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Sammendrag 

Interessen for at udvikle og anvende 
genetisk modificerede skovtræer er ind
til videre beskeden sammenlignet med 
aktiviteten på landbrugsområdet. Der er 
imidlertid i de senere år udviklet metoder 
til genetisk modificering af flere træ
arter, og globalt set må man forvente at 
se de første træer på markedet i løbet af 
relativt få år. 
I Danmark vil der sandsynligvis gå flere 
år, selvom der herhjemme er diskuteret 
at fremstille et genmodificeret juletræ, 
som ikke skal sprøjtes mod bladlus . 
Træer adskiller sig på mange punkter fra 
landbrugsafgrøder. I denne artikel 
diskuteres derfor de særlige forhold for 
træarter til skovbruget i forhold til typiske 
landbrugsafgrøder. Formålet er at vurdere 
genmodificerede planters muligheder i 
dansk skovbrug under indtryk af den 
igangværende udvikling. 
Samlet set konkluderes, at anvendelse af 
genmodificering ikke virker særlig 
oplagt ved forædling af danske skov
træarter. Det skyldes primært, at træerne 
vokser langsomt og typisk først blomstrer 

efter mange år, hvorfor det bliver svært 
at foretage en ordentlig afprøvning. 
Samtidig vurderes de potentielle gevin
ster også til at være relativt beskedne 
sammenlignet med mulighederne for 
landbrugsafgrøder. 
Der arbejdes i de danske skove med 
genetisk diverse bevoksninger, hvilket i 
praksis er svært at forene med anvendelse 
af genmodificering. Skovenes langsigtede 
perspektiv, komplekse næringsstof
omsætning og mangeartede funktioner 
bevirker desuden, at der bør anlægges 
tilsvarende langsigtede og komplekse 
risikovurderinger, inden det kan afgøres 
om anvendelse af genmodificerede 
træer reelt vil bidrage positivt til den 
flersidige produktion i skovene. 
Som myndighed bliver det problematisk 
at udføre risikovurderinger, fordi den 
lange afprøvningstid i realiteten gør det 
umuligt at foretage tilbundsgående 
undersøgelser. Kun når det drejer sig om 
juletræer og produktion af fibre med 
ændrede egenskaber virker metoderne 
umiddelbart interessante, men også her 
vil en grundig risikovurdering være 
nødvendig. 
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1 Indledning: Genmodificerede 
planter 

Det har gennem flere år været mu ligt at 
indsætte udvalgte gener (dvs. arvelige 
anlæg, red.) i planter ved hjælp af 
såkaldt genetisk modificering (genetisk 
transformation). Enten ved hjælp af 
klonede Agrobacterium kulturer som 
bærere af det ønskede gen - eller ved 
anvendelse af en "genkanon" (bioballi
stik), hvor plantevæv beskydes med 
guldpartikler påført DNA. 
Genetisk modificering har vist sig at 
være et effektivt redskab i plante
forædlingen, fordi det er blevet muligt at 
overføre gener mellem arter som under 
normale forhold aldrig vil kunne krydse. 
Samtidig kan et udvalgt gen oveIføres 
uafhængigt af en række andre gener, 
hvilket er en fordel i forhold til tradi
tionelt krydsningsarbejde. Metoderne er 
derfor hurtigt blevet kommercialiseret 
for landbrugsafgrøder. 
En god introduktion til teknikker, 
muligheder og risici vedrørende gen
modificerede organismer (GMO) er givet 
af Damgaard et al (1998). En nyttig over
sigt over generel litteratur på dansk er 
samlet af BioInfo (www.dvjb.kvl.bioinfo), 

mens Teknologirådets (1996) rapport 
beskæftiger sig med forskelligartede 
aspekter vedrørende GMO-planter. 
For fødevareafgrøder har anvendelse af 
GMOer givet anledning til bekynu·ing 
for befolkningens sundhed på kort og 
lang sigt. Risiko for utilsigtede økologi
ske konsekvenser -ved spredning til 
naturlige populationer - fx dannelse af 
særligt invasive racer til skade for kom
mercielt jordbrug såvel som naturlige 
økosystemer - har også været et centralt 
kritikpunkt. 
Endvidere er fremhævet afledte proble
mer for økologisk jordbrug, bl.a. fordi 
pollen spredes fra GMO marker til 
økologiske marker. Der er også fremført 
etiske argumenter imod overførsel af 
gener mellem helt forskellige arter, 
herunder introduktion af gener fra dyr i 
planter. 
I Danmark har befolkningen således 
generelt vist sig ret kritisk overfor 
anvendelse af GMO til fødevarer, mens 
holdningen har været mere positiv når 
det drejer sig om anvendelse til fx 
medicinformål. 
For lidt over ti år siden blev det første 
træ genetisk modificeret, og flere steder 
i verden arbejdes der i dag målrettet med 

Dyrkning af juletræer er nok umiddelbart det mest oplagte sted at bruge gennwdificering i 
forædling en. Man kan forsøge at fremavle træer som ikke angribes af skadelige insekter, 
således at man kan undgå sprøjtning med insekticider. Men vil forbrugerne acceptere 
genmodificerede træer? 
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at producere genetisk modificerede 
træer med et kommercielt formål for 
øje. Det er indtil videre meget få gen
modificerede træer som rent faktisk er 
blevet plantet på friland, og ingen steder 
i egentlig kommerciel skala. Der er 
imidlertid udarbejdet effektive metoder 
i en række forskningsmiljøer, og der 
arbejdes p.t. med at udvikle genmodi
ficerede træer med en række forskellige 
egenskaber til kommerciel anvendelse . 
Som eksempler på mere eller mindre 
fremskredne projekter kan nævnes herbi
cidresistens på fyrretræer i New Zealand 
og Australien, og herbicidresistente 
popler i Europa, elmetræer med resistens 
mod elmesyge i England, lærketræer og 
popler med insektresistens i Kina, eller 
popler og grantræer med reduceret ind
hold af lignin i en række lande (jf. fx 
Campbell, 1999). Samtidig arbejdes der 
flere steder med at udvikle sterile træer 

som således ikke kan sprede deres pollen. 
En oversigt over godkendte forsøgs
udsætninger i EU er vist i tabel 1. 
Sammenlignet med landbrugsafgrøderne 
er der tale om en meget beskeden 
aktivitet (der er anmeldt over 1400 for
søgsudsætninger af landbrugsafgrøder). 
Alligevel må man samlet set forvente, at 
genmodificerede træer vil/kan blive 
fremavlet til praktisk brug indenfor en 
kortere årrække, sandsynligvis først i 
Kina, Indonesien, Nordamerika og 
AustralienlNew Zealand, og lidt senere i 
Europa. 

2.1 Muligheder: Hvilke fordele kan 
umiddelbart opnås i skovene ved at 
benytte genmodificeret 
plantemateriale ? 

I skovene dyrkes træarterne under vilkår 
som er meget forskellige fra en land
brugsproduktion. Træerne dyrkes i en 

Tabel 1. Oversigt over antal afforsøgsudsætninger af træer i EU. 

Art 

Birk 

Eucalyptus 

Eucalyptus 

Æble 

Rødgran 

Skovfyr 

Poppel 

Poppel 

Poppel 

Blomme 

Egenskaber Antal udsætninger i EU 

Kun testmarkører 

Kun testmarkører 

Testmarkør; herbicidresistens 

Insektresistens; svamperesistens 

Kun testmarkører 

Kun testmarkører 

Ændret metabolisme; han-sterilitet; test af genstabilitet; testmarkør 

Herbicidresistens mm. 

Ændret metabolisme; han-sterilitet; test af genstabilitet; testmarkør 

Ændret metabolisme 

2 

l 

2 

2 

2 

2 

6 

3 

l 

3 

Til sammenligning er anmeldt mere end 1400 forsøgsudsætninger af landbrugsafgrøder 
i EU, hvor hver anmeldelse ofte dækker over udsætning på flere lokaliteter, og nogle 
gange flere arter. Kilde: Skov- og Naturstyrelsens database. 
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lang (50-130 årig) omdrift, og med en 
meget beskeden indsats af hjælpestoffer. 
Dyrkning af nordmannsgran (til jule
træer) og pil (til energiformål) adskiller 
sig på mange måder fra anden skov
dyrkning, og diskuteres derfor separat 
sidst i nedenstående afsnit. 
Forædling af skovtræer foregår på 
Arboretet (Landbohøjskolen) for en 
række arter med lang omdrift, mens 
nordmannsgran og nobilis forædles på 
Forskningscentret for Skov & Land
skab. Arbejdet foregår i tæt samarbejde 
med Statsskovens Planteavlsstation 
(Skov- og Naturstyreisen), som er 
ansvarlig for fremavl og markedsføring 
af det forædlede frø. 
Ved denne forædling satses især på de 
såkaldt "polygenetisk" styrede egen
skaber (fx sundhed, god kvalitet og 
klimatilpassethed), dvs. egenskaber 
som styres af mange forskellige gener 
(sandsynligvis hundredvis af loci). Dette 
forhold reducerer generelt interessen for 
at overføre enkelt-gener, men genmodi
ficerings teknikken åbner naturligvis 
nogle nye muligheder, som diskuteres 
nedenfor. 

Herbicid resistens 
Sprøjtning af ukrudt praktiseres kun i de 
første få år af bevoksningernes levetid . 
Kemisk bekæmpelse fases p.t. helt ud i 
statens skove, hvorefter renholdelsen 
om nødvendigt må foretages manuelt. 
Resistens mod herbicider (som har 
været en vigtig egenskab i arbejdet med 
genmodificerede landbrugsafgrøder), vil 
derfor være en relati vt beskeden land
vinding når det drejer sig om de fleste 
danske træarter. 
Der kan muligvis være en interesse i for
bindelse ved skovrejsning med løvtræer 
på tidligere landbrugsjord, hvor ukrudts-

bekæmpelse i kulturfasen kan være ret 
omkostningskrævende. Men selv her er 
gevinsten knyttet til en meget kort 
periode af en bevoksnings liv, selvom 
den økonomiske værdi selvfølgelig 
afhænger af hvordan kulturomkost
ningerne vægtes i det samlede regnskab. 
Der er også i de senere år udviklet effek
tive metoder til mekanisk renholdelse, 
som ganske vist er mere omkostnings
krævende end fx bredsprøjtning med 
Round Up. 

