen 
udstrækning frem til slutningen af 1800-
tallet. 
I Nordsverige og Nordfinland exploite
redes urskovene fra omkring 1850 med 
en ren sortimentsplukhugst. 
I Sydsverige og Sydfinland vandt pluk
hugsten igen indpas i slutningen af 
1800-tallet. Den dominerede også der til 
omkring 1950, hvor den blev forbudt i 
begge landes skovlove. Et forbud, der 
først nu er ophævet igen . 
Denne kortfattede historiske gennem
gang viser, at vejen tilbage til mere 
plukhugstorienterede principper for 
skovdyrkning er kortere i Finland, Nor
ge og Sverige end i Danmark. 
Samtidig illustreres den kendsgerning, 
at det savværkstømmer, der i dag leve
res fra hugstmoden skov i Finland, Nor
ge og Sverige, stammer fra træer, der er 
vokset op i naturforyngeiser i plu
khllgSt. Og sådan vil det fortsat være 
frem til omkring år 2050, hvor træ fra 
de ensaldrende, plantede monoklllturer 
vil overtage leverancerne i hvert fald i 
50 år frem. 
Eftersom tømmerets kvalitet er af største 
betydning for træindustrien, kan man 
kun håbe, at kvaliteten af træ fra renaf-

driftsskovbruget er lige så god som kva
liteten af træ fra plukhugstsystemerne. 

2.2 Flersidigt skovbrug 
Hvad er flersidigt skovbrug? 
Indledningsvis diskuterede Projektrådet 
dette spørgsmål. En diskussion, som 
dannede grundlaget for det endelige 
valg af delprojekter, og som derfor kort 
skal refereres her. 
Begrebet "flersidigt skovbrug" dækker et 
holdningsskifte. Tidligere - det vil sige før 
1970'eme - blev skovbruget næsten ude
lukkende drevet ud fra rene erhvervsøko
nomiske principper. Samfundet stillede 
dog i alle de nordiske lande væsentlige 
krav om vedholdende og gerne øget tøm
merproduktion. Det var grundlaget. 
Andre hensyn kom kun på tale i meget 
begrænset omfang og altid underordnet i 
den økonomiske prioritering. 
Solbraa (1992) beskriver holdningsæn
dringen således: "Det politiske målet for 
skogsbruk er forandret fra en utholden
de tømmerproduksjon til en utholdende 
forvaltning av skogkledte arealer. For
valtningen omfatter både salgbare pro
dukter, dyr, planter, vann, jord, lands
kap, friluftsliv og kulturminner. Det leg
ges spesiell vekt på å bevare biologisk 
mangfold, inntektsgrunnlagetfor nærin
gen og produksjon av råstof! for indu
strien. " 
Denne holdningsændring er fælles for 
de fire nordiske lande. Den har resulte
ret i nye skovlove (Danmark 1989, Fin
land 1990, Norge 1976 med skærpelse 
af miljøkravene i Stortingsbeslutning 
1992, Sverige 1993), som alle understre
ger betydningen af flersidighed i skov
driften. Af særlig betydning for dette 
projekt ophæves samtidig det 50 år gam
le forbud mod plukhllgstdrift i Sverige 
og Finland. 
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Samfundene stiller hermed det moderne 
skovbrug overfor en række nye udfor
dringer. 
Bevarelse og eventuel forbedring af bio
diversiteten stiller krav om tilrette
læggelse af en skovdrift, der tager hen
syn til forekomsten af svampe, laver, 
mosser, karplanter, fugle og pattedyr. 
Beskyttelse af grundvandsressourcer 
stiller krav om skovdyrkningsmetoder, 
der ikke truer dem. 
Befolkningens friluftsinteresser skal så 
vidt muligt tilgodeses. 
Ønsket om bevarelse af skovvegetatio
nens oprindelige genpulje spiller også 
en rolle for tilrettelæggelsen af nye 
skovdyrkningskoncepter. 
I sine diskussioner af disse spørgsmål 
var det tydeligt, at Projektrådet repræ
senterede økonomiske skovbrugsinter
esser, der navnlig så det som sit hoved
formål at løse opgaver af betydning for 
skovbruget betragtet som erhverv. 
Det var ligeledes tydeligt, at de interes
ser af ikke- økonomisk karakter, som 
brede samfundsgrupper knytter til 
begrebet flersidighed, langt hen ad vejen 
kan forenes med de modifikationer af 
renafdriftskovbruget, som rene økono
miske hensyn tilsiger. 
Renafdriftsskovbrugets stigende kultur
omkostninger peger på større anvendel
se af frøtræstilling i fyr, skærmstillinger 
i gran og anvendelse af blandingsbe
voksninger. Her udnyttes birk og asp 
som en værdifuld indblanding i selv
såninger af gran i stedet for at blive fjer
net i kulturstadiet. 
Disse skovdyrkningsmetoder sigter på 
frembringelse af monokulturer. Allige
vel var det opfattelsen, at de i kraft af 
deres permanente opretholdelse af et 
kronetag tilgodeser det flersidige skov
brugs krav bedre end renafdriftsystemet. 
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Genkultivering efter renafdrift er på 
nogle lokaliteter vanskelig. Frostskader 
og konkurrerende vegetation kan være 
prohibitive. Dette er særligt tilfældet i 
de store danske granplantager på sand
jord. 
Den traditionelle træart, rødgran, som er 
den bedst egnede ved tilplantning efter 
renafdrift, trues senere i bevoksningsud
viklingen af voldsomme angreb af rod
fordærver, stormfald, snetryk og død (af 
endnu uforklarlige årsager). 
Skærmforyngelse af rødgran på sand
jord i Danmark med underplantning af 
andre træarter blev anset for at være i 
bedre overensstemmelse med ønsket om 
flersidighed i skovdriften end renafdrift
systemet. 
Renafdriftskovbrugets vedkvalitet blev 
også anført som et forhold, der taler til 
fordel for naturforyngeIser. Thorngvists 
undersøgelser (1990) af ungdomsved i 
nåletræer er en kraftig påmindelse om, 
at renafdriftskovbruget frembringer 
tømmer af så dårlig kvalitet, at ændrin
ger er påkrævet. Årsagen er dels de små 
planteantal per ha, dels de stærke tyn
dinger - begge begrundet i omkostnin
gerne. 
De ændringer, Thorngvist anbefaler, til
godeses - vellykkede foryngeIser forud
sat - af de ovennævnte skovdyrknings
metoder. Jf. figur l. 
Plukhugst repræsenterer i manges øjne 
den driftsform, der ligger urskoven nær
mest og derfor er mest naturnær. Jf. for 
eksempel Reininger "Zielstarken
Nutzung oder die Plenterung des 
Altersklassenwaldes" (femte oplag , 
1992). Heri begrunder Reininger sit valg 
af skovdyrkningskoncept - ren sorti
mentsplukhugst i rødgran - med iagtta
gelser i mellemeuropæisk urskov. 
Da plukhugstorienteret skovdyrkning 



Figur l. Tværsnit af et stykke grantømmer opvokset i finsk skov drevet i plukhugst. 
Bemærk ungdomsveddets meget tætte årringsgang, som viser, at træet har stået i skyg
ge i 75 år. Holdbarhed og styrkeegenskaber er helt i top, og træet er mindre sårbart 
oveifor angreb af rodfordærver. Bemærk endvidere rødgranens evne til at reagere på 
lysstilling. Foto: Ebbe Bøllehuus. 

har friske traditioner i den boreale skov, 
blev det besluttet at inddrage plukhugst 
i skovningsundersøgelserne som et 
eksempel på en skovdyrkningsform, der 
måske bedst tilgodeser kravet om biodi
versitet, og som heller ikke kan afskri
ves økonomisk værdi . 
Supplerende jordbearbejdning kan være 
nødvendig for at opnå en tilstrækkelig 
naturforyngelse efter skærmstilling. 
U ndersøgelser heraf er inddraget i pro
jektet. 

Endelig er det væsentligt at foretage 
pålidelige opgørelser af 
* skader på foryngelsen efter hugst og 

udkørsel af skærmtræeme, og 
* skader på skærmtræer og overstande-

re efter stilling af skærmen. 
Derved bliver det muligt at foretage en 
afsluttende bedømmelse af de tekniske 
muligheder for at håndtere disse for
mer for skovdyrkning forsvarligt. 
Inden for projektet er der derfor gen
nemført sådanne registreringer og et 
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grundlæggende finsk studie af princip
perne. 

3. Resultater 

3.1 Kulturomkostningerne 
Berg (1993) har undersøgt kulturom
kostningerne ved renafdriftsystemet i 
den boreale skov fra 1960'erne og til 
1989. Det viser sig, at kulturomkostnin
gerne i gennemsnit er vokset med fem 
procent om året. Derimod er skovnings
omkostningerne i den samme periode i 
gennemsnit faldet med 0.5 procent 
årligt. (Begge angivelser i faste priser). 

Dette har medført, at kulturomkostnin
gerne nu sluger 16 procent af skov
ningsindtægterne imod otte procent for 
30 år siden. Berg finder således gen
nemsnitlige kulturomkostninger på 
8.000 svenske kroner per ha. Dette skal 
sammenlignes med, at man i Mellem
og Nordsverige kan købe fuldvoksen 
skov for samme pris. Altså kulturom
kostninger, der er uholdbart høje i for
hold til selve skovens værdi. 
Situationen minder om den, Møller 
(1956 og 1961) fandt i Danmark fyrre år 
tidligere. Her konstaterede han, at en 
traditionel bøgekultur kostede det sam-

Figur 2. Fuldbearbejdning af renafdrift med en Murven tallerkenplov Sverige. 
Foto: Staffan Berg. 



me eller mere at anlægge, end fuldvok
sen bøgeskov kostede per ha. 
Ligesom Møllers konstateringer stimu
lerede interessen for selvfOl·yngelser i 
løvskov i Danmark, således er interes
sen for frøtræstillinger og naturforyn
geiser voksende i Sverige og Finland. 
Omsvinget er hurtigt og af betydeligt 
omfang. Således skoves nu årligt tre 
mio. m3 overstandere i Finland ud af en 
total hugst på 50 mio. m3 årligt. 
Berg påviser, at renafdriftsystemets 
skovdyrkningsmetoder, der årligt be
rØrer fire - otte procent af det samlede 
skovareal, giver anledning til offentlig 
kritik. Samtidig finder han, at udbyttet 
ikke står mål med indsatsen. 
Den mertilvækst, der er resultatet af de 
forøgede investeringer, formår træindu
strierne tilsyneladende ikke at udnytte. 
Den svenske hugst har nogenlunde kon
stant udgjort 60 mio. m3 per år i hele 
perioden, mens den ikke- udnyttede til
vækst udgør 30 mio. m3 per år. De til
svarende finske tal er 50 og 20 mio. m3

• 

Lovgivningens restriktioner vedrørende 
anvendelse af kemiske pesticider gør det 
endvidere tvivlsomt, om renafdriftsyste
mernes kulturmetoder kan videreføres 
rent teknisk uden yderligere stigninger i 
kulturomkostningerne. Til sammenlig
ning citerer Berg (Scherman, 1992) for, 
at kulturomkostningerne ved anvendelse 
af naturlige foryngeiser under skærm 
kan halveres. 
Bergs konklusion er, at kulturomkost
ningernes stigning må standses, og at 
skovbruget derfor med fordel frivilligt 
kan følge nogle af de principper, som 
offentlighedens ønsker om flersidighed i 
skovdriften anviser. 

3.2 Hugst af birke- og aspeammetræer 
Tidligere var det kutyme at fjerne selv-

sået opvækst af asp og birk i plantede 
kulturer af gran eller fyr. Man tilstræbte 
monokulturer. I det seneste årti er her 
imidlertid sket et omsving. 
Hedman (1992) finder i sit litteraturstu
dium, at birk eller asp med fordel kan 
anvendes som et instrument i et skov
dyrkningsprogram, der sigter på produk
tion af kvalitetstræ, og derudover kan de 
yde en merproduktion. 
Det er af økonomiske grunde umuligt at 
plante gran eller fyr på for eksempel 1 
gange 1 meter. Men man kan udnytte 
den naturlige foryngelse af birk, der som 
regel indfinder sig i kulturerne. 
I stedet for at fjerne opvæksten i kul
turstadiet lader man den vokse med op. 
Derved fremkommer en blandingsbe
voksning med mertilvækster på 80 - 120 
m3 birk eller asp per ha i løbet af en 
omdrift. 
Det har endvidere vist sig, at gran natur
forynger sig villigt under birk og asp. 
Også her dokumenteres, at det ikke kan 
betale sig at gå imod naturen. Derimod 
kan løv træerne med fordel beholdes og 
så senere fjernes helt eller delvist efter 
30 - 40 år. 
Teknikken for udtynding og fjernelse af 
birke- eller aspetræerne udgør ingen 
større, tekniske problemer. Se figur 3. 
Ved udtynding kan de små dimensioner 
sælges på det nye marked for skovflis til 
fyring. Væsentligt er et system af stikspor, 
der af hensyn til begrænsning af køreska
der lægges med 25 - 30 meters afstand. 
Ved udtynding kan træerne fældes 
motormanuelt eller med fældemaskine. 
Derpå flishugning med terrængående 
flishugger. Ved udtynding af amme
træerne er det klart, at de små trædimen
sioner nedsætter præstationerne, men 
undersøgelserne viser, at indtægterne 
balancerer med udgifterne. 
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Figur 3. Motormanuel fældning af asp over selvforyngelse af gran i Finland. Præstati
onerne er rimelige og skaden på granerne beskeden. Foto: [hanen. 