Resistens mod svampe 
Sundhed og stabilitet sikres generelt i 
skovene ved at vælge arter og plante
materiale, som er tilpasset vækstloka
liteten. 
Behovet for at introducere resistensgener 
mod svampe er ikke nær så udtalt som 
i landbruget. Det skyldes bl.a., at erfar
ingerne fra netop landbrugsforædlingen 
viser, at specifikke resistensgener ofte 
har en forholdsvis kort levetid. I løbet af 
få år (i hvert fald set i relation til en 50-
130 årig træ-omdrift) udvikler patogenet 
typisk en virulent race, og resistensgenet 
mister således sin værdi. 
Forholdet afhænger af resistensens 
virkningsmåde, men under alle omstæn
digheder må det på nuværende tidspunkt 
anses for en tvivlsom strategi for træ
arter under danske forhold (Kjær & 
Ulvskov, 2000). 
Der findes en række svampearter, som 
kan angribe skovtræerne, men i praksis 
volder de generelt ikke større problemer 
i sunde skovbevoksninger. Vigtige und
tagelser er imidlertid rodfordærver og 
honningsvamp, som løbende anretter 
betydelig skade i nåletræs bevoksninger 
i Danmark. Stabiliteten af bevoksninger 
reduceres (de vælter lettere i stormvejr), 
og værdien af veddet reduceres som 
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følge af råd i stammernes nederste del. 
På idestadiet arbejdes der p.t. med at 
producere genmodificerede rødgraner 
med reduceret modtagelighed for rod
fordærver ved at ændre nogle af træernes 
basale biokemiske processer, men det er 
stadigt på et ret spekulativt stadium. 

Resistens mod insekter 
Insekter bekæmpes normalt ikke i skov
træarter. 
Undertiden anrettes lokalt en vis skade i 
forbindelse med voldsom opformering 
af barkbiller på bevoksninger af 
sitkagran og rødgran. Skaderne knytter 
sig især til svækkede rødgranbevoksnin
ger (som angribes af typograf barkbiller), 
eller tørkestressede sitkagranbevoksnin
ger (som angribes af jættebarkbiller 
(micans». Det kan imidlertid ikke 
betegnes som et generelt problem, og 
normalt forsøges det imødegået med 
opbygning af stabile bevoksnings
strukturer, samt ved at vælge arter og 
frøkilder som passer til lokaliteten. 
For eg er afløvninger ret hyppige i for
bindelse med periodevise opformeringer 
af larver af frostmåler eller egevikler 
sommerfugle. Træerne mister de nyud
sprungne blade, men overlever normaJt 
altid angrebene. Der er en lang række 
andre insekter som også ernærer sig på 
egeløvet, og samlet set må det antages at 
insekterne medfører et mærkbart tilvækst
tab målt over en egebevoksnings liv. 
Snudebiller udgør et særligt problem 
ved plantning af nåletræsbevoksninger. 
Den store brune snudebille opformeres 
kraftigt i rødderne på arealer, hvor den 
gamle nåleskov er blevet renafdrevet. 
De nyklækkede biller gnaver herefter i 
barken på de nyplantede nåletræer som i 
mange tilfælde dør, hvis de ikke 
beskyttes. Skaden kan være meget 
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betydelig, og tidligere blev alle nåle
træsplanter i Danmark som standard 
behandlet med et egnet insekticid inden 
plantning . 
Der benyttes stadig betydelige mængder 
insekticider til bekæmpelse af snudebiller 
i dansk skovbrug, og insektresistente 
nåletræer ville være en miljømæssig og 
økonomisk gevinst på den front. 
Genmodificering har vist sig at være et 
særligt lovende redskab når det drejer 
sig om at udvikle insektresistente planter, 
fordi gener herved kan overføres på 
tværs af arter. Det såkaldte Bt-gen, 
som stammer fra en bakterie (Bacillus 
thuringensis), bevirker at træerne pro
ducerer et toksin og derved bliver giftige 
for en række insekter (sommerfugle, 
myg og biller). Bt-genet er fx med til
syneladende godt resultat indsat i popler 
i Kina. Der findes forskellige Bt-gener, 
som rammer lidt forskellige insektarter, 
men generelt er der tale om en bred
spektret mekanisme. 
Genet som koder for proteinet lectin har 
også vist sig at være ganske effektivt. 
Også her er der tale om et gen, som må 
forventes at tilføre træerne en meget 
bredspektret modstandsdygtighed idet 
insekternes fødeoptagelse hæmmes og 
insekterne herved dør. 
For både Bt- og lectin-gener kan man 
naturligvis forestille sig, at de skade
voldende insekter på sigt udvikler 
resistens overfor giftstofferne - erfarin
gerne fra landbruget er at det kan ske 
relativt hurtigt sammenlignet med 
skovtræernes omdriftsalder. 
Erfaringerne fra anvendelse af sprøjte
midler er, at de skadevoldende insekter 
ofte udvikler resistens, og meget tyder 
på at det fx allerede er ved at ske mod 
Bt-giftstoffet i USA. En mere robust 
strategi er sandsynligvis at indsætte et 



En del steder i udlandet arbejdes med genmodificerede træer med resistens mod herbicider, 
mod elmesyge, mod insekter eller træer med lavere indhold af lignin i veddet. Den 
sidste type træer vil give et højere udbytte afpapirmasse, og produktionen bliver billigere. 
En sådan forædling er ikke interessant i Danmark, idet formålet med dyrkning af nåletræ 
er produktion af tømmer, og ikke cellulosetræ.( Foto af eucafyptuspfantage i Congo, 
bestående af kun en klon) . 

gen som aktiverer træernes naturlige 
forsvarsmekanismer (induceret resistens), 
og/eller nedsætter træernes værdi for 
skadevolderne. Fx arbejdes i Canada 
med popler som har øget produktion af 
et enzym (polyphenol oxidase), der 
reducerer bladenes ernæringsværdi for 
insekterne. 
Det er ikke kun forbundet med fordele at 
plante jnsektresistente træer. Det fler
sidige danske skovbrug tilgodeser mange 

hensyn, og skovene har fx en VIgtIg 
funktion som levested for vjlde planter 
og dyr. Egeskove uden insekter - eller 
fugle som fouragerer på insekter - er fx. 
næppe attraktivt i det danske skovbrug. 
Evt. påvirkning af den lange kæde af 
organismer, som nedbryder organisk 
materiale i skovene ("nedbrydersam
fundet"), må også først overvejes meget 
grundigt, bl.a. fordi sunde og stabile 
skove er afhængige af et velfungerende 
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næringsstofkredsløb. Det er dertor til
svarende tvivlsomt om snudebille resi
stente nåletræer vil være attraktive ud 
fra en samlet skovdyrkningsmæssig 
vurdering. 
Der er i de senere år endvidere udviklet 
og afprøvet forskellige mekaniske mod
foranstaltninger, som alternativt kan 
benyttes mod snudebiller. 

Ændrede kemiske egenskaber 
Internationalt set er der stor interesse for 
at regulere træarters indhold af lignin. 
Lavt indhold af lignin er en fordel ved 
fremstilling af papirmasse. Det vil være 
muligt at fremstille papinnasse mere 
miljøvenligt - sandsynligvis også billi
gere - hvis indholdet af lignin reduceres 
eller ligninen gøres mere opløselig. 
Biosyntesen af lignin er kompleks, og 
der er dertor flere måder at gribe ind i 
biosyntesen på, og der arbejdes p.t. 
intensivt med opgaven i flere lande. De 
første transgene poppeltræer, som er 
fremstillet i denne sammenhæng, har 
ikke reduceret indhold af lignin, men en 
mere opløselig lignin. 
De seneste fremskridt har imidlertid 
også bragt ligninmængden under kontrol 
(Hu et al 1999), og lige nu er man 
begyndt at studere sammenhængen 
mellem lignificering og aflejring af 
polysacchariderne i cellevæggene. Dette 
kan åbne mulighed for produktion af 
træfibre med nye egenskaber. 
Når planter transformeres for bedre at 
blive tilpasset til en type produkter, bliver 
de i reglen mindre egnede til andre 
anvendelser. I Danmark produceres træ 
til papinnasse i dag kun som biprodukt 
til tømmerproduktion. 
Det er derfor som udgangspunkt tvivl
somt om der vil være interesse for at 
benytte planter med reduceret lignin-
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syntese. I hvert fald vil det kræve, at det 
er dokumenteret at tømmerets kvalitet 
ikke er forringet (det vil sige en meget 
langsigtet afprøvning). 
Nye materialer er imidlertid et andet 
område hvor kontrol over ligninmængden 
kan have interesse, og her kan såvel 
mere lignin som mindre lignin være 
interessant (Kjær & Ulvskov, 2000). 
Man kan fx forestille sig et skovbrug 
hvor "fiber farmjng" kan blive ander
ledes vigtig, hvis det lykkes at fremstille 
træer som producerer fibre med helt nye 
egenskaber. 
Erfaringerne med laccase-katalyseret 
sammenlimning af fiber plader er fx 
meget positive. Man kan forestille sig at 
genmodificering på sigt kan bidrage til 
at bæredygtigt fremstillede træfibre kan 
erstatte kunstige polymerer i stor stil. 

Særlige forhold vedrørende pyntegrønt 
og energipil 
I Danmark kan op til 10% af en skov 
lovligt dyrkes med juletræer og pynte
grønt. Især dyrkning af nordmannsgran 
til juletræer adskiller sig væsentligt fra 
dyrkning af de traditionelle skovtræarter 
på flere måder. 
Omdriftsalderen er kort, normalt under 
10 år. Der benyttes traditionelt intensiv 
kulturpleje inklusiv gødning, kemisk 
bekæmpelse af ukrudt og gentagne 
sprøjtninger mod insekter (lus og evt. 
vikler-sommerfugle). Investeringen i 
kulturetableringen er stor, og indtægter 
opnås efter relativt få år. Samtidig har 
juletræskulturerne et relativt ensidigt 
driftsformål: nemlig produktion af flest 
mulige juletræer. 
Alle disse forhold kan gøre anvendelse 
af genmodificerede planter mere relevant 
sammenlignet med arter med lang 
omdrift, jf. diskussionen overtor. Nord-



mannsgran med øget insektresistens kan 
fx ses som en mulighed for at undgå de 
gentagne insekticid sprøjtninger. 
Lectin-genet planlægges på forsøgsbasis 
indsat i nordmannsgran i Danmark med 
netop det formål. Det vil naturligvis 
stadig være afgørende at vurdere hvilke 
konsekvenser et evt. lectin-gen kan få 
for de biologiske processer i forbindelse 
med nedbrydning af juletræernes bio
masse, når disse først har tjent deres 
formål. 
Dyrkning af pilekulturer til energifor
mål kan være et miljømæssig interessant 
alternativ til afbrænding af fossilt 
brændstof. Pilekulturerne dyrkes i kort 
omdrift, og med relativt intensive 
kulturrnetoder (omend mindre intensivt 
end juletræer, og uden de gentagne 
insekticid sprøjtninger). Pilekulturerne 
ligger på den vis imellem arterne med 
lang omdrift og juletræskulturerne, når 
det drejer sig om relevansen af at benytte 
genmodificeret plantemateriale. 
På længere sigt kan man også forestille 
sig at genmodificerede træer kan få stor 
miljøforbedrende effekt i forbindelse 
med jordrensning eller bioremidiering. 
Enten direkte, eller også ved at mani
pulere med de organismer (bakterier, 
svampe) der lever i symbiose med 
træerne. 