Nedtagning af løvtræskærmen baserer 
sig på de samme stikspor, som er 
anvendt ved udtynding af løvtræskær
men. En del af de større dimensioner 
kan nu aflægges som cellulosetræ, mens 
resten flishugges. 
Den relativt store stiksporsafstand umu
liggør, at alle træerne fældes maskinelt. 
Altså suppleres med motormanuel fæld
ning af de træer, som engrebs-skov
ningsmaskinen ikke kan nå. 
Præstationerne er acceptable. Hedman: 
3.0 - 3.2 m3f per effektiv arbejdstime 
(Rottne Rapid Snoken EGS-88, Valmet 
838 Combi). Skadeniveauet på de tilba
gestående træer (6%) er begrænset. 
Ihonen (1994) undersøger nedtagning af 
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asp over gran på to forsøgsfelter i finsk 
bondeskov . Skovningen foretages 
motormanuelt af skovejeren, der 
aflægger cellulosetræ. Arbejdet volder 
heller ikke her vanskeligheder. 
Præstationerne ved skovning er 3.7 m3f 
(gennemsnitlig træstørrelse 0.25 m3

) og 
3.4 m3f (gennemsnitlig træstørrelse 0.22 
m3

) per effektiv arbejdstime. Skadeni
veauet på de tilbagestående træer blev 
registreret til 5%. 
Udnyttelse af heltræer af birk og asp, 
der vokser som overstandere over gran, 
testes ved anvendelse af en prototype på 
et nyt, billigt fældehoved, Naarva. Det 
monteres på en hydraulisk kran og kan 
anvendes af en landbrugs traktor. Naarva 



Figur 4. Fældning og afkortning af birk og asp med nytfinskfældehoved (NaaflJa, max. 
skærediameter 22 cm). Træerne hugges senere til flis . Foto: [hanen. 

fældehovedets største fældediameter er 
22 cm. Se figur 4 . 
Også her er præstationerne tilfredsstil
lende. Gennemsnitlig træstørrelse inklu
sive grene var 0.1 m3f, og præstationer
ne ved fældning og bunkelægning var 
2.3 m3f per effektiv arbejdstime. 
Konklusionen på såvel Hedmans som 
Ihonens studier er: H vis man vurderer 
omkostningerne til skovning samt de 
forventede omkostninger til skovdyrk
ning sammen, så er blandingsbevoks
ninger, hvor birk eller asp danner skærm 
over gran eller fyr, økonomisk konkur
rencedygtigt i sammenligning med det 
traditionelle renafdriftskovbrug. 
De ofte meget store stamtal i naturlige 

løvtræforyngeiser kan dog være dyre at 
reducere. Men er det først sket, så er der 
et marked for resten (heltræer til energi, 
cellulosetræ af de større dimensioner). 

3.3 Hugst af frøtræer af fyr og skærm
træer af gran 
Forskellen imellem disse to arbejdsop
gaver stammer fra, at fyrren nonnalt 
først forynger sig i større udstrækning 
efter, at bevoksningen er lysstillet (50 -
150 frøtræer per ha) . 
Derimod vil foryngelsen af gran ofte 
allerede indfinde sig uden lysstilling. 
Det vil sige, at hugsten kan omfatte op 
til ca. 400 grantræer per ha. Forskellen 
er dog ikke altid særlig udpræget. 
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Berg og Westerberg (1994) har under
søgt hugst af frøtræer af fyr i Sverige 
(motormanuel skovning, engrebs- skov
ningsmaskine, togrebs-skovningsmaski
ne og kombinationen manuel fældning + 
togrebs-skovningsmaskine) . 
Makela (1992) har set på hugst af 
frøtræer af fyr og skærmtræer af gran (se 
figur 5), Ihonen (1993) motonnanuel 
fældning af skærmtræer af gran og Suni 
(1995) maskinel og motormanuel skov
ning af skærmtræer af gran. 
Hugst af frøtræer og skærmtræer har 
været en af den motormanuelle skov
nings sidste bastioner. Det er navnlig 
forestillingen om, at motormanuel skov
ning er mere skånsom overfor foryngel
sen, der har bremset skovningens meka
nisering. 
Projektet har derfor koncentreret sig om 
at undersøge, om de moderne skov
ningsmaskiner med fordel kan anvendes 
både i relation til omkostninger og i 
relation til skader på foryngelsen. 
U ndersøgelserne peger på, at effekterne 
ved skovning med motorsav kun i 
begrænset omfang kan sammenlægges 
langs kørespor. Det vil sige, at udkørsel
straktoren er nødt til at køre mere uden
for sporene end ved maskinel skovning. 
Dette medfører større skader på foryn
gelsen under udkørslen ved motormanu
el skovning end ved maskinel skovning. 
Projektet afklarer ikke spørgsmålet 
endeligt. Der var dog ingen signifikante 
forskelle på skadeniveauet ved de stude
rede skovningssystemer og heller ikke 
på maskinel skovning og motonnanuel 
skovning - med en undtagelse: 
Makela viser, at skovningsmaskinen 
Pika 75 - som fælder træerne, løfter dem 
ud af bevoksningen og derpå kvister og 
afkorter stammerne på langs af kørespo
ret - beskadiger foryngelsen signifikant 
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mindre end de øvrige systemer. I sam
menligning med en togrebs-skovnings
maskine (FMG 707/12S) var Pika 75 
den billigste, se figur 6. 
Konklusionen er derfor, at det anbefales 
at videreudvikle Pika 75's arbejdsprin
cip (Pika 75 produceres ikke mere) til 
brug i et mere naturnært skovbrug. 
Et væsentligt punkt er afstanden imel
lem køresporene. Hensyn til foryngelsen 
og skovjorden taler for så stor en afstand 
som muligt, men kranernes rækkevidde 
(7 - l O meter) sætter en grænse for den
ne. Derfor er det nærliggende at kombi
nere motonnanuel fældning med maski
nel. 
Motormanuelt fældes de træer, der står i 
den midterzone, som kranerne ikke kan 
nå. Træerne skal fældes, således, at de 
kan nås af processorens kran. Maskinelt 
fældes de træer, der står i yderzonerne 
langs stiksporene. 
Alle træer oparbejdes maskinelt, hvor
ved effekterne koncentreres langs køre
sporene. Dette begrænser igen de ska
der, som udkørselstraktorerne forvolder. 
Kombinationen af motormanuel fæld
ning og maskinel fældning og oparbejd
ning har endvidere den fordel, at også 
træer, der er så tykke, at skovningsma
skinen ikke kan fælde dem, kan fældes 
med motorsaven. 
Såvel Berg som Makeliifandt, at kombi
nationsmodellen ikke reducerede ska
derne. Samtidig var den dyrere end de 
Øvrige studerede skovningssystemer. 
Suni (1995) har eksperimenteret med en 
metode - "the logging corridor method" 
- til brug ved hugst af skærmtræer af 
gran. Metoden bygger på en kombinati
on af motormanuel og maskinel skov
ning med engrebs-skovningsmaskine. 
Køresporene, "korridorerne", er ca. ti 
meter brede. Til gengæld er afstanden 



imellem dem 40 - 50 meter. Skovnings
maskinen har god plads til at oparbejde 
træerne. Med motorsav fældes de træer, 
som maskinen ikke kan nå. 
Problemet ligger i de brede korridorer. 
Dette søges løst ved supplerende til
plantning af disse efter hugst af skærm
træerne. 
Af alle de studerede skovningssystemer 
i såvel Sverige som Finland er engrebs
skovningsmaskinerne de billigste. For
skellene imellem motormanuel skov
ning, skovning med engrebs-skovnings
maskine og skovning med togrebs
skovningsmaskine er dog ikke særlig 
store. Pika 75 gør signifikant mindst 
skade på foryngelsen og er ikke væsent
ligt dyrere end engrebs-skovningsma
skinerne. 
Kombineret oparbejdning synes ikke at 
være vejen frem. Den tegnes af engrebs
skovningsmaskinerne eller eventuelt en 
nyudvikling af "Pika"-princippet. 

3.4 Frøtræstilling og skærmstilling 
boreal skov 
Fjeld (1992) sammenlignede renafdrift 
med skærmstilling i gran og gran/fyr. 
Der anvendtes den samme maskine 
(engrebs- skovningsmaskinen OSA 250 
Eva) i hele sammenligningen. 
U ndersøgelsen er tilrettelagt som et 
blokforsøg med tre gentagelser. Hver 
blok indeholder renafdrift og to tætheder 
på skærmen, 140 til 440 træer efterladt 
per ha. 
Forøgelsen i tidsforbrug per m3 i sam
menligning med renafdrift udgjorde 
henholdvis 24%, når der blev efterladt 
180 træer per ha og 49%, når der blev 
efterladt 360 træer per ha. 
En stor del af forøgelsen i tidsforbruget 
skyldes dog ikke skærmstillingen, men 
forskelle i de skovede træers størrelse. 

Hugstdiameteren var mindst i de tætte 
skærmstillinger og størst på renafdrifter
ne. 
Hvis der korrigeres for dette, finder 
man, at tidsforbruget til skovning ved 
samme hugstdiameter forholder sig 
således: 
100 (renafdrift), 
109 (180 træer per ha), og 
113 (360 træer per ha). 
Om udvisningen ved skærmstilling i fyr 
og gran nødvendigvis bør ske ved fjer
nelse af de mindste træer er følgeligt et 
åbent og væsentligt spørgsmål. Det må 
afgøres ud fra hensyn til skovningsom
kostningerne, skærmtræernes værditil
vækst og bevoksningens stabilitet. 

3.5 Plukhugst i boreal skov 
En skov, der drives i plukhugst, er 
karakteriseret ved, at skoven år efter år 
ser ens ud. Der forekommer ikke de sto
re forandringer i skovhilledet, som 
renafdriftssystemet medfører, når 
bevoksningerne afdrives og gentilplan
tes. 
Heller ikke de ensartede monokulturers 
år for år støtte højdevækst bemærkes. 
Skærm- og frøtræstillingernes langsom
mere foryngelsesrytme byder alligevel 
på store forandringer, når overs tanderne 
hugges. Også herfra afviger plukhugsten 
markant. 
Bevoksningssociologisk karakterisers 
plukhugstskoven ved, at alle dimensio
ner forekommer på mindste areal. Jf. 
figur 7. 
Træartssammensætningen kan reguleres 
ved hugsten, men ofte tilstræbes blan
dingsbevoksninger med repræsentation 
af alle de træarter, der forynger sig 
naturligt på lokaliteten. 
Ligesom i sine studier af skærmstil
lingshugst vælger Fjeld (l994c) at 
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Figur 5. Hugst af frøtræer af fyr med Ponsse engrebs- skovningsmaskine i Finland. 
Foto: Mdkeld. 

arbejde med en maskine, en engrebs
skovningsmaskine, Valmet 901, hvis 
kran, Valmet, 960 rækker 9.6 meter. 
Desuden varieres behandlingen. Fem 
behandlinger er hver gentaget tre gange: 
* Ren plukhugst af hhv. 25, 45 og 65% 

af gnmdfladen. 
* Gruppevis foryngelse ved renafdrift 

af grupper på 25 gange 25 meter, 
hhv. 50 gange 50 meter. 

Fra et forsøgsmæssigt synspunkt vinder 
man herved den fordel, at plukhugsten 
kan sammenlignes med renafdrift. 
Fra et skovdyrkningsmæssigt synspunkt 
må man imidlertid anføre, at plukhugst 
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er et i sig selv hvilende skovdyrknings
system. Det skal ikke have kunstigt 
åndedræt i form af gruppevise foryngel
seshugster, men forynger løbende sig 
selv og tappes løbende for stort træ. Det 
sidste udsagn fører frem til udvisnin
gen. 
Stykmasseloven har en stærk indflydel
se på skovningspræstationeme. Derfor 
kan man for så vidt få de præstationsre
lationer imellem renafdrift og plukhugst 
frem, som man ønsker. Hugsten skal 
blot føres fra oven eller fra neden. 
I Fjelds undersøgelser er det gennem
snitlige skovede træ størst (0.4 - 0.5 ml) 



Figur 6. Pika 75 skovningsmaskine. Kvistningsbommen anbringes på stammen, som kvi
stes stående til en højde af 7112 meter. Samtidigfældes træet, løftes og vippes fri afforyn
gelsen. Afkvistningen sker på langs af køresporet. Foto: Makela. 

i plukhugsten, sammenlignet med de 
små træer på renafdrifter (0.3 m3

). 

Forskellen i træstørrelse udjævner de 
forskelle i tidsforbrug per m3

, som den 
mere besværlige plukhugst medfører. 
Dermed er det effektive tidsforbrug per 
m3 i plukhugsten kun O, 7 og 11 % stØlTe 
end på renafdrifterne i de tre gentagel
ser. Altså ingen eller små forskelle. 
Arbejdstiden til skovning udgør fire til 
fem minutter per m3f over bark. 
Køresporene ophugges med 25 meters 
afstand. På disse falder altså en betyde
lig del (15%) af grundfladen, hvilket i 
nogen grad bidrager til at udviske for-

skellene imellem plukhugst og renaf
drift (gruppevis foryngelse). 
Der er foretaget bestemmelser af skader 
på de tilbagestående træer. På grundlag 
af forholdet imellem de fældede træers 
kroneareal og det kronefri areal er der 
opbygget en model for skadeprocenten, 
som stemmer godt med det skadeni veau, 
som er iagttaget under skovningsstudi
erne. 
Konklusionen er, at man ved brug af den 
moderne engrebs-skovningsmaskine 
kan gennemføre plukhugst med accep
table resultater. Tilbage står det meget 
væsentlige spørgsmål om betydningen 
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Figur 7. Stamtallets fordeling på brysthøjdediameterklasser før hugst i to norske gran
bevoksninger. I begge bevoksninger foretog Fjeld (1994b og e) detforeliggende projekts 
studier af skovning i plukhugst. Bemærk, hvorledes stamtallets diameterfordeling anta
ger den for plukhugstbevoksninger karakteristiske omvendte l-fordeling. 

af de skader, som hugsten medfører på 
de tilbagestående træer, navnlig de sto
re. 

3.6 lordbearbejdning under skærm 
Fjeld (1994) har undersøgt muligheder
ne for at fremme naturforyngelse under 
granskænne af forskellig tæthed (160 -
360 skærmtræer per ha) ved hjælp af 
mekaniseret punktbearbejdning. 
Udgangspunktet er en konstatering af, at 
en vellykket naturlig foryngelse kræver 
en eller anden fonn for jordbearbejdning 
særlig i norske granskove på grund af et 
tykt morI ag af uomsatte nåle og stærk 
vegetationskonkurrence. Problemstillin
gen minder om den tilsvarende danske 
ved skærmstilling af rødgran på sand
jord. 
Fjeld sammenligner bugserede kultiva
torer (Moheda, Dobble Leno, Bracke og 
Donaren) med punktbearbejdning med 
kranmonterede skovle båret af gravema
skiner. Her er blotlægning af jorden med 
kranmonterede skovle bedst egnet. 
Teknisk lader opgaven sig løse i den 
forstand, at det til rimelige omkostnin-
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ger lader sig gøre at blotte mineraljorden 
på ca. 2000 punkter per ha. Undersøgel
ser af skaderne på de værdifulde skænn
træers rødder og stammer stiller dog et 
spørgsmålstegn ved metodens værdi i 
praksis. 
Det har ikke været muligt at undersøge 
de blotlagte punkters virkning på foryn
gelsen. Hvis formålet er at søge billige
re kulturmetoder til afløsning af gentil
plantning af renafdrifter, er det også et 
åbent spørgsmål, hvor langt man skal 
drive jordbearbejdning under skærm, før 
gevinsten er sat over styr. 

3.7 Skærmforyngelse i Danmark af 
rødgranplantager på sandjord 
Neckelmann (1995) redegør for to for
søg med skænnforyngelse af rødgran
plantager (alder 78 og 86 år, bevoks
ningshøjde 15 meter) anlagt på sandjord. 
Ved to skærmstillingshugster i 1965 og 
1967 blev stamtallet reduceret med iaIt 
ca. 50% til 550 og 415 træer per ha. Der
efter blev der pløjet plantefurer og 
underplantet med rødgran, almindelig 
ædelgran og japansk lærk i blanding. 



Kontrolparcellen var renafdrift og kulis
sehugst. 
Skærmen er derpå fjernet i løbet af 23 -
26 år ved ialt otte hugster. 
Neckelmann finder en række fordele 
ved denne skærmstillingsmetode: 
* Trods betydelige storme i skærmperi

odens løb har det samlede stormfald i 
skærmene kun udgjort 4 - 7% af den 
samlede hugst. 

* De stærke tyndinger, fortrinsvis fra 
toppen, har haft en stærk positiv virk
ning på skærmtræernes diameterud
vikling. 

* For den 23 - 26 år lange skærmperio
de har der, sammenlignet med nor
malt tyndede bevoksninger af samme 

alder og bonitet, været tale om et til
væksttab på gennemsnitligt ca. 100 
m3 per ha. Dette tab modsvares dog 
af en samtidig produktion i den plan
tede foryngelse på gennemsnitligt ca. 
120 m3 per ha. 

* Vurderet 24 år efter plantning har 
overlevelsen for lærk og især ædel
gran været klart bedre under skærm 
end på renafdrift. Rødgran har deri
mod klaret sig lige godt begge steder. 
Med hensyn til højdevækst har 
rødgran og lærk klaret sig lige godt 
under skærm og på renafdrift, mens 
ædelgranen er ca. fire meter højere 
under skærmene. 

* De gode resultater under skærmene 

Figur 8. Eksempel på skærmstilling af rødgran med underplantning af rødgran, ædel
gran og nordmannsgran. Gludsted plantage 1987 (Arkivfoto). 



er opnået uden brug af efterbedring 
og kemiske pesticider, som begge er 
brugt på renafdrifterne. 

* Fældeskader i form af knækkede og 
væltede planter har i gennemsnit ialt 
omfattet fem procent af de plantede 
træer. 

Skærmstilling af rødgranplantager i 
Danmark adskiller sig på nogle områder 
fra skærmstilling af rødgran i den bore
ale skov . Derimod er de tekniske pro
blemer vedrørende skovning og jordbe
arbejdning de samme. 
Skærmstilling i rødgranplantager anven
des i Danmark først og fremmest for at 
opnå et træartsskifte fra rødgran til 
andre træarter som for eksempel ædel
gran, lærk, douglas, grandis, bøg, ahorn 
eller eg. Her er tale om foryngelse ved 
plantning og ikke om naturforyngeIser. 
Den traditionelle træart, rødgran, som er 
den bedst egnede ved tilplantning efter 
renafdrift, trues senere i bevoksningsud
viklingen af voldsomme angreb af rod
fordærver, stormfald, snetryk og død (af 
endnu uforklarlige årsager). 
Gentilplantning med de ønskede træar
ter efter renafdrift er på sandjord van
skelig. Frostskader og konkurrerende 
vegetation kan være prohibitive. 
Man kan konkludere, at dette NSR-pro
jekt redegør for, at skærmstilling af 
rødgranplantager på sandjord i Danmark 
er et overbevisende alternativ til renaf
driftsystemet. 
På det tekniske plan har de norske 
undersøgelser anvist en billig udvej gen
nem mekaniseret fjernelse af morlaget 
ved hjælp af kran monterede skovle. 
Dette vil snarest blive testet i Danmark. 
Tilsvarende viser de finske undersøgel
ser af mekaniseret skovning af skærm
træer af gran brugbare modeller. Særligt 
er en nyudvikling af Pika 75 systemet 
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lovende - træerne fældes, løftes ud af 
bevoksningen og afkvistes på langs af 
køresporene, på grundlag af de danske 
helstammetraditioner. 

4. Konklusioner 

Stadig større kulturomkostninger leder 
til, at renafdriftsystemet modificeres i 
den skandinaviske boreale skov og i de 
store danske rødgranplantager på sandet 
jord. 
Blandingsbevoksninger, hvor birk eller 
asp bruges som indblanding i eller 
skærm over skovfyr og gran, anvendes 
efterhånden i stort omfang i den boreale 
skov. 
Hvis skovningsornkostningeme og de 
forventede skovdyrkningsomkostninger 
vurderes sammen, så viser undersøgel
serne, at blandingsbevoksninger er øko
nomisk konkurrencedygtige i sammen
ligning med det traditionelle skovbrugs 
plantede monokulturer. Dette skyldes 
ikke mindst det nye marked for træ til 
energi. 
Hugst og udkørsel af frøtræer af fyr og 
skærmtræer af gran er testet i Sverige og 
Finland. Der er undersøgt manuel skov
ning, kombineret manuel og maskinel 
skovning, engrebs- skovningsmaskiner, 
togrebs-skovningsmaskiner og en speci
almaskine (Pika 75). 
Engrebs-skovningsmaskineme er de bil
ligste, Pika 75 følger derefter. 
Inddrages beskadigelserne på foryngel
sen forårsaget af skovning + udkørsel 
(30 - 50 % af plantetallet før skovning 
bliver ødelagt), så er der ingen signifi
kante forskelle på metoderne. En undta
gelse er anvendelse af Pika 75, der har 
færrest beskadigelser. 
Der er undersøgt frøtræstilling og 
skærmstilling i boreal skov udført med 



engrebs-skovningsmaskine, sammenlig
net med renafdrift. Her er påvist et 
forøget tidsforbrug ved samme hugst
diameter i forholdet 100 (renafdrift), 
109 (140 skærmtræer efterladt per ha) 
og 113 (440 skærmtræer efterladt per 
ha). Altså beskedne tidsforøgelser. 
Maskinel plukhugst i boreal skov kan 
ligeledes med et acceptabelt resultat 
udføres med en engrebs- skovningsma
skine. 
Afslutningsvis skal skaderne trækkes 
ind i billedet som den væsentligste og i 
nogen grad ubelyste omkostning ved 
maskinanvendelse i flersidigt skovbrug. 
Det drejer sig om 
* beskadigelser af rødder, stammer og 

grene på tilbagestående værdifulde 
træer ved stilling af skærm, tynding i 
skærm, ved plukhugst og ved jordbe
arbejdning under skærm, 

* ødelæggelse af foryngelse ved ned
tagning af frø- og skærm træer og ved 
plukhugst, 

* beskadigelse af jordstrukturen ved 
maskintrafik på og imellem kørespor. 

Undersøgelserne har vist, at maskinel 
skovning, udkørsel og jordbearbejdning 
er mulig uden store meromkostninger i 
det flersidige skovbrug. Virkningen af 
skaderne har det derimod ikke været 
muligt at gøre op på samme måde. 
Meget taler dog for, at de kan betyde 
væsentlige meromkostninger. 
Fjeld diskuterer skaderne indgående og 
når frem til, at jordbearbejdning under 
skærm skal respektere et maskinfrit 
område omkring hvert skærm- eller 
frøtræ. Ellers er risikoen for stor. 
Fjeld påpeger, at risikoen for uacceptab
le beskadigelser ved fristilling af skærm 
er særlig stor, fordi det netop er de 
største og bedste træer der efterlades. 
Ødelægges bare en lille del af disse på 

grund af svampeangreb, kan hele forde
len ved det mere bæredygtige skovdyrk
ningskoncept hurtigt sættes over styr. 
I plukhugst er skadeproblematikken 
størst. Alene den korte afstand imellem 
køresporene (25 meter) bevirker, at 15 
% af arealet konstant er ubevokset. Og 
den særlige bevoksnings struktur med
fører en større risiko for beskadigelser af 
uundværlige træer end i de øvrige syste
mer. 
Berg (1993), som registrerer store øde
læggelser i foryngelserne ved hugst af 
skærm- og frøtræer, er betænkelig. Det 
er umuligt på få år at opgøre de kom
mende bevoksningers kvalitet. Regne
eksempler viser dog, at vellykkede 
foryngeiser (skånsomme skovningsme
toder) godt kan være betydeligt dyrere i 
forhold til billigere og mindre skånsom
me skovningsmetoder. 
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Ulands-skovbrug fra 
en socioøkonomisk vinkel 
- forskning og undervisning 

Af PROFESSOR FINN HELLES, Sektion for Skovbrug, KYL 

I 1993 opstillede Sektion for Skovbrug, 
KYL, en plan for en selvstændig over
bygningsuddannelse i Ulands-skovbrug. 
Udviklingen på KYL medførte, at der i 
stedet blev etableret en fælles overbyg
ningsuddannelse: Land Use in Develo
ping Countries (Arealanvendelse i 
udviklingslande). 
Her kan bachelorer fra forskellige studi
eretninger specialisere sig i ulands-for
hold. En skovbrugs-bachelor kan såle
des følge fag, som kvalificerer til kandi
datgraden: forstkandidatlLand Use in 
Developing Countries. 
Der er ikke tale om en fuldt udbygget, 
selvstændig kandidatgrad i Ulands
skovbrug. Men specialiseringen ligger 
så tæt op ad forslaget til en sådan grad, 
at der kan uddannes forstkandidater med 
et forsvarligt grundlag inden for ulands
skovbrug. De studerende skal dog fore
tage et fornuftigt tilvalg af traditionelle 
skovbrugsfag. 
Uddannelsen har iøvrigt det positive ele
ment, at studerende med forskellig 
basisuddannelse tvinges til at samarbej
de i et semester. Derved modvirkes de 
ofte katastrofale, snævert fagspecifikke 
"briller" i ulands-arbejde. 
Den forskning på ulands-området, der er 
i gang ved Sektion for Skovbrug, har-

monerer med forslaget til en fuldt 
udbygget undervisning i Ulands-skov
brug. 

En niche for undervisning 
og forskning 

I forbindelse med forslaget til en selv
stændig uddannelse i Ulands-skovbrug 
undersøgte man, hvilken undervisning 
der gives i de lande, hvis forstkandidater 
de danske nærmest skal konkurrere 
med. 
Også Danmarks generelle strategi for 
ulands-bistand blev inddraget. Ideen var 
netop at råde bod på Danida's problemer 
med at rekruttere danske forstkandidater 
til jobs i ulande. På dette grundlag blev 
der udpeget en niche, hvor danske forst
kandidater dels kan konkurrere med 
andre landes kandidater, dels imøde
komme Danida's behov. 
Denne niche er socioøkonomiske aspek
ter af bæredygtig skovdrift i ulande. Det 
indebærer, at hovedvægten lægges på 
skovøkonomi, skovpolitik og skovplan
lægning, alt baseret på socioøkonomiske 
forhold. (Socioøkonomi er videnskaben 
om samspillet mellem sociale og økono
miske forhold). 
Skovbruget betragtes ikke isoleret, men 
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Fig. J. Skovvej i Ghana ryddet ved at vælte træer ind i den blivende bevoksning. Dette 
har ført til stor, unødig skade på skoven. (Foto: Thorsten Treue). 

som et led i en større sammenhæng: 
lokalt, regionalt og nationalt, herunder 
tilknytning til anden arealanvendelse. 
Der tages udtrykkeligt hensyn til socio
logiske og kulturelle forhold. 
Nichen harmonerer med, at Danmarks 
strategi for ulands-bistand lægger særlig 
vægt på: 
l) indsats mod fattigdom, 
2) involvering af lokalbefolkningen, og 
3) bæredygtig ressourceudnyttelse. 
Naturligvis skal undervisningen også 
omfatte skovdyrkning og driftsteknik, 
men hovedvægten lægges ikke der - hel
ler ikke i forskningen. På disse områder 
er andre landes kandidater stærke, mens 
der er mangel på kandidater, som er 
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kompetente inden for den nævnte betyd
ning af området socioøkonomi. 
En væsentlig årsag til, at så mange 
udviklingsprojekter - også inden for 
skovbruget - mislykkes eller kun bliver 
en delvis succes, er netop, at der ikke 
tages tilstrækkeligt hensyn til socioøko
nomiske aspekter. 
Denne opfattelse er langsomt ved at bli
ve accepteret. Den blev tidligt frem
hævet i generel udviklingssammenhæng 
af fx professor G. Myrdal (1968), og på 
skovbrugets område af bl.a. den tidlige
re direktør for FAO's Skovbrugsdivisi
on, J.e. Westoby (1987, 1989). 
Som følge af den faglige vægtning har 
forstkandidaternes specialisering 



Ulands-skovbrug især tilknytning til 
Sektionens Afd. for Skovøkonomi. Afd. 
for Skovdyrkning bidrager dog med et 
kursus i agroforestry (skovlandbrug), 
hvor socioøkonomiske aspekter er 
meget vigtige. 
Der samarbejdes med Sektion for Øko
nomi, og det helhedsorienterede element 
i undervisningen inddrages ved samar
bejde med Institut for Jordbrugsviden
skab og Institut for Husdyrbrug og Hus
dyrsundhed. 