2.2 Tekniske begrænsninger ved 
opformering, afprøvning og anvendelse 

AfprØvning af træarter tager lang tid 
Træarterne vokser langsomt, og af
prøvninger er derfor tidskrævende. En 
genmodificeret landbrugsafgrøde kan 
afprøves i flere frøgenerationer på få år, 
men det samme vil aldrig blive tilfældet 
for træarterne med lang omdrift. 
Det vil fx reelt være umuligt i praksis at 
afprøve en insektresistent rødgran over 

en periode på SO år. Samtidig kan det ikke 
udelukkes, at lidt andre vækstbetingelser 
vil have givet et anderledes resultat. 
I Øvrigt kunne man på samme tid opnå 
betydelige gevinster ved hjælp af tradi
tionel forædling, fordi man bedre kan 
forlade sig på resultater fra "tidlige" 
målinger når der arbejdes med kryds
ninger mellem en række i forvejen vel
tilpassede træer. 
Den lange afprøvningstid bevirker, at 
genmodificerede skovtræer kun for 
alvor er interessante, hvis man er ind
stillet på at løbe den risiko, at man ikke 
har afprøvet den langsigtede udvikling. 
I praksis vil det betyde, at man skal 
kunne stole på gen teknikkerne ud fra 
erfaringer fra andre modelarter. Det 
forudsætter naturligvis, at metoderne 
kan betegnes som velafprøvede og 
"driftsikre" . Det sidste er ikke tilfældet 
i dag, hvor effekten af genmodificeringen 
bl.a. afhænger af hvor genet rent fysisk 
bliver indsat, samt evt. antallet af ind
satte kopier (ved biobalistik indsættes 
ofte et varierende antal kopier af 
genet). 

Effekterne af de indsatte gener kan være 
ustabile i tid 
Effekten af det indsatte gen kan også 
ophøre efter nogle år. Undertider lykkes 
det tilsyneladende planterne "at slukke" 
for de fremmede gener, det vil sige mod
virke at de fremmede gener kommer til 
udtryk, evt. ved at blokere for dele af det 
RN A som produceres. 
Mekanismerne er stort set ukendt. Sand
synligheden for at forskellige gener med 
tiden vil "blive slukket" i skovtræer er 
naturligvis også ukendt, fordi der kun 
findes få års erfaringer. 
Den lange afprøvningstid må siges at 
være særlig problematisk når det drejer 
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sig om de genmodificerede træer, hvor 
man har valgt at ændre plantens grund
liggende biosynteser. 
Fx kan man forestille sig (spekulativt) 
at blokering af nogle phenoler, som 
indgår i ligninsyntesen, kan få utilsigtede 
konsekvenser på et senere tidspunkt. 
Det kan blive tilfældet, hvis det viser 
sig at træerne samtidig har fået reduce
ret modstandsdygtighed overfor bark
biller (som kan angribe ved 30-40 års 
alderen) 

Uønsket genetisk variatwn kan opstå 
under opformeringen 
Når man først har fremstillet et 
genmodificeret individ (klon) , skal det 
naturligvis opformeres . For træarter 
sker det typisk ved såkaldt somatisk 
embryogenese. 
Den genmodificerede plantes væv 
opformeres i en cellekultur, og denne 
kultur behandles senere på en måde som 
udløser dannelse af en række kimplanter. 
Det er muligt at nedfryse de enkelte 
cellelinier, hvorved de kan opbevares 
mens de afprøves i feltforsøg. 
Denne metode til opformering af træer 
er i sig selv relativ ny, da metoden først 
blev opdaget midt i 80'erne. De fore
løbige erfaringer har vist at der kan opstå 
meget alvorlige mutationer i opforme
ringsfasen (somaklonal variation), og 
nogle af træernes arveanlæg kan således 

ændres markant på en helt ukontrolleret 
og uforudsigelig måde (if. fx Fourre et 
al. 1997). 
Nogle forskergrupper har ikke iagttaget 
en tilsvarende variation (if. fx Eastman 
et al . 1991). Det er derfor muligt at 
omfanget af somaklonal variation kan 
minimeres efterhånden som teknikkerne 
raffineres. 
For de fleste landbrugsafgrøder efter
følges den første vegetative opformering 
af nogle generationers frøformering, 
hvorved man kan sikre sig at man har 
opnået et stabilt produkt. 
Dette er imidlertid ikke muligt for skov
træerne, fordi man for hver generation i 
givet fald skulle afvente blomstring 
(som indtræder efter 10-30 år afhængig 
af arten). 
På grund af den lange afprøvningstid 
er risikoen for uønsket somaklonal 
variation derfor et alvorligt minus for 
skovtræer. Man kan jo ikke udelukke 
at evt. uheldige egenskaber først 
udtrykkes på et sent tidspunkt i træernes 
liv. Selve afprøvningsarbejdet bliver 
også omfattende. 
Alligevel arbejdes der i flere lande på 
at kommercialisere opformering ved 
hjælp af somatisk embryogenese i privat 
regi - fx for fyrretræer i både Canada, 
USA og New Zealand . I Danmark 
forskes i teknikken på vævskultur
laboratoriet ved Københavns Universitet, 

Der anbefales i Danmark med genetisk diverse bevoksninger, og dette er i praksis svært at 
forene med genmodificering. 
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og nordmannsgran. Forventningerne er 
også her, at problemer med somaklonal 
variation vil blive minimeret, når først 
teknikkerne er veludviklet. 

2.3 Genetiske begrænsninger: Særlige 
krav til genetisk bredt, og lokalt 
tilpasset plante materiale i skovene 

Behov for genetisk bredde i skovplant
ninger 
I landbrugsforædlingen fremavles nor
malt et genetisk snævert og dermed også 
meget veldefineret plantemateriale. 
For skovtræer benyttes en noget ander
ledes strategi, fordi genetisk variation 
anses for at være afgørende for at sikre 
bevoksningerne langsigtet stabilitet, 
herunder evnen til at imødegå klimatiske 
ændringer m.v. På grund af den lange 
afprøvningstid lægges også stor vægt 
på risikospredning (man tør under alle 
omstændigheder ikke satse på nogle få, 
tilsyneladende gode individer). Sam
tidig arbejdes, som nævnt tidligere, 
især med egenskaber som styres af 
mange gener. 
Skovbruget i Danmark har i de senere 
år bevæget sig imod mere naturnære 
driftsformer, hvor foryngelse med 
naturligt frøfald bliver stadig mere 
vigtigt. I dag er det kun bøg, hvor denne 
metode er fremherskende, men det for
hold kan meget vel ændre sig markant 
i fremtiden . 
For træarter med lang omdrift frem
avles skovtræfrø derfor p.t. ud fra en 
antagelse om, at de nye plantninger 
skal have en genetisk diversitet, som 
muliggør naturlig foryngelse i fremtiden 
(hvis det viser sig relevant til den tid). 
Træarter kan skades voldsomt hvis de 
indavles, og i praksis betyder det der
for, at de enkelte nyplantninger skal 
være baseret på 20 kloner, gerne mere . 
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De overordnede krav til plantemateriale 
af træer og buske diskuteres p.t. i 
Danmark. Derfor udarbejdede Skov
og Naturstyreisen i 1997 et fagligt 
diskussionsoplæg "Brug af frøkilder af 
træer og buske" (Skov- og Naturstyreisen, 
1997). 

Behov for lokal tilpasning 
Af hensyn til træernes langsigtede sta
bilitet er det vigtigt at vælge et plante
materiale, som passer godt til lokaliteten. 
Når der plantes sitkagran i Vestjylland 
benyttes fx en type af frøkilder, mens 
andre frøkilder benyttes ved plantning af 
sitkagran i Østjylland. 
I praksis arbejdes derfor med to separate 
forædlingsprogrammer i dansk sitka
gran (et øst- program og et vest-pro
gram), og i begge programmer afprøves 
over 100 udvalgte kloner. Det samme 
gælder arbejdet med rødgran, eg og 
skovfyr, mens der for de fleste andre 
arter satses på at udvikle et plante
materiale, som kan benyttes over hele 
landet. 
Kombinationen af de to forhold, at (i) 
der i skovtræforædlingen arbejdes med 
genetisk meget brede puljer med mange 
kloner, og at (ii) disse er udvalgt, 
afprøvet og velegnet til et geografisk 
relativt beskedent område, er en alvorlig 
praktisk barriere mod at anvende gen
modificering i forædlingsarbejdet. 
Det betyder nemlig, at der skal fore
tages og afprøves et stort antal genetiske 
transformationer, inden der fx kan 
udpeges 20 genmodificerede rødgran
planter med nedsat modtagelighed for 
rodfordærver. Dette plantemateriale 
vil årlig kun blive plantet på et 
forholdsvis beskedent kulturareal, fordi 
det næppe vil være velegnet i andre 
lande, og end ikke over hele Danmark. 



Samlet set virker de nødvendige in
vesteringer derfor meget store i 
forhold til det forventede udbytte 
sammenlignet med anvendelse af tradi
tionelle forædlingsmetoder. 

Juletræer, pyntegrønt og energi 
Nordmannsgran til juletræer, nobilis til 
klippegrønt og pil til energikultur 
udgør også undtagelser når det drejer 
sig om krav til genetisk diversitet. 
I disse arter er omdriften kort, og 
vækstbetingelserne reguleres med en 
ret betydelig indsats med hjælpe
stoffer. Det er derfor oplagt at arbejde 
med et genetisk mere snævert plante
materiale (baseret på færre kloner, 
måske 5-10). 

2.4 Økologiske risici som begrænsende 
faktor: Spredning af gener til andre 
bestande? 