Socioøkonomisk forskning 

Allerede i begyndelsen af 1970' erne 

blev der påbegyndt en forskning inden 
for ulands-skovbrug ved Afd. for Skov
økonomi, men den blev bremset pga. 
personalepolitik. Interessen blev dog 
vedligeholdt, og den førte bl.a. til to 
Ph.D. afhandlinger: Lillelund (1981) og 
Bhargava (1984). 
Fra midten af 1980' erne begyndte de stu
derende at skrive hoved- og projektopga
ver om ulands-skovbrug, og siden 1992 
er der afleveret 15 sådanne opgaver. 
Der foregår for øjeblikket fire Ph.D. stu
dier inden for ulands-skovbrug, og de 
omtales nærmere i det følgende: 

l. Forest and Timber Resources Mana-

Fig. 2. Degraderet/forhugget Forest Reserve! i Ghana hvor 2 m højt elefantgræs har 
invaderet områderne mellem de gamle træer. En naturlig foryngelse der kunne gendan
ne skoven forhindres bl.a. som følge af hyppige ukontrollerede afbrændringer. l for
grunden ses kassava (en stivelsesholdig landbrugsafgrøde) i nyplantet teak kultur. 
(Foto: Thorsten Treue). 



gement in Ghana's High Forest 
Zone. 

(Drift af skov- og træressourcer i Gha
na's højlandsskov. Ved cand. silv. Thor
sten Treue). 
Ghana' s skovressourcer er reduceret så 
meget, at interessekonflikterne omkring 
skovdriften er store. Træindustriens 
behov for forsyning med råtræ er ved at 
kollidere med lokalsamfundenes inter
esser og med miljøhensyn . 
De aktuelle problemer med skovdriften 
på nationalt og lokalt niveau analyseres 
på basis af den historiske udvikling. 
Hovedvægten lægges på politiske, øko
nomiske og sociale aspekter. 
Ghana' s skovnings- og savværksindu
stri har længe hævdet, at højere afgifter 
på træ vil være økonomisk ødelæggen
de. De mener derfor ikke at afgifter er et 
muligt middel til at opnå en mere skån
som skovudnyttelse. 
Analysen har vist, at dette ikke er kor
rekt. Problemet ligger i for stort spild og 
for dårlig markedsføring. 
Det er Forestry Department ("Skovsty
relsen"), der har ansvaret for, hvordan 
skovudnyttelsen reelt foregår i Forest 
Reserves (kan omtrent oversættes med 
fredskov, dvs. arealer hvor der kan 
foregå kontrolleret skovdrift). Derfor 
analyseres styrelsens procedurer for 
skovdriften, fra planlægningen på 
landsniveau til gennemførelsen på 
lokalt plan. 
Spørgsmålet om, hvem der har ansvaret 
for træressourcer uden for Forest Reser
ves, er uafklaret - med det resultat at res
sourcerne overudnyttes. 
Nu er træindustrien ved at indse, at det
te kan føre til kollaps, fordi hugsten i 
F orest Reserves ikke kan forøges. Dette 
problem erkendes i skovpolitikken af 
1995, men der er endnu ikke opstillet 
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Fig. 3. "Log Yard" i "Forest Reserve" i 
Ghana hvorfra kævlerne transporteres 
med lastbil til savværk eller havn. 

planer for udnyttelsen af disse ressour
cer. 
Et afgørende forhold er, at bønderne 
ikke har tilstrækkelige incitamenter til at 
værne om skovene. Derfor skal bønder
ne og lokalsamfundene tildeles rettighed 
over træerne på deres jorder, så de får 
udbytte af hugsten og dermed interesse 
i, at udnyttelsen bliver bæredygtig. Det
te er ideen i et nyt driftssystem: joint 
forest management. 
Et andet problem er, at lokalsamfund 
ikke tillægger Forest Reserves nogen 
værdi og gerne ser dem konverteret til 
landbrug. Derfor skal Lokalsamfundene 



have umiddelbar økonomisk interesse i 
at bevare også disse skov ressourcer. 
Ghana er afhængig af træexport og kan 
ikke ignorere det internationale pres for 
certificering. Med Ghana som eksempel 
analyseres, hvordan certificering af træ 
reelt kan føre til fremme af bæredygtig 
skovdrift. 

2. Natural Forest Management among 
Indigenous People - with Special 
Reference to Latin American Rain 
Forests. 

(Indfødte folkeslags drift af naturskov -
især om latinamerikanske regnskove. 
Ved cand. mag. SØren Gram). 
Indianerne i Amazonas-området har 
altid udnyttet regnskoven, og de har et 
indgående kendskab til skovens økologi. 
De lever i subsistensøkonomi med en 
blanding af svedjebrug, fiskeri, jagt og 
indsamling. Denne udnyttelse af skoven 
er nødvendig for deres overlevelse og 
for bevarelsen af deres sociale og kultu
relle struktur. 
Indianernes skover under pres ude fra. 
Det skyldes dels den almindelige 
befolkningstilvækst, men især politiske 
tiltag som medfører en tilflytning af 
mange mennesker. Denne tilflytning 
udgør den vigtigste trussel mod regn
skoven og dens indfødte befolkning. 
Spørgsmålet er, om det er muligt at 
bevare regnskoven ved at lade indianer
ne selv stå for en bæredygtig, kommer
ciel skovudnyttelse og samtidig undgå 
nedbrydning af deres sociale og kultu
relle struktur. Skovdriften skulle altså 
bidrage til en økonomisk udvikling af de 
indfødte samfund på disses egne 
præmisser. 
Studiet bygger især på analyse af øko
nomiske, kulturelle, organisatoriske og 
sociale aspekter af et skovprojekt hos 

Yanesha-indianerne i Peru, men der ind
drages feltelfaringer fra Mexico og Bol
ivia. Desuden indgår et delprojekt, som 
omtales nedenfor (projekt 2a). 
Med amerikansk bistand blev der i 1985 
etableret et kooperativ, som delvis skul
le baseres på skovdrift. Der blev indført 
et system med renafdrift i bælter, som så 
blev forynget naturligt fra den omgiven
de skov. 
Fra et økologisk synspunkt ser systemet 
lovende ud, og indianerne lærte hurtigt, 
hvordan planlægning og hugst skulle 
foregå. Med en omdrift på godt 40 år 
synes systemet at have større økono
misk potentiale end selektiv hugst. 
Det er imidlertid et problem, at der skal 
foretages tyndinger med negativt 
dækningsbidrag. Desuden skal systemet 
konkurrere med den klart mere lønsom
me, ikke-bæredygtige, selektive hugst 
(dvs. den sædvanlige eksploitering hvor 
man blot hugger de træer der er behov 
for). 
Indianerne får kun tilkendt ejendomsret 
til jord, hvis de slutter sig sammen i 
lokalsamfund. Traditionelt har Yanes
has imidlertid en spredt familiestruktur. 
Da de i forbindelse med projektet yder
ligere skulle slutte sig sammen i et ko
operativ, opstod der mange komplikati
oner. Fx førte manglen på ansvarsfølel
se over for kooperativet til en situation, 
hvor næsten ingen var villige til at gøre 
en egentlig indsats for skovprojektet. En 
anden svaghed var mangel på erfaring i 
markedsføring. 
Sådanne forhold blev katastrofale for 
kooperati vet, da det skulle til at klare sig 
selv, efter at bistanden blev indstillet. 
Da kooperativet ikke byggede på india
nernes kulturelle nonner, opstod der 
konflikter mellem de lokalsamfund, som 
var medlemmer. Fx kunne en uduelig 
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Fig. 4. Urørt skov i Amazonas regionen, Peru. (Foto: Finn Helles). 

leder af kooperativet ikke fjernes fra 
posten, fordi han havde de rette familie
mæssige bånd. 
Da svedjebruget stadig var livsnødven
digt, blev det naturligvis prioriteret frem 
for skovprojektet, så der kunne pludse
lig mangle arbejdskraft. Og hvis mænd
ene arbejdede i skoven, måtte kvinderne 
påtage sig det for dem nye og hårde 
arbejde i landbruget. 
En lokalbefolkning kan kun føre bære
dygtig kommerciel skovdrift, hvis deres 
behov for pengeindkomst opfyldes. Og 
skovdriften skal yderligere være socialt 
bæredygtig, dvs. harmonere med de 
lokale sociale forhold. 
Yanes/w-indianerne har hidtil beskyttet 
deres skov, og skovprojektet viste, at de 
fortsat er interesseret i at beskytte den. 
Men projektet blev formuleret som et 
socialt og kulturelt fremmedlegeme , 
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samtidig med at det ikke giver væsentlig 
indtægt i overskuelig tid. Så er det klart, 
at indianerne falder for fristelsen den 
dag, der kommer en mand med en bull
dozer og tilbyder dem en pose penge -
også selvom posen er for lille i forhold 
til værdien af det træ der sælges. 

2a.Development af Silvicultural Systems 
for Flood Plain Forests in the Upper 
Amazon Valley. 

(Udvikling af skovdyrkningssystemer 
for flodsletteskove i den Øvre Amazon 
dal. Ved cand. mag. SØren Gram). 
Projektets primære formål er at udvikle 
en driftsform for den specielle flodslet
teskov i Amazonas-regionen. Det til
stræbes, at skovdriften harmonerer med 
lokaløkonomien, og derfor har projektet 
en socioøkonomisk komponent. 
Den omfatter lokalbefolkningens ind-



samling, forarbejdning og anvendelse af 
skovprodukter; registrering af markaf
grøder til subsistens og salg; og under
sØgelser af markedspriser på landsbyni
veau, på nærmeste egentlige marked 
samt på markedet i Iquitos. 
Disse socioøkonomiske data indsamles 
løbende i to landsbyer, en bestående af 
Cocama-indianere og en hvor beboerne 
er af blandet oprindelse med mange til
flyttere. 
Dette studie er det første fra Amazonas
regionen, der gør det muligt at beregne 
en samlet værdi af skovens produkter 
(subsistens- såvel som markedsproduk
ter), og som omfatter både fauna (vildt 
og fisk) og flora (træ og ikke-træpro
dukter). 

3. Non-Timber Forest Produets and 
Income Generation: Iinplications 
for Forest Management and Plan
ning in the Middle Hills of Central 
Nepal. 

(Skovprodukter udover træ samt ind
komstdannelse: Konsekvenser for skov
drift og planlægning i det centrale Ne
pal's Middle Hills (dvs. bjergområder 
mellem lavlandet og højlandet). Ved 
cand. silv. Carsten Smith Olsen). 
Der er et presserende behov for at for
bedre bjergbøndemes livsbetingelser i 
Middle Hills i Nepal - dvs. at sikre et 
niveau for ressourcer, fødevarer og pen
geindkomst, som kan give fysisk og 
social trivsel. Et bæredygtigt livsgrund
lag omfatter også en sådan kontrol over 

Fig. 5. Nybyggere trænger frem i skoven i Amazonas regionen, Peru. (Foto: Finn Hel
les). 



forråd, aktiver og indkomst, at uforudse
te belastninger kan klares. 
Tidligere analyser af studieområdet -
Ghorka District - har vist, at subsistens
landbrug ikke kan tilfredsstille befolk
ningens basale fornødenheder, at land
brugsmulighederne har nået grænsen, og 
at udbredt skovødelæggelse finder sted. 
Forsyningen med skovprodukter - som 
subsistenslandbruget afhænger af for at 
være bæredygtigt - er faldende. Dette 
betyder, at bjergbøndernes situation kan 
blive stadigt mere vanskelig. 
Det er muligt at forbedre bjergbønder
nes livsbetingelser gennem intensive
ring og diversificering af landbruget 
(dvs. mere varieret drift), forbedring af 
skovene og græsgangene samt skabelse 
af beskæftigelsesmuligheder uden for 
landbruget. 
Projektets formål er: at udpege ikke-træ 
produkter som kan forøge indkomsten; 
at analysere endnu ikke klarlagte ikke
træ produkter; at vurdere det økonomi
ske potentiale i forskellige ikke-træ pro
dukter; at integrere en bæredygtig 
udnyttelse af ikke-træ produkter i skov
driften, herunder at organisere afsætnin
gen; og at vurdere ikke-træ produkters 
betydning for den lokale økonomi. 
Der foretages analyser af landsbyer og 
markeder. I landsbyerne afdækkes v.h.a. 
interviews og iagttagelser, hvordan 
ikke-træ produkter udnyttes, og hvilken 
økonomisk betydning de har. På marke
derne klarlægges afsætningskanalernes 
struktur og funktion, og udvalgte pro
dukter følges fra indsamlingsstedet til 
engros handlere i Indien. 
Der fokuseres på indsamling, transport, 
markedsføring og anvendelse af jaributi 
- dvs. medicin- og aromaplanter - og der 
lægges altså mindre vægt på andre pro
dukter som honning og håndlavet papir. 
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Det skyldes bl.a., at jaributi er næsten 
ukendte produkter, men de synes at have 
det største potentiale m.h.t. forøgelse af 
bjergbøndernes indkomst. Desuden 
arbejder andre allerede med forbedring 
af bi-hold m.m. 
Projektet får hermed pioneragtig karak
ter. Det indebærer, at der må arbejdes 
med et bredt spektrum af opgaver, fra 
beskri velse af alpine plantesamfund 
over analyse af lovgivning til registre
ring af priser i Indien. Det brede spek
trum giver til gengæld en god indsigt i 
problemerne og deres mulige løsning. 
Foreløbig er alle markedsførte ikke-træ 
produkter identificeret. Det er klarlagt, 
hvordan og i hvilket omfang de indsam
les, tørres, lagres, transporteres og forar
bejdes. Handelens omfang og mønster 
fra landsbyerne til engrosmarkedet er 
undersøgt. 
Der er beregnet udbytter af alle beskæf
tigelsesmuligheder uden for landbruget. 
Produktionsmønstre er registreret på 
landsbyniveau. De vigtigste vegetation
styper er bestemt. Forbindelsen mellem 
produktionsmønstre, vegetations typer 
og ikke-træ produkter fra skoven er 
beskrevet. 
Når projektet er færdigt, forventes det at 
have betydning for Nepal og andre lan
de i S0-Asien med bjergregioner på føl
gende punkter: 
- Der kan argumenteres for, at integre

ring af ikke-træ produkter fra skoven 
i udvikling af landdistrikter er et 
effektivt middel mod fattigdom. 

- Opmærksomheden bliver henledt på 
ikke-træ produkter, fordi deres øko
nomiske betydning på lokalniveau er 
doku menteret. 

- Der er anvisning på, hvordan ikke
træ produkter kan integreres i en 
bæredygtig skovdrift. 



- Der kan formuleres tiltag med hen
blik på ikke-træ produkter i projekter 
og i skovpolitik. 

- Der er givet et eksempel på, hvordan 
forskning, lokale udviklingsorganisa
tioner og kommercielle firmaer kan 
understøtte hinanden. 

- Og der kan peges på områder, hvor 
yderligere forskning er ønskelig. 

4. Baseline Survey and Tree Seed Pro
curement Planning in Developing 
Countries. 

(Registrering og planlægning af forsy
ning med træfrø i udviklingslande. Ved 
cand. silv. Anders Aalbæk). 
Utilstrækkelig adgang til frø og planter 
er ofte et alvorligt problem for træplant
ning i ulande. Et centralt spørgsmål for 
nationale projekter om frøforsyning er, 
hvordan man får et godt overblik over 
frøbehovet, så man kan planlægge akti
viteter som træforædling, etablering af 
frøkilder og frøhøst. 
Med udgangspunkt i frøforsyningssitua
tionen i Tanzania analyseres, hvilken 
rolle et nationalt frøprojekt kan og bør 
spille. 
Mere specifikt skal studiet løse flg. 
opgaver: 
Udvikling af metoder til på nationalt 
plan at indsamle data for frøbehovet og 
-forsyningen. 
Kortlægning af behovet og forsyningen 
i en udvalgt del af Tanzania. 
Bedømmelse af træplantningsprojekters 
viden om bøndernes plantningsaktivite
ter og foretrukne træarter. 
Bedømmelse af metoder til at udarbejde 
strategier for frøforsyning. 
Der udføres interviews i ca. 140 lands
byer, og en snes større træplantnings
projekter besøges. 
Ulands-gruppen ved Afd. A har i samar-

bejde med Sektion for Økonomi skrevet 
nogle væsentlige udredninger, fx Bach 
& Gram (1993) og Bach et al. (1995). 

Forskningsstrategi 

Overbygningsuddannelsen i ulands
skovbrug skal være forskningsbaseret. 
For at det kan ske rationelt, opstilles der 
en rullende forskningsstrategi. Den 
søger først og fremmest at give forslag 
til Ph.D. projekter, men mindre projek
ter tages med, hvis de kan styrke opbyg
ningen af den socioøkonomiske viden. 
Indsatsen søges koncentreret til nogle få 
lande, som tilsammen dækker et bredt 
spektrum af problemstillinger. Ved at 
nøjes med få lande kan der med realisti
ske ressourcer opbygges tætte relatio
ner, fx i form af kontaktnet, hvilket 
anses for meget vigtigt. Og et givet 
emne kan gradvist analyseres mere og 
mere, såvel i dybden som i bredden. 
Det er naturligt at vælge blandt Dan
marks prioritetslande (dvs. de lande som 
Danmark har valgt at koncentrere sin 
ulands-bistand om). Valget er faldet på 
Ghana og Nepal, med Bolivia som en 
mulighed. 
I Ghana er der taget indledende skridt til 
et forskningssamarbejde med Forestry 
Research Institute (Skovforskningsinsti
tuttet). Der kan samarbejdes om flere 
projekter, og det kan praktiseres på for
skellig vis. 
En måde er at give ghanesere en Ph.D. 
uddannelse i Danmark; et andet eksem
pel er sammensætning af et forsker-team 
fra hvert land til at belyse en konkret 
problemsti II ing. 
Blandt emner, som Ghana har foreslået , 
og som vil blive undersøgt nærmere, 
kan nævnes: 
Economics and Promotion of Timber 
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Fig. 7. Erosion somj'ølge af skovødelæggelse i Nepal. Foto: Finn Helles}. 

Production an Non-Reserved Lands 
(Økonomi i og fremme af træproduktion 
i ikke-fredskovs områder); 
Socio-Economics af Non-Timber Forest 
Products (Socioøkonomiske forhold i 
ikke-træ produkter fra skoven), og 
Economics af Poorly Stocked Fa rest 
Reserves through Participatory Estab
lishment Techniques (Økonomien i 
dårligt bevoksede fredskovsområder via 
anlægsteknikker der bygger på samar
bejde med de lokale) . 
Der er formuleret to Ph.D. projekter 
vedr. Nepal: 
Potential Development af the Trade in 
Medicinal and Aromatic Plants, with 

Fig. 6 (tv.). Bælteskovsprincippet i Peru 
- bæltet begynder th. for personen (FH 
foto). 

PartiCLtlar Reference to Ghorka District 
(Mulig udvikling af handelen med 
medicinske og aromatiske planter, især i 
Ghorka District), og 
Planning and Management af Ecotou
rism in Protected Areas and Bufferzones 
in Relation to Income Generation and 
Nature ConservationlPreservation (Plan
lægning og drift af økoturisme i beskyt
tede områder og stødpudezoner i forhold 
til indkomstdannelse og naturbevarel
se/beskytte lse). 
Hvad Peru angår, er der planlagt delta
gelse i projektet Pacaya-Samiria Inte
grated Prag ramme for Development 
and Conservation (Pacaya-Samiria inte
greret program for udvikling og bevarel
se). 
Og der er taget skridt til at udvide sam
arbejdet med Universidad Nacional de 
la Amazonia Peruana og Instituto de 
Investigaciones de la Amazonia Perua-
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na (universitet, hhv. forskningsinstitut 
for Peru's del af Amazon området). 
I dette samarbejde inddrages desuden 
Universidad Tecnica del Beni i Bolivia 
vedr. udvikling af bæredygtig skovdrift 
blandt lokalbefolkningen. 

Afsluttende bemærkninger 

Der er opbygget et forskningsmiljø 
vedr. socioøkonomiske aspekter af 
ulands-skovbrug. Selvom miljøet endnu 
er beskedent, er det måske stort nok til, 
at der opstår en sneboldeffekt. Med den 
nye overbygningsuddannnelse for bl.a. 
forstkandidater er en forskning på områ
det blevet endnu mere nødvendig. 
Der synes at være både dynamik og 
gode ideer - Achilleshælen er den lille 
faste stab. Men begyndelsen er gjort, og 
gejsten er til stede - mon så ikke res
sourcerne kan opdrives? 
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Selektion 
i planteskolestadiet 
Af PLANTESKOLEEJER STAFFAN JENSEN, RamlOsa Plantskola, Helsingborg 

Hvis en kunstig kultur sammenlignes 
med en naturlig foryngelse er der 
afgørende forskelle i genetisk henseen
de. I den kunstige kultur er der - i mod
sætning til naturforyngelsen - et meget 
lille udgangsmateriale, og det fremkom
mer fra et andet sted. 
Efter at vi har truffet det afgørende valg 
af herkomst kan vi i den kunstige kultur 
kun regne med den selektion som er til
bage når produktionen i planteskolen er 
ovre. Og den er meget begrænset eller 
finder slet ikke sted. 
Ud over herkomsten findes der et andet 
spørgsmål som ikke har fået lige så stor 
opmærksomhed: Er alle metoder til 
planteproduktion neutrale og ligeværdi
ge ud fra et genetisk synspunkt. Meget 
taler for at de ikke er det. 
Når planteskolen modtager et frøparti 
indeholder partiet en stor genetisk varia
tion som til sin tid skal overføres til sko
ven. Variationen kan omfatte alle muli
ge egenskaber, også et - i og for sig ul
dent - begreb som "værdi til skovpro
duktion" eller "skovdyrkningsværdi". 
Hvis denne egenskab kan måles må den 
anses for at være normalfordelt (dvs. få 
planter har meget lave og meget høje 
værdier, mens de fleste har middelvær
dier). Nu er spørgsmålet, sker der noget 
på vejen, eller får skovejeren overladt 

hele denne variation uændret, og er det i 
så fald noget som er ønskeligt? 

To plantetyper 

Der findes i Sverige i princippet to typer 
af skovplanter. De adskiller sig fra hin
anden i flere henseender - ud over at der 
findes mellemformer - nemlig dækrod 
(også kaldet container planter) og bar
rod. 
Produktion af dækrodsplanter sker ved 
at placere frøene på et vækstsubstrat, fx. 
tørv. De står fra starten på den endelige 
dyrkningsafstand, og der bør ikke være 
nogen større trængsel om voksepladsen. 
Desuden er det meningen at alle vækst
vilkår skal være så gunstige som muligt 
i hele produktionsperioden. 
Planterne produceres lige fra starten i 
drivhus. Vand, næring, lys mv. kontrol
leres nøje så forholdene bliver bedst 
mulige. Når produktionen er færdig har 
målet været at hvert fremspiret frø skal 
blive til en færdig salgbar plante. Derfor 
vil plantepartiet være frembragt fra alle 
de frø som var spiredygtige i frøpartiet. 
Jeg har her udelukkende betragtet 
dækrodsproduktion på enplante basis 
som er den helt overvejende metode i 
øjeblikket. 
Produktion af barrodsplanter sker på 
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friland og gennemføres normalt i to eta
per - i frøbed og priklebed. Såningen 
udføres forholdsvis tæt. I rødgran udsås 
der groft regnet 1.800 spiredygtige frø 
per m2

• Heraf bliver der senere ca. 40-
50% toårige prikleplanter, ca. 800/m2

• I 
hele dette forløb er det af flere årsager 
ikke et må] at få et udbytte på 100%. 
Efter optagning følger sortering og 
udprikling med ca. 110 planter pr. mI, 
og efter en ny produktionsperiode tages 
planterne op og sorteres. 
Miljøet for planterne er forskelligt i de 
to produktionsfaser. Først når planterne 
når til priklebedet har hver plante så 
meget vokseplads som det kan skønnes 
optimalt. Målet er her at 100% af det 
udpliklede planteparti skal blive salg
bart. 
Alligevel falder en del fra, dels under 
produktionen i bedene, dels ved den 
endelige sortering. Tilbage findes - i 
tilfældet rødgran - ca. 30% af det oprin
delige materiale. 
Der må altså være sket noget med den 
blanding af genotyper der fandtes i 
frøpartiet til at begynde med . Ved 
dækrodsproduktion ved vi at blandingen 
af genotyper passerer planteskolen i helt 
uændret tilstand, men ved frilands pro
duktionen kan der være sket en selekti
on. Den beror dels på hvor stærk sam
menhæng der er mellem genotype og 
fænotype, dels på hvor tilfældigt udfal
det har været. 