Økologisk risikovurdering 
Risikoen for at de indsatte gener spredes 
fra de genmodificerede planter til vilde 
plantepopulationer, er central i en øko
logisk risikovurdering. Særlig proble
matisk er spredning af gener som koder 
for eksempelvis insektresistens, fordi 
man kan forvente, at et sådan gen øger 
modtagerplanternes konkurrenceevne, 
og derfor vil dette gen med tiden støt 
opformeres gennem naturlig selektion. 
For landbrugsafgrøder har man derfor 
fokuseret meget på risikoen for kryds
ning mellem afgrØderne til deres evt. 
vilde slægtninge. For skovtræer er man i 
et anderledes tidlig stadium af "domesti
ceringsprocessen" , hvilket vil sige, at 
man stort set dyrker de vilde bestande. 
For vores hjemmehørende arter som 
ask, bøg og ege-arterne må man derfor 
forvente, at pollen med de indsatte 
gener vil kunne spredes frit til de 

naturlige bestande, medmindre der 
tages særlige forholdsregler (fx udvik
ling af 100% hansterile planter). Det er 
derfor nødvendigt grundigt at vurdere 
effekten af en sådan spredning. 
En del af de træarter som dyrkes i 
Danmark er indførte, hvilket fx gælder 
alle nåletræsarterne . Når det drejer sig 
om nordmannsgran, ligger risikoen så
ledes i krydsning med en anden indført 
art, nemlig almindelig ædelgran. 
Almindelig ædelgran dyrkes i Dan
mark med tømmerproduktion for øje . 
Foryngelse af ædelgran ved naturligt 
frøfald er i dag relativt sjældent 
anvendt i dansk skovbrug, men poten
tialet er stort. På nogle skovdistrikter 
arbejdes imod en øget anvendelse af 
denne naturnære foryngelsesform i 
bevoksninger med flere træarter i 
blanding. 
Nordmannsgranjuletræer fældes i prin
cippet før de begynder at blomstre, men 
i praksis efterlades ofte nogle træer til 
klipning af pyntegrønt, og disse når en 
frugtbar alder. Det er usikkert i hvilket 
omfang der vil være tale om en reel 
risiko, men hvor nordmannsgran og 
almindelig ædelgran dyrkes i nærheden 
af hinanden må man antage, at evt. 
indførte gener (på lang sigt) kan over
føres fra nordmannsgran til ædelgran og 
opformeres, hvis den almindelige 
ædelgran dyrkes i naturnære skovbrugs
systemer. 
Risikovurdering er således særlig 
problematisk for skovtræer, og ge
nerelt må man sige, at der stadig er 
behov for metodeudvikling på området. 
Tømmerås et al. (1996) diskuterer 
risikovurdering af evt. genetisk modi
ficeret rødgran i Skandinavien , og 
deres arbejde må ses som en pionerind
sats, hvor meget inspiration kan hentes. 
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Mullin & Bertrand (1998) referer til
svarende nogle af de overvejelser man 
p.t. gør sig i Canada om frigivelse af 
GMO træer. 

Særlige problemer vedrørende 
markørgener 
Der knytter sig særlige problemer til de 
såkaldte markørgener, som af tekniske 
årsager indsættes i de genmodificerede 
planter sammen med de ønskede gener. 
Disse markørgener har som sådan ingen 
funktion i de genmodificerede planter, 
men indsættes for at det skal være 
muligt at adskille genmodificerede 
planter fra u-transformerede planter i 
den efterfølgende isolation og opfor
mering af vævskulturerne. 
Traditionelt benyttes et gen der koder 
for resistens mod antibiotika, eller et 
gen der gør planten resistent overfor 
Round-Up. Dette gen indbygges således 
utilsigtet i afgrødeplanten, hvilket har 
givet anledning til en del diskussion. 
Problemerne med antibiotika resistente 
markørgener i træer må antages at være 
mindre end i landbrugsafgrøder, fordi 
træer jo ikke indtages som føde. Modsat 
produceres der en betydelig biomasse i 
skovene, som skal nedbrydes af den 
naturligt forekommende mikroflora. Det 
vil derfor også være nødvendigt at over
veje evt. komplikationer på dette niveau 
nøjere. 

3 Konklusion 

Samlet set må det konkluderes, at 
anvendelse af gensplejsning ikke virker 
særlig oplagt ved forædling af skov
træarter i Danmark. 
Den lange afprøvningstid, behovet for 
relativt stor genetisk bredde, og værdien 
af lokalt tilpasset plantemateriale for-
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dyre r, forsinker, komplicerer og øger 
usikkerheden ved anvendelse af gen
modificerede skovtræer sammenlignet 
med landbrugsafgrøder. På nuværende 
tidspunkt hersker der desuden nogen 
usikkerhed om hvor stabilt de transfor
merede træer kan opformeres. 
Når det drejer sig om juletræer er tek
nikkerne lidt mere oplagte. Det vii fx 
være forbundet med økonomiske fordele 
at anvende træer, som ikke skal sprøjtes 
mod lus, og herved kan forbruget af 
insekticider også reduceres. 
En form for induceret resistens vil sand
synligvis være at foretrække frem for 
introduktion af egentlige fremmede 
toksin gener (Bt eller lectin), men vil 
nok også være teknisk sværere at frem
stille. Under alle omstændigheder vil det 
kræve en grundig vurdering af afledte 
økologiske konsekvenser i forbindelse 
med risikovurderingen. Man må også 
overveje, om der vil være et marked for 
sådanne genmodificerede juletræer sam
menlignet med fx juletræer som er dyrket 
giftfri i økologiske driftssystemer. 
Teknikkerne bliver utvivlsomt mere 
stabile og billigere i løbet af de kom
mende år. Alligevel må man forvente, at 
anvendelse af genmodificerede planter 
(i hvert fald i en ålTække fremover) i 
praksis kun kan ske på bekostning af 
genetisk diversitet. 
Man kan fx forestille sig et scenario, 
hvor man får mulighed for at fremavle 
rødgranplanter, som er modstandsdygti
ge overfor snudebiller, men til gengæld 
kun er baseret på en håndfuld genetisk 
modificerede kloner. Alternativet - at 
benytte traditionelt forædlet materiale 
baseret på langt flere kloner, og hvor 
den langsigtede udvikling må anses for 
relativt forudsigelig - virker i den 
sammenhæng mere attraktiv ud fra en 



langsigtet vurdering. Snudebillerne skal 
trods alt kun bekæmpes nogle ganske få 
år i forhold til de mange år, som træerne 
skal vokse på en given lokalitet. 
Skovenes funktion som levested for dyr 
og planter kan være i klar konflikt med 
introduktion af insektresistente træarter. 
Fx vil det være meget problematisk, hvis 
det lykkedes i stor skala at fremstille og 
plante egetræer i skovene, som er så 
insektresistente, at faunaen bliver mar
kant påvirket. 
Som myndighed bliver det problematisk 
at udføre egentlige risikovurderinger, 
fordi afprøvningstiden i realiteten gør 
det umuligt at foretage tilbundsgående 
afprøvninger, som kan afsløre udvik
lingen for en hel omdrift. Det gælder 
ikke mindst når man tager skovenes 
langsigtede perspektiv, komplekse 
næringsstofomsætning og mangeartede 
funktioner i betragtning. 

Tak især til Anette Olesen (KVL), 
Hubert Wellendorf (KVL) og Jens Find 
(KV) for nyttige tekniske oplysninger, 
og til Bjerne Ditlevsen, Jan Højland og 
Agnete Thomsen (Skov- og Naturstyrel
sen)for gode kommentarer til en tidligere 
udgave af manuskriptet. 
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Vedkvalitet og økonomi 
i tre hugstforsøg med gran 

Af Henrik Meilby i) og Per Ole Olesen ii) 

Resume 

Artiklen behandler spørgsmålet om skov
behandlingens indflydelse på nåletræ
dyrkningens økonomi under hensyntagen 
til kvaliteten af det producerede råtræ. 
Nåletræets væksthastighed er mere eller 
mindre direkte forbundet med rumtæthed, 
knaststørrelse, afsmalning samt veddets 
tørre- og styrkeegenskaber. Derfor kan 
middelårringsbredden hos de træer, der 
produceres på et givet voksested, 
anvendes som et udtryk for råtræets 
kvalitet. 
Med udgangspunkt i de tre afsluttede 
hugstforsøg på Ravnholt (rødgran), i 
Gludsted plantage (rødgran) og i Ny
strup klitplantage (sitkagran) er der fore
taget beregninger af kvalitet og økonomi 
for forskellige hugstbehandlinger. 
På dette grundlag fremlægges analyser 
af, hvordan forskellige forventninger til 
vedkvalitetens fremtidige betydning for 
sortimentsfordelingen influerer på valget 
af hugststyrke i nåletræ. For at illustrere 
betydningen af en række centrale forud
sætninger udføres der følsomhedsanalyse 
med hensyn til disse forudsætninger. 

i) Adjunkt, Sektion for Skovbrug, Institut for 

Økonomi, Skov og Landskab, KYL. 

ii) Professor, Laboratoriet for Plantefibre, 

Institut for Jordbrugsvidenskab, KYL 
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1. Indledning 

Et altid aktuelt spørgsmål er, hvordan 
nåletræsbevoksninger bør behandles 
for at blive af tilstrækkeligt god kvalitet 
til, at vedproduktionen i fremtiden vil 
kunne afsættes som massivt træ, dvs. 
konstruktionstømmer eller eventuelt 
snedkertræ. 
Udgangspunktet for denne artikel er, at 
tømmer til konstruktionstræ altid vil 
være bedre betalt end råtræ til industrier, 
der fremstiller produkter af struktur
opløst træ, idet denne type industrier 
vil kunne anvende stort set enhver 
råvare. Produkter af strukturbevaret 
træ forudsætter derimod, at råtræet er 
af en vis standard, såfremt de færdige 
produkter skal kunne opfylde gældende 
normer og konkurrere med importerede 
trævarer eller alternative materialer. 
Et andet spørgsmål er, hvordan dyrk
ningens økonomi kan forventes at 
blive ved en given skovbehandling. 
Dette kan undersøges ved hjælp af 
vækstmodeller i kombination med 
modeller, som beskriver hugstbehandling, 
sorti mentsfordeling og salgsprisernes 
formodede afhængighed af råtræets 
kvalitetsegenskaber. 
Mindst lige så illustrativt er det dog at 
analysere faktisk observerede produk
tionsforløb i samspil med hypotetiske 
markedsforhold. Til dette formål er der 



udvalgt et materiale fra tre af Statens 
forstlige Forsøgsvæsens iii) (SFF) 
afsluttede hugstforsøg med gran 
(rødgran og sitkagran). Ud fra dette 
materiale undersøges det, hvordan de 
forventede fremtidige krav til tømmer
kvaliteten påvirker valget af hugst
behandling. 