Sortering af planter 

Her vil jeg lave et sidespring. 
Ældre planteskolefolk mindes sikkert 
alle formaninger om betydningen af 
plantesortering. Det var almindeligt 
kendt at sorteringen var nyttig. Plante
partiets dyrkningssikkerhed blev for-
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bedret ved at udvælge de gode planter. 
Den frasorterede del skulle kasseres. 
Der findes en lang række undersøgelser 
gennem årene som giver belæg for at 
sortering i forskellige fraktioner får stor 
effekt, og den bevares under hele 
omdriften i skoven. Det betyder, groft 
sagt, at større planteskoleplanter giver 
større træer, fx. Werner et al. (1985), 
Williston og Ursic (1979), Mellberg og 
Niislund (1987), Wright og Baldwin 
(1957). 
Samtidig findes der også forsøg som 
viser at forskellene kunne klinge af og 
efterhånden forsvinde helt eller delvist 
(Ying et al. 1985 og Tulstrup 1950). 
Alligevel var den almindelige opfattelse 
at der fandtes en tænkt fordeling af plan
ternes skovdyrkningsværdi. Det var 
umagen værd at satse på den gode ende 
af denne variation og undgå den ek
stremt dårlige, uanset om det havde 
genetiske eller produktionsmæssige 
årsager. 
Vi mente nok at der var tale om begge 
dele. Et spørgsmål blev, hvor meget af 
det ene og hvor meget af det andet. Et 
andet spørgsmål blev: Selvom udvalget 
skulle være stærkt genetisk betinget, 
hvor meget er det værd - vi vælger 
blandt planter, men skal høste træer. 
Senere kom stiklingeformeringen til, og 
det sidste spørgsmål blev anset for at 
være besvaret. Moderplanteme til stik
lingeproduktionen blev udvalgt i prikle
bede, og her var størrelsen det vigtigste 
kriterie for udvælgelsen. 
Nu handler dette om frøformering, og 
spørgsmålet står tilbage: Hvad betyder 
selektionen i planteskolestadiet - den 
naturlige i bedet, og den ved sorterin
gen. 
For de fleste af de bagvedliggende for
søg - hvadenten de taler for eller imod 



Figur 1. I forbindelse med optagning i planteskolen sker der en frasortering af de 
dårligst udviklede (og formentlig de genetisk ringeste) planter. 

stølTelsessortering i praksis - gælder at 
det ikke fremgår hvad der er sket før 
sorteringen: Hvor stor andel af totalma
terialet udgjorde de sorterede planter. 
Og det er ganske naturligt, 100% udnyt
telse af frøet forekom ikke på den tid da 
forsøgene blev anlagt. 
Vi må derfor i stedet gå ud fra hele indi
vidmængden i frøpartiet (jeg ser her bort 
fra hvad der eventuelt kan være sket ved 
fraktioneringen af frøene - dvs. sortering 
af frøene efter vægt, størrelse mv.). 
Hvis vi da vil forsøge at analysere fore
komsten og fordelingen af gode og 
dårlige genkombinationer kræves det 
også at vi gør os nogenlunde klart hvad 
der i den forbindelse menes med godt og 
dårligt. Der er ikke tale om entydige 
begreber, de kan lægge op til diskussion, 
og er desuden svære at måle. 

Hvad der er godt i det ene tilfælde kan 
være dårligt i det andet. Planterne skal 
ud på alle slags arealer hvor de skal stå 
længe, og meget kan ske i tidens løb. 
Der findes dog kriterier som man bør 
bide mærke i allerede nu, ikke alle er 
umålelige eller uafklarede. 

Indavlsdepression 

Indavl forekommer hos de fleste skov
træer - inklusive rødgran og skovfyr. Og 
andelen af afkom efter selvbestøvning, 
for hvilken indavlskoefficienten er 0,5, 
har kunnet måles. (Indavl betegner 
krydsning mellem nært beslægtede in
divider. Det fører ofte til indavlsdepres
sion, dvs. et afkom med reduceret over
levelse eller nedsat forplantningsevne, 
red.) 
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Træart lndavlskoeffjcient, 
målt 

Skovfyr 4-24 

2,9-9,6 
Rødgran 7,3-17 ,7 
Diverse løvtræer 

% 
snit 

11,8 
17 
24 
6,2 
11,9 
2-40 

Kilde 

Yazdani et al., 1985 
Rudin et al. , 1977 
Rudin et al. , 1977 
MliJler-Stark, 1977 
Mliller-Stark, 1977 
Squillace, 1974 

Tabel l. Indavlskoefficient i frøpartier af forskellige træarter. 

Hyppigheden af afkom med indavlsde
pression varierer både mellem arter og 
mellem de enkelte forældre , og den kan 
skønnes at ligge mellem 2 og 40% 
(Squillace 1974). For vore træarter er 
der angivet forskellige cifre ved forskel
lige undersøgelser, se tabel l . 
Det har ofte kunnet konstateres at til
væksten er lavere hos afkom efter selv
bestøvning. I det gamle forsøg i Åkers
berga, anlagt allerede i 1916, er der sam
menlignet produktion af stamme masse 
for moden rødgran dels for afkom efter 
selvbestøvning, dels for afkom efter fri 
bestøvning. 
Produktionen i bevoksninger fremkom
met efter selvbestøvning viste sig at 
være mindre end det halve af produktio
nen i bevoksninger efter fri bestøvning 
(Eriksson et al., 1973). 
Hvis vi da gør det rimelige tankeekspe
riment at 10% af de spiredygtige frø 
bærer på anlæg som fører til 50% pro
duktionsnedgang, så bliver produktet af 
dette så stort at det ikke kan negligeres. 
Disse cifre svarer til hvad der fremgår af 
et forsøg med douglasgran og Pinus 
ponderosa (Sorensen, Miles 1982). 
Afkom efter selvbestøvning og efter fri 
bestøvning blev sammenlignet over en 
tiårsperiode hvad angår overlevelse og 
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tilvækst. Indavlsdepressionen i afkom
met efter fri bestøvning blev beregnet. 
Desværre er planteskolens produktions
metode ikke oplyst, så det fremgår ikke 
om frømaterialet blev udnyttet 100%. 
Alligeyel blev produktionsnedgangen 
betydelig - 5% for douglas og 7% for 
ponderosa pga. forekomsten af indavle
de planter i et normalt frøparti. 
Så vidt depression pga. selvbestøvning. 
Dertil kommer også mildere grader af 
indavl med koefficienter lavere end 0,5. 
Jeg har ikke fundet undersøgelser om en 
sådan produktionsnedgang for skov
træer efter planteskolestadiet. For majs 
er det angivet at effekten af indavlsde
pression i grove træk forholder sig line
ært til indavlskoefficienten (Burton et 
al. 1978). For hver gang indavlskoeffici
enten forøges med 0,01 falder udbyttet 
med 0,007 . 
Desuden kan der forekomme ugunstige 
genkombinationer i bred forstand. Hertil 
må vel også regnes større mutationer 
som opstår i frøet fra modenhed og 
fremover, hvor desuden spireevnen 
bevares. Nogle tilfælde af denne art er 
undersøgt nøje hos Simak (1986). 
Den forringede vitalitet, hvad den end 
skyldes, ytrer sig i marken dels ved øget 
afgang, dels ved lavere produktion hos 



de individer som overlever. I det oven
nævnte forsøg med douglas kunne en 
femtedel af den totale produktionsned
gang henføres til planteafgang, men 
igen ved vi ikke hvad der kan være sket 
i planteskolen inden da. Hvor stor andel 
afgangen kommer til at stå for afhænger 
givetvis af planteafstanden. 

Dyrkning af barrodsplanter 

Såfremt der på denne måde altid fra star
ten findes et antal planter som er mindre 
egnede til vedproduktion i skoven, så 
opstår spørgsmålet om de nødvendigvis 
skal plantes ud. Det er ikke ønskeligt, 
men findes der alternativer, kan de fra
sorteres inden de forlader planteskolen? 
Først må vi konstatere at ved dækrods
produktion sker det ikke, i hvert fald er 
den nuværende målsætning ikke sådan. 
Men sker det ved barrodsproduktion? 
Når det gælder rødgran har vi kunnet se 
at ved produktion i marken af 2/2 gran 
kan normalt ca. 70% af materialet falde 
bort. 
En del forsvinder allerede ved fremspi
ringen. Forholdet mellem antallet af 
planter og spiredygtigt frø angives nor
malt som planteprocent. Når den bereg
nes på 1/0 planter om sommeren efter 
såningen kan den normalt ligge på 60%, 
hvilket betyder at 40% af frøene er mis
lykket ved fremspiringen og i den første 
tid derefter. 
Senere følger udviklingen af hårdførhed 
og vinterperioden, og derefter den 
forøgede trængsel i det andet år. Dette 
fører alt i alt til de resterende 15 
procentenheder af bortfaldet. Se figur 1. 
Som det fremgår har jeg regnet med at 
ca. 10 procentenheder af det målte antal 
2/0 planter frasorteres ved priklingen. 
Det kan være tveger, planter som er små 

eller generelt svagt udviklede. Senere i 
priklebedet vokser planterne uden ind
byrdes konkurrence, de er nogenlunde 
ensartede i størrelse, men alligevel 
synes der at være stor variation hvad 
angår tilvækst og andre egenskaber. 
En del planter falder bort i løbet af de to 
år som følge af skader mv., og en del 
frasorteres ved optagningen af de sam
me grunde som ved priklingen, alt i alt 6 
procentenheder . 
Jeg er klar over at afvigelser fra denne 
normalsituation kan være meget store i 
virkeligheden. Men resultatet opgøres jo 
hvert år, og normalt er forholdene som 
her beskrevet. 
Det næste spørgsmål er hvordan denne 
tynding påvirker det genetiske udgangs
materiale. Jeg tror det er meget nærlig
gende at antage at en stor andel indivi
der med lavere vitalitet falder væk alle
rede i starten. 
Senere sker der med sorteringen et 
udvalg blandt planterne fra menneskets 
side. Det sker ved al sortering, og hvor 
meget den betyder er svært at vide. Men 
den selektion som opstår af sig selv i 
frøbedet, og den som senere sker gen
nem sortering kan foregå på forskellig 
vis, og det er en forskel som kan være 
værd at tage i betragtning. (Se fx . Canell 
1982 angående forsøg og diskussion om 
vokseafstandens betydning for selekti
on). 
Selvom vi ikke ved hvordan det falder 
ud i nogle af de to tilfælde kan der sand
synligvis godt drages visse konklusio
ner. 

Dyrkning af dækrodsplanter 

Ved dækrodsproduktion er forholdene 
radikalt anderledes. Der får hver plante 
lige fra fremspiringen optimale vækst-
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Figur l. Det relative bortfald i en produktion af 1/2 rødgran på friland. 
Skematiskfremstilling af et normaltilfælde. Figuren viser hvor stor procentdel der er til
bage af udgangsmaterialet (som er spiredygtigt frø i tilfælde af såning) på forskellige 
opgørelsestidspunkter. Der tages ikke hensyn til om der er indtruffet ændringer deri
mellem. 

132 



vilkår. Dette fører til at forskelle i vitali
tet mv. knapt nok kommer til udtryk. 
Det er behandlet i mange undersøgelser, 
fx. Demmeritt, Gerhold (1985). 
Allerede i 1974 fik vi en advarsel om 
hvilke konsekvenser disse optimale 
vækstvilkår kunne have (Andersson et 
al., 1974). I det omtalte forsøg under
søgte man depressionen ved forskellige 
indavlskoefficienter mellem ° og 0,75. 
Udgangsmaterialet var 2. generations 
afkom fra de tidligere nævnte træer i 
Åkersberga. 
Planterne blev produceret ved forskelli
ge metoder. Der var direkte sammen
hæng mellem den målte indavlsdepres
sion og den intensitet hvormed planter
ne blev dyrket. Depressionen var meget 
lille når de blev dyrket i fytotron 
(vækstkammer hvor alle dyrkningsbe
tingelser kan kontrolleres kunstigt, red.) 
- her var det næsten umuligt at se for
skellene. 
Problemstillingen er formuleret meget 
klart: 
"These observations indicate that it is 
not possible to select against inbred 
plants in nurse ries if the plants grow 
under favourable conditions. They 
might subsequently show poor growth 
when planted out. The data from this 
investigation suggest that the present 
trends of nursery techniques, using pla
stic greenhouses, optimal temperature, 
humidity and l1utrition might be questio
nable from a genetic point of view. " 
(Disse iagttagelser viser at det er ikke 
muligt at selektere mod indavlede plan
ter i planteskoler hvis planterne vokser 
under gunstige betingelser. De kan sene
re fremvise dårlig vækst når de plantes 
ud. Oplysningerne fra denne under
søgelse peger på at den nuværende 
udvikling inden for planteskoleteknik-

Figur 2-3. Når skovene udplanter bar
rodsplanter (Øverst) eller dækrodsplan
ter (nederst), har plantematerialet da 
samme genetiske kvalitet uanset plante
typen? 
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ker - anvendelse af plastic væksthuse 
samt optimal temperatur, fugtighed og 
ernæring - kan være tvivlsom set fra et 
genetisk synspunkt.) 
Spørgsmålet blev belyst mere indgående 
af Eriksson og Lindgren (1975) med 
henvisning til de nye produktionsteknik
ker som efterhånden var blevet udviklet 
- dækrodsplanter var dengang paper
pots. 
Advarsler mod paperpots var allerede 
tidligere blevet fremsat af Fritz 
Bergman og Borje Haggstrom i en arti
kel i Sveriges Skogsvårdsforbunds 
Tidskrift 1973. De gjaldt især rodudvik
lingen (den såkaldte rodsnøre hvor rød
derne vokser rundt langs kanten af con
taineren, red.) - som så sandelig har vist 
sig at holde stik - men også nogle gene
tiske aspekter blev taget op. 
Det blev konstateret at ved produktion 
af dækrodsplanter foregår der ingen 
selektion i startfasen i modsætning til 
forholdene i naturen og i frilandsplante
skoler. De tænkte primært på hårdførhe
den, og med henvisning til den store 
afgang også i lokale provenienser blev 
konklusionen at "det drivhusproducere
de plantemateriale burde plantes i tætte
re forbandt end frilandsproducerede 
planter af samme herkomst" . (Bergman, 
Haggstrom, 1973). 
Konsekvenser for frøplantagernes ved
kommende blev diskuteret af Lindgren 
(1975) . Det blev dog stadig antaget at 
sorteringen skulle foretages i plantesko
len. 
Derefter synes det som om interessen 
for direkte sammenligninger mellem 
forskellige planteproduktionsformer, 
hvad angår deres genetiske rækkevidde 
ophørte. Derimod har de fysiologiske 
konsekvenser hele tiden været målet for 
adskillige diskussioner. 
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Senere er problemet taget op igen. I Fin
land har Muona, Harju, Karkkainen 
(1988) rejst det spørgsmål om ikke det 
store problem med afgangen i kulturer 
af skovfyr delvist skulle bero på andelen 
af planter med indavl. 

Kunstig kultur kræver 
gode planter 

I en lang årrække har kunstig kultur 
uden tvivl været den vigtigste foryngel
sesmetode i Sverige. 
Selvom der er sket ændringer i forbin
delse med den nye skogsvårdslag ved vi 
i dag at kunstig kultur er en uundgåelig 
metode for visse jorde og forhold. Selv
om plantning som metode er gået tilba
ge i nogle år vil den snart gå frem igen. 
Samtidig ved vi at kunstige kulturer 
indebærer få planter pr. hektar. Af hen
syn til omkostningerne er antallet af 
planter altid lavt, vi planter endda af og 
til færre end vi burde. Udgangsmateria
let består af få individer, og hver enkelt 
får en stor vokseplads. 
Det kan sammenlignes med omprikling 
på bed i planteskolen. Planterne får så 
meget plads at de i princippet havner på 
den afstand de skal have frem til afdrif
ten - eller i det mindste så de kan vokse 
uhindret i en periode. 
r så fald må der ikke komme noget 
dårligt plantemateriale ud i skoven. Når 
plantningen er foretaget kan et plante
parti som delvist er af ringe kvalitet få 
stor betydning inden for den lille margi
nal der er mellem værditilvæksten og 
real renten på kulturanlægget. 
Når der kan iagttages en betydelig 
afgang ved vi ikke hvor stor del der har 
genetisk baggrund, og heller ikke hvor 
stor del af de øvrige individer der ikke 
kan producere fuldt ud. 



Ollas (1994) fra Skogsstyrelsen (fører 
tilsyn med og rådgiver private skove, 
red.) har for nyligt undersøgt et stort 
antal kulturer. 
Det gennemsnitlige antal planter pr. ha 
var 2.200 for hele Sverige under et, og 
afgangen efter bare to vækstsæsoner var 
24%. For 75% af kulturerne var afgan
gen større end Il %. For 36% af kultu
rerne var den større end 26%, der var 
altså mindre end 1.630 planter pr. ha. 
Spillerummet for fortsat selektion bliver 
ikke stort. 
Vi har nu i de sidste 25 år i Sverige side
løbende anvendt to metoder til plante
produktion - to metoder som er grund
læggende forskellige. Desværre findes 
der ingen sammenligninger mellem de 
to. 
Hverken i Riksskogstaxeringen (lands
dækkende opgørelse af areal og vedmas
se, red.) eller i andre offentliggjorte 
undersøgelser er det muligt at lave den 
slags sammenligninger. Det er dog 
muligt at der findes sådanne rådata at 
det alligevel kan foretages - det ville 
være interessant at gøre. 

Alder påvirker arvemasse 

I flere undersøgelser er det blevet påvist 
at i de naturlige populationer af skovfyr 
og rødgran er sammensætningen af 
gener forskellige for de forskellige 
aldersklasser. 
Det fremgår også at andelen af homozy
goter (dvs. individer med de samme 
arveanlæg for en given egenskab, red.) 
synker fra frøstadiet frem til den modne 
skov (Yazdani et al., 1985) (Muona et 
al., 1987). Tilsvarende er blevet påvist 
for douglasgran (Shaw og Allard 1982). 
Denne udvikling gentages i hver genera
tion. Det viser at en sådan selektion er et 

naturligt indslag og indgår i træarternes 
livshistorie. 
I skovdyrkningen lægger vi os i mange 
henseender tættere op ad populationer
nes naturlige liv sammenlignet med 
andre fonner for planteproduktion. Men 
ikke helt og holdent, vi griber ind på for
skellig vis - kulturer anlægges, tyndes, 
afdrives osv. 
Derfor kommer spørgsmålet: Hvad 
betyder produktionstiden i planteskolen, 
hvor stor er den genetiske tynding ved 
forskellige dyrkningsmetoder. Er den 
større for rødgran end for skovfyr? 
I øjeblikket findes der vitterligt ingen 
praktiske dyrkningsforsøg som giver 
besked om hvad der virkelig sker i plan
teskolefasen. De kommer måske. 

Konklusion 

Indtil da må det konstateres at hvis de to 
produktionsmetoder skal sammenlignes 
så er forskellen: 
Produktion af dækrodsplanter (på 
enkeltplante basis) indebærer ingen som 
helst selektion. Efter fremspiringen er 
fordelingen af arvelige egenskaber 
uændret frem til udplantningen i skoven. 
Produktion af barrodsplanter medfører 
en tynding som efter alt at dømme ikke 
er genetisk neutral, men kan medføre en 
forbedring af materialet set ud fra et 
skovdyrkningssynspunkt. 
I en dyrket skover vi mest interesseret i 
den generation som kommer efter 
udsåningen af vores frøparti. Den lang
sigtede frøforsyning bliver overladt til 
skovtræforædlingen. Selvom vi ikke 
planter skov primært for at producere 
frø men kun for at producere træ, så kan 
det for den almindelige skovdyrkers 
tidsperspektiv være godt at vide hvor
dan landet ligger. 
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Om "forsuring" i skove 
Af forstkandidat FLEMMING JUNCKER, Havndal 

I Skoven 9/95, side 344-48 blev der 
bragt en artikel "Historisk udvikling i 
jordbundsforsuring i danske skove" af 
Lars Bo Petersen og Jørgen Bille-Han
sen, begge Forskningscentret fcrr Skov 
& Landskab. 
Denne artikel er egnet til at udbrede det 
moderne økologiske dogme her i landet 
om vore jorder og skoves hurtige forsu
ring til skade for deres produktivitet og 
vor deraf afhængige fremtidige leve
standard. Dette dogme bliver bl.a. vare
taget af Forskningscentret for Skov & 
Landskab. 
Dogmet søges underbygget i nævnte 
artikel, som blot sammenligner to rela
tivt overfladiske skovundersøgelser med 
40 års mellemrum og er "iagttaget" over 
dette åremål. Den er vel tænkt som en 
støttende advarsel til tidens modefæno
men: Den galopperende forsuring af 
vort livsgrundlag. 

Ammonium modvirker forsuring 

Et svensk studie midt i trediverne af 
Sante Mattsson - der vist endnu dengang 
arbejdede i USA's "Bureau of Soils" -
viste ganske vist, at en konstant langsom 
forsuring af hele verden var mulig gen
nem en stadig tendens til de fleste mine
ralers forsuring gennem en alment 
dominerende iltningstendens. Han men
te dog dengang at kunne se bort fra 
kvælstoffet med dets amfotere vekslen 
mellem dets iltede og reducerede for-

mer, der kunne neutralisere hinanden. 
Senere arbejdede han som professor i 
skovjordbundslære i Stockholm, hvor 
han i fyrrerne med en medarbejder 
udgav et studie over syre-base forhold 
(se Mattsson 1941-46). 
Her introducerer han netop ammonium 
som den base der under visse forhold 
modvirker forsuring i en naturlig kappe
strid med calcium omkring pH(H20) 5,5 
i jorden. Ved dette punkt ophører calci
umionen med at være let opløselig med 
den sure carbonation HCOJ-. Herunder 
overlades ammoniumionen førsterangen 
som baseneutraliserende kation overfor 
kulstoffets allestedsnærværende sure 
princip, især i de organiske forbindelser, 
carboxylsyrerne. Disse syrer ville - neu
traliserede med calcium - efterhånden 
omsættes helt ved decarboxylering med 
afgang af vand og C02. 
Forbindelserne mellem carboxyl og 
ammonium virker syreneutraliserende i 
jorden. De synes at give ophav til de 
varige humusstoffer, som præger ver
dens øverste jordlag med agerjordernes 
pløjelag med deres CIN balance mellem 
kulstof og kvælstof, som sammen med 
indholdet af jordalkalicarbonater præger 
overjordens reaktion. 
Hvis de varige humusstoffer er domine
rende med 2-6% af muldlaget og indhol
det af jordalkalicarbonat er moderat, så 
har det humusfarvede muldlag derfor en 
tendens til at bufres i nærheden af 
pH(H20) 5,5. Dette svarer oftest til et 

137 



CIN forhold mellem 10 og 12, som det 
her i landet først blev fremhævet af 
S.P.L. SØrensens efterfølger i Carlsberg
laboratoriet, Carsten Olsen (1931). 

Dyrkning ved pH 5,5 

Samtidig med at Sante Mattsson i 
1940'erne fremsatte sine humusdannel
sesteorier med ammonium i centrum, 
fremsatte Albert Åslander, professor 
ved Stockholms Tekniske Højskole, den 
teori, at alle svenske agerjorder, velgø
dede ved pH 5,5, ville kunne yde maksi
male afgrøder. Derfor var al kalkning 
for at opnå højere pH spild af penge. 
De følgende år fra 1950 til 1963 faldt 
Sveriges kalkforbrug derefter uden 
negative følger fra over 300.000 tons 
CaO til 63 .000 tons. Dette bekræftede 
Åslanders teorier, der derefter nedgjor
des totalt af "sagkundskaben". 
I dag tilråder nordvestamerikanske land
brugsuniversiteter, eksempelvis Oregon 
State University i Corvallis, at kontinu
erlig vinterhvededyrkning er sundest og 
med højst udbytte bør holdes ved pH 
5,5. Det fremføres desuden at selv lucer
ne kan trives godt ved dette niveau, blot 
det forsynes med fornødent molybdæn 
som mikronæringsstof. 
Mattsson opsummerede i fyrrerne sin 
jordbundsopfattelse således: "At gøde 
jorden med nitratkvælstof (i stedet for 
ammoniumkvælstof) er at berøve jorden 
de naturlige funktioner, som tilhører 
ammoniakkvælstoffet i jorden". Jeg har 
gjort rede herlor i min bog Humus l, 
Gyldendal 1985. 

Naturlig humusdannelse 

De nyeste erlaringer stammer dels fra 
svenske skove (Humus II, DST 1/91), 
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dels fra den ISO-årige engelske forsøgs
station Rothamstead og erlaringer her i 
landet. 
Det er her vist, at en forøgelse på ca. en 
ton humus eller mere pr. ha pr. år kan 
opnås ved at tilføre et overskud udover 
planternes behov på ca. 50 kg ammoni
umkvælstof eller mere, kombineret med 
staldgødning eller årlig halmned
muldning. Det skyldes, at naturen efter 
Mattssons (og Waksmanns) teorier dan
ner humus med ca. 5% ammonium
kvælstof og ca. 58% kulstof, med et CIN 
forhold på ca. ll. 
Planterester har et højt CIN forhold. 
Halm, lyng og lærkenåle har ca. 100, 
grannåle, ege-, birke- og bøgeblade ca. 
50. Aske-, ahorn- og elmeblade ligger 
på 20 a 30, mens blade fra kvælstofassi
milerende træarter som el og robinie lig
ger på ca. 15. 
Jo højere CIN forholdet ligger i plante
affald, des sværere er det at få det ned
bragt til muldjordens lOa 12. Ofte 
kræves der - som til halm - ca. 2 % 
ammoniumkvælstof. Derimod omsættes 
aske- , elme- og ahornblade så hurtigt, at 
jorden under den let holder et konstant 
CIN forhold på 11 a 12. (Ellen berg 
1988, s. 59 og 125). 
Noget lignende fandtes førhen i ager
jord, som var velforsynet med staldgød
ning, og som derved kunne holde et 
optimalt CIN forhold. 

Overkalkning 

Før kunstgødningens tidsalder i midten 
af forrige århundrede blev der ofte i 
landbrugsjorden udvasket og forbrugt 
for mange basiske næringsstoffer. Kalk
ning eller mergling blev udviklet til neu
tralisation af den herved opstående udpi
ning og forsuring. Dette blev en stan-



dardmetode til genskabelse af jordens 
frugtbarhed ved øget frigørelse af nød
vendig plantenæring som N, P og K. 
Efterhånden som disse næringsstoffer 
fremkom som hurtigt virkende kunst
gødninger blev kalkningen fortsat - ud
over erstatningsbehovet for Ca og Mg i 
afgrøderne - som alment jorbedrings
middel. Kalkningen har i det sidste 
århundrede delvist overspillet sin rolle 
efter pH-skalaens fremkomst som mid
del til at gøre jorden " neutral" ved pH 
ca. 7. En for vidtgående overkalkning 
blev norm - i de seneste decennier dog 
moderat modereret efter jordtypen. 
Vort landbrug har behov for betragtnin
ger om muldjordens C/N forhold, som 
naturligt bufrer sig omkring 11. Dette 
forhold giver mulighed for en humus
præget tendens til et pH(H20) på 5,5 i 
ukalket jord, som i flertallet af vore 
gode løvskove. 
Den traditionelle overkalkning af ager
jord er fortsat med opretholdelse af de 
højere pH-værdier nærmere 7. Ved 
ophør med overkalkningen falder pH ret 
hurtigt til 5,5, naturligt bufret så længe 
planterne ikke mangler alkalimetallerne 
Ca, Mg og K. 