1.1 Mål for kvalitet 

Hos gran er kvalitetsegenskaber såsom 
rumtæthed, knaststørrelse, bøjningsstyrke, 
tørreegenskaber (især vridning) og 
afsmalning stærkt korrelerede med 
årringsbredden. Og årringsbredden er 
igen stærkt afhængig af bonitet, plante
afstand og hugststyrke. 
På et gi vet voksested fås alt andet lige 
en aftagende kvalitet med stigende 
årringsbredde, idet veddets rumtæthed 
og styrke falder, medens knaststørrelse, 
afsmalning og vridning under tørring 
tiltager. 
Der er tale om jævne overgange, og selv 
for samme årringsbredde er der stor 
variation i rumtæthed, bøjningsstyrke og 
vridning. Der findes således ikke en 
bestemt årringsbredde, som entydigt 
adskiller godt og mindre godt konstruk
tionstræ. 
Der er imidlertid behov for at sortere 
konstruktionstræ i forskellige kvalitets
klasser, og det har ført til en række 
nationale og internationale standarder 
og normer. I takt med den industrielle 
udvikling er disse blevet mere og mere 
restriktive, fordi den tekniske udvikling 
og konkurrencen fra andre materialer 

iii) Indgår nu i Forskningscentret for Skov & 

Landskab. 

har fordret større og større ensartet
hed.For eksempel er der med de seneste 
forslag til nye normer for savskåret 
nåletræ indført krav til maksimal gen
nemsnitlig årringsbredde og maksimal 
vridning for de bedste styrkeklasser. 
Det centrale i denne diskussion er i 
første omgang, hvordan sortiments
fordelingen (på skoveffekterne) varierer 
med den gennemsnitlige årringsbredde. 
På grund af årringsbreddens sam
menhæng med bl.a . grendiameter og 
stammeform må andelen af de højest 
betalte sortimenter i afdriftsmassen 
forventes at blive ringere og ringere for 
stigende årringsbredde, såfremt der 
aflægges et spektrum af sortimenter -
snedkertræ inklusive. Aflægges der 
derimod kun konstruktionstræ, er 
problemstillingen enklere, idet sorte
ringsudfaldet da først vil ændre sig, 
når grænsen for et af konstruktions
træets sorteringskriterier nås. For 
savværket vil der derimod ske et 
løbende fald i kvaliteten af den skårne 
vare (f.eks. Harvald 1989a,b). 
For konstruktionstræ vil en tiltagende 
gennemsnitlig årringsbredde i øje
blikket først få væsentlig betydning for 
sorteringsudfaldet, når bredden bliver 
ca. 4 mm. Først da begynder betydende 
vridning at indfinde sig, jf. Harvald 
(1992) . 
Som tidligere nævnt varierer vrid
ningen meget, selv for samme årrings
bredde. Hertil kommer, at det savskårne 
tømmers dimension i sig selv spiller en 
væsentlig rolle, idet store dimensioner 
vrider sig mindre end små dimensioner 
- alt andet lige. Vridningen varierer 
desuden meget mellem træarter og 
voksesteder. 
For at illustrere, hvordan sorterings
udfaldet varierer med middelårrings-
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Middelårringsbredde i brysthøjde [mm] 

Figur 1. Eksempel på sammenhæng mellem middelårringsbredden i brysthøjde og 
sorteringsudfaldet i et forsøg med planker af rødgran. Baseret på data fra Harvald 
(1989a). Kvalitetsklasserne angiver den karakteristiske styrke 1): TJO: JO MPa, T24: 
24 MPa, DKI8: 18 MPa, Vrag: planker, som ikke opfylder kravene til DKI8. 

bredden i brysthøjde ses i figur l en 
grafisk fremstilling baseret på et materi
ale fra et hugstforsøg. Det ses her at 
andelen af de bedste kvaliteter, T24 og 
T30, i dette tilfælde falder markant ved 
middelårringsbredder over ca. 3 mm. 
Ved sorteringen er der ikke taget 
hensyn til årringsbredden, og det er 
derfor primært knaststørrelsen, der 
betinger det forringede sorterings
udfald. Årsagen til ændringen i ud-
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faldet er således dels, at knaststørrel sen 
i en given højde i træet øges med 
væksthastigheden, dels at en øget 

l) Karakteristisk styrke: Den bøjningsbrudstyrke, 

som overholdes af mindst 95 % af plankerne i en 

given sorteringskJasse, hvis sorteringsreglerne er 

anvendt korrekt. Den karakteristiske styrke er 

her angivet i megapascal [MPa]. 



brysthøjdediameter medfører at der 
kommer en stigende mængde planker 
fra større højder i træet. 
Hvordan årringsbredden vil blive vægtet 
ved klassificering og prissætning af 
fremtidens tømmer kan ikke vides på 
forhånd. I denne undersøgelse betragtes 
derfor hele spektret mellem den situation, 
hvor alt træ - uanset årringsbredde - kan 
aflægges som tømmer, og den, hvor kun 
det mest smalringede - og finkvistede -
kan anvendes. Under alle omstændig
heder er årringsbredden en egnet 
fællesnævner ved vurdering af råtræets 
kvalitet inden for - og til dels imellem -
voksesteder. 
I praksis er det valgt at anvende den 
gennemsnitlige årringsbredde i bryst
højde: Denne størrelse er let at måle i 
skoven, idet den kun forudsætter kend
skab til brysthøjdediameter og -alder, og 
i den aktuelle sammenhæng lader den 
sig beregne med udgangspunkt i til
gængelige data. 

1 .2 Analysens formål 

I det følgende beskrives resultaterne af 
en række beregninger, som er foretaget 
på grundlag af data fra tre hugstforsøg. 
Formålet er at bedømme hugstbehandlin
gens indflydelse på kvalitet og økonomi. 
Som indikator for råtræets kvalitet bruges 
middelårringsbredden i brysthøjde. 
Der er to formål med analysen. Dels at 
vise, hvor meget den beregnede, økono
misk optimale dyrkningspraksis varierer 
med forudsætningerne for beregningerne. 
Dels at illustrere, hvordan en fornuftig 
dyrkningspraksis - trods et mangelfuldt 
kendskab til fremtidens markeds vil kår -
alligevel kan vælges under hensyntagen 
til vedkvaliteten. 
I kraft af grundmaterialets natur kan de 
beregnede nøgletal for de enkelte forsøg 

ikke overføres direkte på andre vokse
steder. Dette udelukker dog ikke 
muligheden for at udlede generelle 
retningslinier, som kan anvendes i 
forbindelse med en stillingtagen til skov
behandlingen på konkrete voksesteder. 
I sagens natur er det kun de hugstpro
grarruner, som indgår i de tre hugstforsøg, 
der kan vurderes ved hjælp af den 
anvendte metode . Det har derfor ikke 
været muligt at inddrage hugster som 
D-o> A og C-> A i undersøgelsen. Til
svarende har det været udelukket at 
studere betydningen af kulturplantetallet. 

2. Materiale og metoder 

2.1 Grundmateriale 

I denne undersøgelse er der anvendt 
offentliggjorte data vedrørende hugst
massens fordeling til hugsttidspunkter 
og diameterklasser i tre af SFF's hugst
forsøg: 

Ravnholt, IT (Bryndum 1974:63-72), 
Gludsted, IS (Bryndum 1969:65-75), og 
Nystrup, MB (Henriksen 1961:217-219). 

Materialets inddeling er relativt grov (5 
cm diameterklasser) og giver kun adgang 
til beregning af klassevise middelårrings
bredder i brysthøjde for hver enkelt 
hugst. Det er dog fuldt tilstrækkeligt 
som grundlag for ikke alt for detaljerede 
analyser. Hugstforsøgenes karakteristika 
er: 
Ravnholt (IT): Rødgran. Møller (1933) 

bonitet 1-2. Alder ved sidste 
opgørelse: 61 år (forår 1968). 
Forsøget omfatter følgende 
hugstgrader: B-hugst (svag), 
B-o> C-hugst (moderat), D2-

hugst (stærk). 
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G/udsted (IS): Rødgran. West-Nielsen 
(1950) bonitet 5-6. Alder ved 
sidste anvendte opgørelse: 
72 år (efterår 1963). På dette 
tidspunkt var bevoksningerne 
fortsat i vækst. I beregnin
gerne forudsættes afdriften 
dog gennemført ved 72 år, der 
er alderen ved den sidste 
offentliggjorte opgørelse. For
søget omfatter hugstgraderne: 
A-hugst (utyndet), B[- og Bh-

hugst (svag), C-hugst (mode
rat), Dr, D3- og D4-hugst 
(stærk), L-hugst (meget stærk). 

Nystrup (MB): Sitkagran. Henriksen 
(1958) bonitet 0-2, afhængigt 
af om volumen- eller højde
tilvæksten sammenlignes med 
tilvækstoversigten. Alder ved 
sidste opgørelse: 45 år (efterår 
1954). Forsøget omfatter 
hugstgraderne: A-hugst (utyn
det), B-hugst (svag), C-hugst 
(moderat), D-hugst (stærk). 

2.2 Beregnede størrelser 

Som udtryk for dyrkningens økonomi 
anvendes jordværdien 2) Uordens 
brugsværdi) . Den beregnes som sum
men af alle diskonterede, fremtidige 

2) Jordværdien Uordens brugsværdi) er et udtryk 

for, hvilken værdi afkastet fra en given anven

delse af jorden tillægges ved en given rentefod. 

Jordværdien bestemmes som summen af de for

ventede, diskonterede netto-betalinger ud i al 

fremtid. 

124 

dækningsbidrag fra en hektar, dyrket 
på den tænkte måde ud i al fremtid. 
Generalomkostninger er ikke med
regnet , idet de antages uafhængige af 
den valgte tyndingspraksis. Jord
værdien er beregnet under varierende 
forudsætninger om salgspriser og sort
imentsfordeling. Fordelingen til sorti
mentsgrupper er foretaget ved hjælp af 
hypotetiske grænser for middelårrings
bredden i brysthøjde. 
Som udtryk for den økonomiske forskel 
mellem to dyrkningsstrategier er for
skellen i jordværdi ikke overbevisende 
let at tolke. I stedet kan jordværdi
forskelIen omregnes til en annuitet. 
Detvil sige det beløb, kompensations
annuiteten 3), som man årligt skulle 

3) Jordværdien er meget følsom over for den 

anvendte rentefod. Hvis et areal forventes at yde 

et fast årligt bidrag (B) bliver jordværdien (J) 

således J = B I r, hvor r er rentefoden. Forskel

len på forskellige hugstgraders jordværdier 

afhænger også stærkt af rentefoden. 

For at gøre det let at sammenligne hugstbehand

tinger ved hjælp af et nøgletal, der er mindre 

rente-afhængigt, har vi defineret "kompensations

annuiteten". Kompensationsannuiteten (A) er 

den årlige betaling, som man ud i al fremtid 

skulle modtage (per hektar) for at være lige så 

godt stillet med den dårligste af to hugstgrader 

som med den bedste. 

Den beregnes som: A = (Jbedsle - Jdårligsle) x r, 
hvor JbedSle er jordværdien i den bedste hugst

grad ; tilsvarende er Jdårligsle jordværdien i den 

dårligste 



modtage for - ved en given rentefod og 
på en given lokalitet - at være lige så 
godt stillet med den dårligste strategi 
(laveste jordværdi) som med den bedste 
uden kompensation. 
Hvis en reduceret hugststyrke eksempel
vis er forbundet med mindsket risiko for 
stormfald, så kan denne mindre risiko 
tænkes at kompensere for, at den bereg
nede jordværdi for den svagere hugst er 
lavere end for en stærkere hugst. 