Mykorrhizer i skovjord 

Vore fattige udyrkede hedejorder og 
mange gran- og bøgeskove viste traditi
onelt meget lave pH værdier på 3 a 4, 
fordi disse næringsfattige jorder næppe 
tillod megen plantevækst under de sure 
og udpinte forhold. Dette klarede natu
ren dog ret så flot i sin beundringsvær
dige visdom. 
Fra urtiden var der skabt en række 
svampearter, bl.a. mykorrhizer, som 
levede godt ved den høje surhed. De kan 
indgå en symbiose med både træer og 

småbuske og forlænge deres rødder med 
svampehyfer. 
Derved kan mykorrhizerne forsyne vær
terne med kvælstof og fosfor under for
hold, hvor de ellers selv - på grund af 
surheden - ikke ville kunne optage disse 
næringsstoffer, især N (og P), som den 
sure (ammoniumhungrende) humus 
ellers ville bemægtige sig. 
Hedens småbuske, lyng, blåbær og tyt
tebær m.m. er afhængige af de ericoide 
mykorrhizer, som også lærk og fyr synes 
at kunne samarbejde med. 
Derimod samarbejder træer som bøg og 
gran ligesom mange andre nåletræer 
med ektomykorrhizer, hvis mange frugt
legemer udgør et stort antal af den mØr
ke granskovs svamperigdom. 
Græsset og vore kornarter kan skaffe sig 
fosfor gennem VA- mykorrhizer. 

Den mørke skovbund 

I kraft af disse proteolytiske mykorrhi
zer - der i den mørke, sure skovbund 
udsuger det nyfaldne planteaffald for 
ammoniumkvælstof og plantetilgænge
ligt fosfor - efterlades affaldets rester 
med et særlig lavt indhold af ammoni
umkvælstof og derfor et ekstremt højt 
C/N forhold . Under særlig mørke bund
forhold i skoven og i heden kan C/N for
holdet nå op på 40-50 eller mere. 
Derved fastholdes affaldets rester i en 
kvælstoffattig ond cirkel, så længe 
mykorrhizabestanden trives . Der dannes 
en såkaldt råhumus under nåleskov en 
med et 5 til 15 cm tykt lag af kun delvist 
omsat nåleaffald med tydeligt bevaret 
organisk struktur. pH værdien er 3-4, 
des lavere, jo højere C/N forholdet er. 
Denne tvangssituation udvikles des hur
tigere, jo mørkere der er. Den oftest 
ensaldrende gran- (eller bøgebestand) -
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oftest en typisk monokultur - plantage
effekt - med et accellerende mørke 
under de yngre bevoksninger er en 
udpræget degenerationseffekt. Der er 
tale om en opstået surhed, der er unatur
lig, en naturlig følgetilstand provokeret 
af det maksimale omsætningshæmmen
de mørke. Dette er igen en følge af 
bevoksningens ensartede alder og høje 
plantetal ved ofte 1x1 meter oprindelig 
planteafstand, hvor 2x2 meter havde 
været bedre. 
Undersøgelser af hedeplantagernes 
råhumus viser, at ophobningen af affald 
starter, når bevoksningen sluttes ved 15-
18 års alder. Ophobningen vokser oftest 
ved 30-40 års alder og går i begyndende 
opløsning ved granskovens hØjere aldre, 
60-80 år eller før ved naturlig lysning. 
(se Leth og Breuning Madsen). 

Lysning fremmer omsætning 

Når stonnfaldet vælter større træer -
eller sådanne fjernes ved hyppige udhu
gninger - kan råhumusdækket begynde 
at gå i opløsning, når det øgede lys tilla
der bredbladede urter og stauder at ind
vandre og leve af affaldets kvælstof. 
Dette kvælstof frigøres uden levende 
mykorrhizer i de gradvist opstående 
større huller, der ikke længere kan udfyl
des ved efterladte nabo træers mykorrhi
zabesatte rødder. 
Arealet kan derved komme ud af den 
onde cirkel, repræsenteret af mykorrhi
zernes tilstedeværelse. Med gradvist 
øget lystilgang går råhumuslagets 
omsætning i gang i større områder, og 

der kan så skabes en op til 2 meter høj 
bredbladet såkaldt nitratfIora på arealet. 
Det høje CfN forhold svinder ved kul
stoffets omsætning ved C02 afgi velse, 
mens kvælstoffet bevares og fører til det 
mere naturlige CIN forhold på 11 a 12. 
Tidligere var CIN på 20 a 50, da råhu
mussen endnu rådede, med en betydelig 
ammoniurnhunger opretholdt af my kor
rhizasvampenes kortslutning af N
omsætningen . 
Lysets gradvise forøgelse ved ved mas
sens stagnation eller fonrundskelse er en 
del af denne naturlige proces. Hele den 
midlertidige forsurende virkning af det 
voksende mørke ved bevoksningernes 
slutning kan helt forhindres ved en tidlig 
udhugning. 
Indgrebet kan virke særlig hurtigt sane
rende på skovbunden ved at foretage 
helst en-, evt. toårige udhugninger, med 
borttagning af de største og mest grov
grenede træer. Derved startes mykorrhi
za-symbiosens ophør ved gradvist at 
moderere den sluttede bevoksnings dybe 
mørke. 
Fortsættes med hyppige udhugninger 
stadigt "fra toppen", kan råhumusdan
nelse helt undgås. Derved undgås også 
mykorrhiza-symbiosen , som blot er 
naturens nødhjælp overfor mørket og 
dets surhed. Den er ikke som oftest troet 
en integrerende del af den naturnære 
skov - kun en hjælper til træernes vækst, 
hvor der er for mørkt og surt. 
Råhumustendensen vokser med lavere 
solhøjde og lavere sommertemperaturer 
og spiller derfor en stigende rolle mod 
nord og mod de mindre næringsrige jor-

Ved kraftig hugst tilføres skovbunden mere lys og varme, og omsætningen af kvælstof 
går i gang. (Foto fra Trinderup Skov). 
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der, hvor der er større tendens til nedsat 
omsætning. 
De bedste løvskove på de mere kai krige 
jorder kan uden bundflora give affald 
med lavere CIN forhold, men stadig 
med god omsætning. Er bunden nøgen, 
kan pH her gå ned til 4,75 i overfladen 
med stigende værdier nedad. Ses bl.a. i 
Als Nørreskov og Kaløskovene. 

Naturlig bufring 

Over titusinder af år vil man sandsyn
ligvis kunne konstatere en moderat 
forsuring af jordoverfladen. Derimod 
ser det ud til, at jordoverfladen på kor
tere åremål kan veksle mellem pH op til 
ca. 8 og ned til pH ca. 3, alt efter korte 
historiske ændringer, afhængigt af plan
tesamfund, kJima, undergrund, gødsk
ning og behandling. 
Et naturligt bufringspunkt - et sted mel
lem pH 5 og 6 - kan være effektivt 
bufret ved og under pH 5,5 af kvælstof
fets amfotere natur i relation til overfla
delagets CIN forhold, der naturligt lig
ger omkring lOa 12. Dette vil på ikke 
specielt kalkrige, men velmuldede jor
der oftest svare til et pH (HzO) mellem 5 
og 6. 
Med fornødne råmaterialer - ammonium 
og kulstofholdigt planteaffald - vil en 
sådan pH værdi fremme humusdannel
sen, hvorimod rigelig kalk i opløsning 
snarere fremmer omsætningen til HzO + 
COz og derved begrænser humusmæng
den. e/N faktoren i muldjordens humus 
er altså af afgørende betydning for, om 
man kan tale om forsuring eller ej. 
Er CIN forholdet over 13 a 15, findes 
der ammoniumhunger og forsuring, og 
er det for lavt, under 10 a 11, kan der 
være kulstofhunger og for høje pH, væs
entligt over 6. Dette giver behov for 

142 

halmnedmuldning på mange agerjorder, 
for at C/N forholdet ikke skal blive for 
lavt, som det hyppigt sker ved halmfri 
gyllegødskning, som så bør afbalanceres 
ved halmnedmuldning som erstatning 
for den gammeldags staldgødning, der 
ofte kunne være surt forgæret. 
Forøgelse af humusmængden med sine 
ca. 5% ammoniumkvælstof fordrer et 
tilsvarende overskud af ammonium 
givet ud over planternes behov. Humus 
dannes bedst ved pH på højst 5,5, ved 
hvilket niveau kalkens opløselighed 
med bicarbonationen svinder til fordel 
for ammoniurnkvælstoffet, der derfor 
også kan ophæve kalktrang. Dette kan 
let ses på hedejord ved ren ureagødsk
ning uden kalkning. 

pH i skovjorden 

Måske halvdelen af vore skovjorder 
(mørke nåletræsbevoksninger) og hede
jorder er mørke og sure med mykorrhi
za-symbiose og råhumusdannelse ved 
pH under 4. Disse jorder vil ved kvæl
stofnedfald fra luften m.m. gradvist sti
ge i pH mod en værdi på 5 a 5,5. 
Denne situation kan fremmes ved øget 
lystilgang og især ved specielle udhug
ningsformer, der hjælper saneringen, 
som gør mykorrhiza-symbiosen over
flødig. Dette følges som regel af en 
yppig "nitratflora", hvor der er lys og 
kvælstof nok. 
Den anden halvdel af vore skove, især 
løvskovene, har en naturlig sund jord
bundstilstand (muld) uden mykorrhiza
symbiose og et pH niveau mellem 5 og 
6. pH værdien har tendens til at falde 
med øget mørke, afhængigt af stedfin
dende behandling med stærkere eller 
svagere udhugning. Den påvirkes især 
af udhugnings mellemrummenes læng-



Selv under de bedste bøgeskove kan pH falde til omkring 4,75. pH er imidlertid alene 
afhængig af skovbehandlingen, og der kan ikke udledes nogen langsigtet historiskforsu
ring af disse tal. 

de, der er bestemmende for, hvorvidt 
lystilgangen er jævn eller sker i cyc1er 
fra mere til mindre lys. 
Med nutidens mindre interesse og evne i 
udhugningsproblemerne end tidligere 
og af hensyn til de nu høje arbejdsom
kostninger er der i de seneste år ofte en 
tendens til sjældnere og mindre udhug
ning. 
Det øverste jordlag kan selv i fuldt sane
ret mørk og nøgen bund under 40 meter 
høj bøg falde til pH 4,75, bl.a. set i Als 
Nørreskov og i Kalø skove. pH i disse 
skove er derfor alene afhængig af det 
sidste tiårs skovbehandling, og ingen 
pricipielt langsigtet historisk forsuring 

kan udledes af de givne talfor bøgeskov. 
Hvis der var medtaget mørke nåletræs
bevoksninger og heder, kunne mange 
eksempler på sanering medtages med 
stigende pH mod 5 il 5,5. Det gælder 
især hvor en nitratflora medvirker til 
reduktion af CIN forholdet i skovbun
den, der er afgørende for nutidens forsu
ring, altså af trenden i skovbehandlin
gen. (Se også Leth og Breuning Mad
sen). 

pH 5,5 som det optimale 

Da regnvandet oftest er moderat surt -
omkring pH 5,5, reguleret af bicarbona-
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tet - er dets "forsurende" virkning 
begrænset til jorder med højere pH 
(H70) end 5,5. Selvet indhold i regn 
eller luft af oxyder af svovl og kvælstof 
er ret så ufarligt, hvis indholdet af 
ammoniak i luften eller jorden er stort 
nok, som det oftest er, til halv neutrali
sering af de nævnte stærke syrer. Dette 
skyldes, at HNH4S04 og det sure ammo
niumnitrat netop ligger nær pH 5,5 
(H70). 
Selv basebundsplanter som f.eks . lucer
ne 0.1. kan med mikronæring af molyb
dæn trives ned til pH 5,5, og vore kor
narter ligeledes. Derfor kan det se ud til, 
at vore agerjorder hellere burde køres 
ved pH 5,5 ved kontinuerlig drift med 
vintersæd samt konsekvent halmned
muldning end ved det oftest anbefalede 
højere pH niveau. 
Derved kan mulddybden øges ved øget 
humusdannelse og med øget tørkeresi
stens på de lettere jorder forblive fri for 
forsuring under pH(H20) 5,5. Der skal 
blot tilføres op til ca. 200 kg dolomit
kalk årligt pr. ha efter behov for at 
erstatte kornsorternes fjernelse af Mg og 
Ca - ofte er Mg i underskud på lettere 
jord. 
Alt dette bekræftes af svenske skovfor
søg, der ofte viser tilvækstforøgelse og 
øget humusdannelse efter tilførsel af S 
og N. Det officielle Sverige planlægger 
vidtstrakt kalkning af skovene mod den 
indbildte forsuring, men kalkningen vil 
snarere, ved at stimulere syredannelsen 
efter le Chateliers pricip, virke modsat 
og øge syredannelsen. 
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I danske skove er der kun dårlige erfa
ringer efter kalkning. 
Den almene hurtige forsuring synes kun 
at være en myte, som kan blive sand, 
hvis Danmark besværliggør den frie 
brug af ammoniumkvælstoffet. Beskat i 
stedet nitratet, "fordi det berøver jorden 
de naturlige funktioner, som tilhører 
ammoniumkvælstoffet i jorden" (se 
Carsten Olsen). 
Denne funktion kan måske afsløres som 
den basekation, der kun er effektiv ved 
og under pH (H20) 5,5, hvor konkurren
cen med calcium ionen her synes at 
bortfalde med øget varig humusdannel
se som resultat. 
pH-sænkningen til ca. 5,5 kan også tæn
kes at reducere vore kvælstof tab væsent
ligt, og ved øget kulstofbinding ved 
halmnedmuldningen med øget ammoni
umgødskning at binde ca. 40 kg C02 i 
jorden (11 x 3,7) pr. kg N. Cirka 
200.000 tons N siges at tabes årligt og 
kunne ved pH sænkning til 5,5 måske 
ændres til C02 binding og øget frugtbar
hed. 
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