2.3 Beregningsforudsætninger 

I den klassiske omsætningsbalance 
anvendes en grundforudsætning, der -
som det vil fremgå af de følgende afsnit 
- er af stor betydning for, hvilken skov
behandling der økonomisk set forekom
mer mest attraktiv. Der tænkes på "Fast
prisforudsætningen" , eller antagelsen om 
konstant sortimentsfordeling og priser, 
der følger inflationen. 
I praksis afspejler denne forudsætning 
ikke virkeligheden alt for godt. Det er 
ikke rimeligt at antage, at sortiments
fordelingen er upåvirket af skovbe
handlingen, og prisernes variation over 
tid er endog meget stor (se Riis 1997). 
I det følgende er der derfor lagt vægt 
på at illustrere betydningen af begge 
del-forudsætninger. Hovedvægten lægges 
dog på betydningen af sortimentsforde
lingen. 
Til gengæld er der en række andre for
udsætninger, som vi har valgt at fiksere: 
Omkostningerne til kultur og oparbejd
ning af hugsten antages således at følge 
inflationen. Herved underforstås, at en 
eventuel udvikling i arbejdsløn og 
maskinomkostninger, som afviger fra 
inflationen, ledsages af en tilsvarende 
udvikling i produktiviteten, således at 
real-omkostningen per produceret enhed 
er uændret over tid. Da den slags for-

enklinger selvsagt heller ikke er fuldt ud 
i overensstemmelse med virkeligheden, 
gennemføres der følsomhedsanalyse på 
udvalgte forudsætninger. 
Bevoksningens udvikling er fikseret, 
svarende til den observerede udvikling i 
hugstforsøget. Tilsvarende er hugstud
taget fikseret på det faktisk foretagne i 
forsøget. N år dette nævnes, sky Ides 
det, at de anvendte planteafstande, hugst
måder og hugstintervaller kan ligge en 
del fra, hvad man ville overveje at 
gennemføre i dag. I et par af hugstfor
søgene findes der således parceller med 
såkaldt DThugst, dvs. D-hugst, hvor der 
hugges hvert andet år. 
Derimod har vi tilladt os at se bort fra 
visse tyndingsudgifter. Eksempelvis 
anføres døde (tørre) træer i A-hugster 
(utyndede parceller) som "udhugning". 
Da træerne er af ringe dimension, 
bliver dækningsbidraget ved hugst i 
almindelighed negativt. Der er imidler
tid ingen praktisk grund til at fjerne 
disse træer, og vi har derfor tilladt os at 
se bort fra dem ved beregningen af 
jordværdi. Her indgår derfor kun 
afdriftsmassen. 
Tilsvarende antages det, at den tabs
givende hugst af tynde træer på parcel
lerne i Gludsted-forsøget ved flisning 
kan gennemføres uden omkostning. 
Dette sker med den begrundelse, at 
hugsten alene er nødvendiggjort af det 
store plantetal. Dette plantetal er valgt 
på et tidspunkt, hvor arbejdslønnen stod 
i et andet forhold til salgsprisen og 
produktiviteten, end den gør i dag - og 
formentlig også fremover. 
Træartens betydning for kvaliteten har 
vi også tilladt os at se bort fra. De tre 
hugstforsøg betragtes således som tre 
forskellige vækstlokaliteter for "en 
eller anden art hvidt nåletræ". Dette 
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Figur 2. Brysthøjdediameterens fordeling i hugstmassen, summeret over hele omdriften 
i de tre betragtede hugstforsøg. Kurverne repræsenterer i de fleste tilfælde gennemsnit 
for flere parceller 

har kun mening i kraft af, at arter som 
rødgran, sitkagran og ædelgran i store 
træk har fælles anvendelsesmuligheder. 
Såfremt man tænker sig et givet hypote
tisk kvalitetskrav anvendt i praksis, er 
det nødvendigt at erindre, at dette vil 
være træartsafhængigt. Fordelen ved at 
inddrage forsøg med både rødgran og 
sitkagran er, at vi får rådighed over data 
fra tre lokaliteter, som dækker et meget 
bredt spektrum af vækst ydelser. Under 
alle omstændigheder giver det kun 
mening at foretage sammenligning af 
hugstbehandlinger inden for den enkelte 
lokalitet, idet råtræet s kvalitet for en 
given middel årringsbredde varierer 
mellem voksesteder. 

3. Hugstens sammensætning 

For at give et indtryk af forskellene på 
de betragtede hugstforsøg præsenteres 
brysthøjdediameterens fordeling i den 
samlede hugstmasse (summeret over 
hele omdriften) i figur 2. 
Til trods for sin væsentligt højere alder 
har den stærkeste hugst, L-hugsten, i 
Gludsted-forsøget (IS) kun lige akkurat 
produceret træ af dimension som i de 
svageste hugster i Ravnholt- (IT, B-hugst) 
og Nystrup-forsøgene (MB, A-hugst). 
Samtidig er diameterfordelingerne i A-
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og B-hugsteme i Gludsted-forsøget blevet 
en del smallere end de svage hugsters 
fordelinger i de øvrige hugstforsøg. 
I figur 3 præsenteres fordelingen af den 
samlede hugstmasses middelårrings
bredde. I de fleste tilfælde ses der en 
markant adskillelse af de enkelte hugster. 
Den eneste egentlige undtagelse er D
hugsten i Nystrup-forsøget, der ikke har 
vokset helt så godt som de øvrige hugst 
grader (bonitetsvariation mellem for
søgsparcellerne), og derfor skiller sig 
forholdsvis lidt ud fra C-hugsten. 
For alle hugstforsøg gælder det, at 
middelårrings breddens variations bredde 
(2-3 mm) ikke varierer meget fra hugst
grad til hugstgrad inden for det enkelte 
forsøg. Derimod sker der en forskyd
ning af variationsområdets placering. 
Det er værd at bemærke, at forskellen 
mellem 50 % -fraktilerne 4) for svageste 
og stærkeste hugst i alle tre tilfælde 
ligger på omkring 1 mm. 

4) Fraktii: Den værdi af en variabel, hvorunder 

en given andel af observationerne falder. 50 %

fraktiJen i den omtalte midde1årringsbredde

fordeling er således den middelårringsbredde, 

hvorunder 50 % af vedmassen ligger. 
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Endelig er den totale variations bredde i 
forsøgene tydeligvis afhængig af vækst
ydelsen på den enkelte lokalitet. 

3.1 Hugstens sortimentsfordeling 

Sortimentsfordelingen antages i denne 
undersøgelse at afhænge af dimension 
og vedkvalitet, hvor vedkvaliteten, som 
tidligere nævnt, antages at kunne 
udtrykkes ved det valgte nøgletal: mid
delårringsbredde i brysthøjde. De fleste 
andre tænkelige kvalitetskriterier vil i et 
eller andet omfang være korrelerede 
hermed. 
Der skelnes i undersøgelsen mellem træ, 
der kan sælges som konstruktionstræ og 
træ, der må afsættes til andre - mindre 
værdifulde - anvendelser. For at kunne 
gøre dette, anvendes en hypotetisk 
maksimalt accepteret middelårrings
bredde, selvom der naturligvis ikke 
eksisterer en sådan skarp grænse for 
råtræets anvendelighed som konstruk
tionstømmer. 
Præcis hvor grænsen for råtræets 
anvendelighed som konstruktionstræ vil 

ligge på et givet tidspunkt, må man 
afgøre med sin tro. Rent eksperimen
telt kan man dog forestille sig en hel 
række af forskellige anvendeligheds
grænser. Siden kan man undersøge, 
hvor stor en andel af hugstmassen, der 
falder inden for den aktuelt valgte 
grænse og dermed kan sælges som 
konstruktionstømmer. Resultatet af 
dette er i den aktuelle analyse anvendt 
i en økonomisk kalkyle . 
I praksis vil man altid søge at sælge 
træ fra en given hugst bedst muligt -
man "optimerer sorti mentsfordelingen" . 
Dette er også forudsætningen i de her 
gennemførte beregninger. Her varierer 
den "bedst mulige" sortering blot med 
den maksimalt accepterede middel
årringsbredde i tømmersortimentet. 
I beregningerne er det forudsat, at stam
mer med diameter under 15 cm i bryst
højde ikke kan aflægges som tømmer. 
For stammer over 15 cm, som har en 
middelårringsbredde, der ligger under 
den aktuelt valgte grænse, forudsættes 
det, at 80 % af massen lader sig udnytte 

Figur 3. Middelårringsbreddens fordeling i hugstmassen, summeret over hele omdriften 
i de tre betragtede hugst/orsøg. Kurverne repræsenterer i de fleste tilfælde gennemsnit 
for flere parceller. 
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som konstruktionstømmer. Resten tæn
kes at fragå som topender eller rodstyk
ker med råd. Alt, hvad der - uanset 
årsag - ikke kan aflægges som tømmer, 
tænkes i beregningerne afsat inden for et 
ikke nærmere specificeret "ikke-tøm
mer-sortiment", f.eks. omfattende indu
stritræ og brændsel. 
I figur 4 illustreres det for Nystrup
forsøget, hvordan tømmerets andel 
af omdriftens samlede hugstmasse 
varierer for forskellige diameter
klasser, afhængigt af den maksimalt 
accepterede middelårringsbredde i tøm
mersortimentet. Figuren viser desuden 
hugstens fordeling til diameterklasser. 
Oven for det årringsbredde-område, 
hvor der overhovedet er produceret 
stammer, kan alle hugstgradens stammer 
aflægges som tømmer, uanset den valgte 

årringsbredde-grænse. Neden for området 
kan ingen stammer aflægges som 
tømmer. 
Et eksempel på læsning af figuren: I D
hugsten falder ca. 15% af tømmeret i 
klassen med brysthøjde-diameter 15-20 
cm (øverste delfigur). Hvis der maksimalt 
accepteres en middelårringsbredde på 
4 mm er der ca. 50 % tømmer i det råtræ, 
der falder i klassen 15-20 cm (nederste 
delfigur). Årsagen til, at der i nogle 
diameterklasser iagttages en meget brat 
stigning i tømmerandelen, er, at der ikke 
er foretaget hugst i disse diameterklasser 
i tyndingerne, men alene i afdriften. 
Ved tolkning af figuren er det nødvendigt 
at holde sig hugstens dimensionsfordeling 
(se også figur 2) og dens fordeling over 
tid for øje. Det ses således, at der med 
øget hugststyrke sker en deklassering 

Figur 4. Andel af tømmer i Nystrup-forsøgets fire hugstgrader. For hver hugstgrad 
viser den øverste delfigur hugstmassensfordeling indenfor fem diameterklasser {bryst
højde}. Den nederste delfigur viser andelen af tømmer i den samlede hugstmasse {hele 
omdriften} for de fem diameterklasser, afhængigt af den maksimalt accepterede middel
årringsbreddefor tømmer. TØmmerandelenforudsættes maksimalt at udgøre 80 % i 
hver diameterklasse. Bortset fra A-hugsten repræsenterer alle figurer middelværdier 
for to parceller. 
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af stammer i de mindre diameter
klasser. Dette skyldes, at disse stammer 
hugges på et tidligt tidspunkt ved stærk 
hugst og på et senere ved svag hugst. 
I SFF' s hugstforsøg er der foretaget en 
traditionel tynding fra neden. Hvis der i 
stedet var udført hugst fra toppen, ville 
der ske to ting: 
- over den samlede omdrift ville hugsten 
i de allerstørste og -mindste diameter
klasser blive mindre, 
- middelårringsbreddens fordeling i 
hugstmassen inden for de mellem-
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liggende diameterklasser ville blive 
bredere, fordi hugsten inden for en given 
klasse ville blive fordelt over en større 
del af omdriften. 
Konsekvensen ville være, at der ville 
findes et bredere interval af årringsbredde
grænser, hvor en del - men ikke alle -
træer i de mellemste diameterklasser 
kunne aflægges som tømmer. På høj 
bonitet, svarende til Ravnholt- og 
Nystru p-forsøgene, ville tømmer-andelen 
i afdriftsmassen blive forøget for hypo
tetiske årringsbredde-grænser på 2-5 mm. 



Afdriftsmassen udgør almindeligvis 
omkring halvdelen af den samlede 
volumenproduktion over en omdrift, 
men dens andel af værdiproduktionen 
er større. Et ganske interessant spørgs
mål er derfor, hvordan afdriftsmassen 
fordeler sig til de to sortimentskate
gorier, afhængigt af hugststyrke og 
kvalitetskriterie. Dette er illustreret i 
figur 5. 
Med stigende hugststyrke stiger 
middelårringsbredden, og for en given 
årringsbredde-grænse fører dette til en 
faldende tømmerandel. Men samtidig 
iagttages det, at der over et relativt 

bredt bånd af årringsbredde-grænser 
kan aflægges tømmer i stort set enhver 
afdriftsbevoksning. 
Når der for Gludsted-forsøgets svageste 
hugster er meget lav tømmerandel i 
afdriftsmassen (figur 5), skyldes det, at 
det i disse hugstgrader kun er en 
mindre del af massen, der opnår 
tilstrækkeligt stor dimension til at 
kunne aflægges som tømmer. 

4. Grundberegninger 

Som grundlag for beregningerne an
vendes i første omgang en priskurve, 

Figur 6. Anvendte priskurver for tømmer-sortimentet. 
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der for de største diameterklasser 
nogenlunde svarer til B-tømmer
prisernes gennemsnitlige niveau i 
1990'erne, mens den for de mindre 
diameterklasser ligger lavere (kurve 2 i 
figur 6). Ikke-tømmerets middelpris er 
som udgangspunkt sat til 180 kr/m3. 

Disse priser er lave, set i forhold til de 
foregående 30 års realpriser, og de 
beregnede skøn for jordværdierne er 
følgelig relativt pessimistiske. Det 
valgte niveau for ikke-tømmerprisen 
afspejler, at ikke-tømmersortimentet 
skal opsluge rådtræ, topender såvel 
som bedre kv ali teter. Prisernes be
tydning for hugstbehandlingernes 
relative fordelagtighed belyses i afsnit 
5.1. 
I beregningerne antages tømmer
stokkens midtdiameter at være 5 cm 
mindre end diameteren i brysthøjde. At 
denne antagelse har en vis rimelighed, 
illustreres af Henriksen (1961 :224, 
tabel XV). 
Sortimentsomkostningerne er beregnet 
på grundlag af Skovøkonomiske ta-

beller (1992) og gøres ikke til genstand 
for nærmere bearbejdning. 
Kulturomkostningen er sat til 20.000 
kr/ha (år O), plejeomkostningerne til 2 
x 3.500 kr/ha (år 4 og 8) plus 1.800 
kr/ha (år 12). Da samme omkostnings
niveau er anvendt for alle hugstgrader, 
har omkostningernes niveau ingen ind
flydelse på de forskellige hugstgraders 
relative fordelagtighed . 
Variationen i jordværdi for givne kom
binationer af realrentefod og maksi
malt accepteret middelårringsbredde i 
tømmer-sortimentet er ganske be
tragtelig, også mellem parceller med 
samme hugststyrke (årsagen er varia
tion i bonitet og behandling) . Derfor er 
der så vidt muligt anvendt gennemsnit 
af flere parceller i de følgende analy
ser. Resultater præsenteres således 
ikke for den enkelte forsøgsparcel, 
men alene for hugstbehandlinger. 

4.1 Jordværdi og årringsbredde 

Da grundmaterialet for beregningerne 
er relativt groft inddelt, bliver variatio 

Figur 7. Beregnede jordværdier for Ravnholt-forsøgets (IT) hugstbehandlinger, afhængigt 
af realrenten og grænsen for den accepterede middelårringsbredde i tømmer-sortimentet. 
øverst ses B- og Drhugsternes jordværdi-flader, nederst er alle forsøgets hugstgrader 
sammenlignet, idet kun den bedste er vist. 
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nerne i beregningsresultaterne præget 
af pludselige spring. I virkeligheden er 
der dog tale om kontinuerte forløb. 
Ved søgning efter den mest attraktive 
hugstgrad for en given kombination af 
realrente og maksimalt accepteret 
middelårringsbredde sammenlignes de 
beregnede jordværdier for de enkelte 
hugstgrader. Den hugst, hvis jordværdi 
er højest, anses for "den optimale". 
I figur 7 ses et eksempel på, hvordan 
jordværdien varierer afhængigt af real
renten og grænsen for den maksimalt 
accepterede middelårringsbredde. 
Jordværdien er øverst vist for B- og 
D 2-hugsterne i Ravnholt-forsøget, 
nederst for alle forsøgets tre hugst
grader på en gang. Kun den mest 
attraktive hugstbehandlings jordværdi
flade er synlig. 
Hvis man lader øjet følge en jordværdi
flades forløb for en given realrente ses 
der en tydelig "S-formet udvikling" for 

stigende accepteret middelåningsbredde. 
Ved sammenligning med årringsbred
de-fordelingerne i figur 3 ses det, at 
placeringen af den stejle del af de S
formede forløb svarer til de årrings
bredde-områder, hvor fordelingerne 
ligger, simpelthen fordi der med stigende 
grænse for accepteret middelårrings
bredde produceres mere og mere (vel
betalt) tømmer og mindre og mindre 
ikke-tømmer. 
Da hugstmassens åningsbredde-fordeling 
varierer mellem hugstgrader (figur 3), 
vil også beliggenheden af S-kurven i 
jordværdi-flader som dem i figur 7 
variere. En hugstgrad, der ved en given 
rentefod har højest jordværdi i et marked, 
der accepterer en hvilken som helst 
åningsbredde, behøver derfor ikke at 
have det i et mere restriktivt marked. 
Konsekvensen er, som det ses i den 
nederste del af figur 7, at forskellige 
hugstgrader bedømmes som "optimale" 

Figur 8. Optimal hugstgrad beregnet under standardforudsætninger (tømmerpris: kurve 
2 i figur 6, ikke-tømme r-pris: 180 krlm3) for de tre hugstforsøg med indgang for realrente 
og årringsbredde. Resultaterne er fremkommet ved sammenligning af de enkelte hugst
graders jordværdi-flader (se figur 7). Det skraverede område er urentabelt (negativ 
jordværdi), selv for den optimale hugstgrad. 
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afhængigt af realrenten og den forventede 
grænse for acceptabel middelårrings
bredde. 

4.2 Optimal hugststyrke 

Denne undersøgelse er begrænset til de 
hugstbehandlinger, der optræder i de 
betragtede forsøg. Det er naturligvis 
tænkeligt, at der findes andre behand
linger, som i økonomisk forstand er 
endnu bedre end den af de undersøgte, 
der har den højeste jordværdi og derfor 
præsenteres som "den optimale". Disse 
behandljnger indgår blot ikke i forsøgene 
og kan derfor ikke evalueres. 
I øvrigt er det ikke givet, at en gentagelse 
af forsøgene ville føre til det samme 
resultat. Inden for et forsøg kan der da 
også være en betydelig forskel på par
celler med samme hugstgrad, men 
virkningen af dette er, som tidligere 
nævnt, minimeret ved så vidt muligt at 
anvende gennemsnit af flere parceller i 
beregningerne. 
Det bør i denne sammenhæng erindres, 
at D-hugsten i Nystrup-forsøget har 
vokset dårligere end de øvrige hugster 
i samme forsøg, hvorfor dens økonomi 
er de andre hugstgraders underlegen. 
C-hugsten optræder derfor som op
timal også i de situationer, hvor D
hugsten normalt må forventes at være 
bedre. 
Ved vurdering af, hvor afgørende det 
på et givet voksested er ikke at handle 
vilkårligt ved valg af hugststyrke, kan 
den tidligere omtalte kompensations
annuitet anvendes (afsnit 2.2). Denne 
størrelse kan sammenholdes med den 
forventede dyrkningsrisiko: Hvis kom
pensationsannuiteten er lille og den 
"økonomisk optimale hugst" risikabel, 
er det mere oplagt at vælge en mindre 
risikabel hugst, end hvis kompen-
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sations-annuiteten er stor. Man vælger 
altså fortrinsvis en risikabel hugst hvis 
der er udsigt til en stor gevinst. 
I figur 8 er det illustreret, hvordan den 
optimale hugstgrad varierer med den 
anvendte rentefod og den maksimalt 
accepterede middelårringsbredde i 
tømmer-sortimentet. Det uskraverede 
område viser samtidig, i hvilket om
råde den bedste hugstgrad er rentabel 
under de anvendte beregningsfor
udsætninger. 
I de to hugstforsøg på høj bonitet 
(Ravnholt og Nystrup) ses et område, 
hvor de svage hugstgrader er optimale. 
Dette område findes ved relativt lav 
rentefod og en maksimalt accepteret 
årringsbredde cirka midt i hugst
forsøgenes årringsbreddefordelinger. 
Dette sted (maksimal årringsbredde: 3-
5 mm) falder netop sammen med det 
område, der umiddelbart har mest 
interesse, eftersom det er i dette 
område, at kvalitetsgrænsen i frem
tiden må forventes at ligge. 
Da der ikke er taget hensyn til 
dyrkningsrisikoen, og da den anvendte 
priskurve belønner stor diameter, er 
det som venteligt de stærke hugster, 
der er optimale for høj rentefod 
og/eller høj grænse for acceptabel 
middelårringsbredde. At det også er de 
stærke hugster, der optræder ved lave 
grænser for acceptabel middelårrings
bredde, hænger sammen med, at i det
te tilfælde er der ingen hugstgrader 
som giver mulighed for at atlægge 
tømmer. Derfor er det afgørende her et 
tidligt masse-udtag og lave op ar
bejdningsomkostninger (høj dimension 
i hugstmassen). 
Årsagen til, at Nystrup-forsøgets D-hugst 
ikke optræder i figurerne, er som nævnt, 
at denne ikke har produceret så godt som 
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Figur 9. Kompensations-annuitet: Forskellen mellem jordværdien i bedste og dårligste 
hugst-alternativ i Ravnholt-jorsøget, omregnet til annuitet. Bedste hugstalternativ er 
angivet ijigur 8. 

de øvrige hugstgrader (se figur 2 og 3). 
I Gludsted-forsøget, der har meget lav 
bonitet, genfindes det beskrevne billede, 
bortset fra at "svagere hugst" i dette 
tilfælde er D-hugst, mens "stærkere 
hugst" er L-hugst. Dette skyldes, at de 
egentligt svage hugstgrader (A, Bf, Bh) 
på grund af meget små stammediametre 
kun tillader produktion af en meget 
ringe andel tømmer inden for de 72 år , 
data dækker. Da middelårringsbredden 
er lav, uanset hugstgraden , sker der 

først deklassering af træ fra de hårde 
hugster ved meget restriktive krav til 
årringsbredden. 
I dette tilfælde overvurderer metoden 
formentlig tømmerandelen i de hårde 
hugster, der på trods af lav middel
årringsbredde vil være kendetegnet 
ved forholdsvis store knaster. 

4.3 Økonomisk forskel mellem hugster 

I figur 9 ses en illustration af den økono
miske forskel mellem den bedste (figur 
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8) og den dårligste hugstgrad, idet den 
omtalte kompensations-annuitet an
vendes som nøgletal. 
Figuren illustrerer dels, hvor meget den 
maksimalt accepterede middelårrings
bredde betyder for forskellen mellem 
hugster, dels at det i almindelighed er 
ved lav rentefod, at den økonomiske 
forskel på at vælge rigtigt og forkert er 
størst. Ved hØj rentefod falder betyd
ningen af de relativt fjerne hugstind
tægter, jordværdi-kurverne nærmer sig 
hinanden, og kompensations-annuiteten 
bliver begrænset. Ved høj rentefod er 
grandyrkningen dog under alle omstæn
digheder urentabel (se figur 8). 
Kompensationsannuiteten er forholds
vis stor i det årringsbredde-område, 
hvor forskellen i tømmer-andel mellem 
stærkeste og svageste hugst er størst, 
dvs. netop det område midt i hugstfor
søgenes årringsbredde-fordelinger, hvor 
de moderate og svage hugstgrader 

konstateres mest fordelagtige (figur 8). 
Forklaringen på dette kan aflæses af 
figur 3: Forskellen mellem 50 % fraktil
erne (vandret afstand mellem fordelin
gerne) for stærke og svage hugster er 
cirka halvt så stor som de enkelte forde
lingers variationsbredde. Ved stigende 
grænse for accepteret årringsbredde vil 
de svageste hugster derfor stort set have 
nået det maksimale tømmerudbytte, 
inden de stærke hugster overhovedet er 
begyndt. 
Eksempelvis kan det atlæses, at A-hugs
ten i Nystrup-forsøget ved en maksimalt 
accepteret middelårringsbredde på 4 mm 
leverer 80-90 % råtræ egnet til kon
struktionstømmer, mens D-hugsten kun 
leverer omkring 30 %. Konstateringen 
er altså, at det vil være dyrt at vælge en 
stærk hugst frem for en moderat, hvis 
markedets forventede kvalitetsgrænse 
ligger midt i det årringsbredde-interval, 
der kan realiseres på et givet voksested. 

Figur 10. Eksempler på, hvordan den optimale hugstgradforskydes ved ændret forløb 
af tømmerets priskurve og ændret forhold mellem prisen på tømmer og ikke-tømmer 
(sammenlign med figur 8). Beregninger for Nystrup-forsøget (MB). Priskurverne er 
vist i figur 6. 
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Ved høj tliggende grænser for acceptabel 
middelårringsbredde bliver kompensati
onsannuiteten i almindelighed højere 
end ved lavtliggende grænser. Dette 
skyldes, at det er i det kvalitetsindiffe
rente marked (et marked der ikke lægger 
vægt på kvalitet), at de stærke hugst
graders fordele virkelig slår igennem. 
Med tidlige hugstudbytter og store 
dimensioner opnås lave hugstomkost
ninger og høje salgsindtægter med høj 
diskonteret værdi. 
I det kvalitetsorienterede marked afsættes 
alt råtræ fra stærke hugstgrader derimod 
til stort set samme pris uanset dimension. 
Derfor udmærker de stærke hugstgrader 
sig kun positivt ved forholdsvis tidlige 
hugstudtag og lave hugstomkostninger. 

5. Følsomhedsanalyse 

I afsnit 2.3 blev "fastprisforudsæt
ningen" beskrevet som sammensat af 
to komponenter: sortimentsfordelingen 
og sortimenternes salgspriser. I de 
hidtidige analyser har kun sortiments
fordelingen været variabel. For at fuld
stændiggøre billedet beskrives i det 
følgende en række beregninger, hvor 
salgspriserne tillades at variere på 
forskellig vis. 
Spørgsmålet om, hvilken årringsbredde 
nåletræ maksimalt må have, hvis det 
stadig skal kunne sælges som kon
struktionstræ, kan fortolkes som et 
spørgsmål om, hvilken konkurrence
situation nåletræ fra et givet område 
forventes at befinde sig i over for f.eks. 
importeret nåletræ. Tilsvarende kan 
spørgsmålet om nåletræets realpris
niveau ses som et spørgsmål om den 
forventede aktivitet inden for aftagerer
hvervene i kombination med priserne på 
alternative råvarer (stål, halm, olie m.v.). 
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Ved at kombinere en hypotetisk 
årringsbredde-grænse med en hypote
tisk prisfunktion opnås derfor et samlet 
udtryk for en potentiel fremtidig 
markedssituation - et scenario . Neden
for afprøves en række forskellige 
scenarier. 

5.1 Salgsprisernes betydning 

For de største diameterklasser svarer 
de hidtil anvendte tømmerpriser (kurve 
2 i figur 6) stort set til 1990' ernes 
gennemsnitlige B-tømmerpriser. I denne 
periode har tømmerpriserne været for
holdsvis lave i forhold til de foregående 
årtier, og de beregnede jordværdier 
kan derfor formodes at være forholds
vis pessimistiske. 
På den anden side har priserne siden 
omkring 1970 udvist en faldende 
trend. Derfor vil den pessimistisk ind
stillede observatør måske mene, at de 
beregnede jordværdier er optimistiske 
skøn. Under alle omstændigheder 
varierer råtræpriserne meget over tid (se 
Riis 1997), og eftersom de udgør et 
væsentligt grundlag for beregnings
resultaterne, er det naturligt at foretage 
en efterprøvning med alternative 
priskurver. 
De afprøvede kurveforløb er alle ind
tegnet i figur 6. Blandt forløb med stor 
dimensionsafhængighed har kurve l den 
laveste beliggenhed, derefter følger den 
moderate kurve 2 og den højtliggende 
kurve 3. Da tømmerprisen ikke nødven
digvis vil vedblive med at afhænge 
stærkt af tømmerets dimension, er der 
endvidere gennemført beregninger for 
priskurver med et vandret, fuldstændig 
dimensions-uafhængigt forløb - kurve 4 
og 5. Fremtidens realiteter må forventes 
at ligge et sted inden for det område, 
der dækkes af de afprøvede forløb. 
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I figur 10 ses seks eksempler på, hvordan 
den optimale hugststyrke ændrer sig 
med skiftende priskurver og varierende 
forhold mellem priserne på tømmer og 
ikke-tømmer. 
Ved sammenligning af de to øverste 
grafer i figur 10 observeres der - ikke 
overraskende - en meget stor følsom
hed over for den relative prisforskel 
mellem tømmer og ikke-tømmer 
(sammenlign også med figur 8). Jo 
større prisforskellen er, des større 

bliver det årringsbredde- og rente
interval, hvor de svageste hugst
behandlinger er fordelagtigst. 
Forklaringen på dette er, at den økono
miske forskel på forskellige hugst
grader i hovedsagen ligger i, hvor 
tidligt stammer af høj dimension kan 
udtages, og hvilken væksthastighed de 
har haft. Hvis tømmerpris-kurven og 
ikke-tømmerets pris ligger tæt på 
hinanden vil kun meget stort dimen
sionerede stammer kunne afsættes 
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mere fordelagtigt som tømmer end 
som ikke-tømmer. Sådanne stammer 
hugges i høj alder i de svage hugster, 
og på grund af diskonteringen er den 
økonomiske betydning af den lidt 
højere pris ringe, i forhold til de stærke 
hugsters ikke-tømmer. I den modsatte 
situation opnår de svage hugster til 
gengæld en forøget fordel af et større 
tømmer-udbytte (se figur 4 og 5). 
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Normalt er korrelationen mellem 
priserne på forskellige sortimenter høj. 
Beregningerne for kurve l og 3 er 
derfor udført med ikke-tømmerpriser, 
der er tilsvarende lavere eller højere 
end de 180 kr/m3, som hidtil har været 
benyttet sammen med kurve 2. 
Ved sammenligning af resultaterne for 
kurve l og 3 (midt i figur 10) ses det, 
at følsomheden over for prisernes 



niveau er forholdsvis begrænset (sam
menlign også med figur 8) . Med 
stigende niveau optræder der kun 
mindre variationer med hensyn til det 
årringsbredde-Irenteområde, hvor de 
svage hugster er økonomisk overlegne. 
Dette gælder for alle de tre undersøgte 
forsøg. 
Årsagen til dette er, at det ved disse 
beregninger i hovedsagen er forholdet 
mellem salgspriser og sortiments
omkostninger, der varierer. 

Ved sammenligning af resultaterne for 
kurve 4 og 5 nederst i figur 10 med 
resultaterne for kurve 2 i figur 8 ses det, 
at forskellen mellem konsekvenserne af 
de normale, krumme priskurver og de 
vandrette i hovedsagen er, at det område, 
hvor de svage hugster er fordelagtigst, 
breder sig over et større årringsbredde
interval for de vandrette priskurver. 
Forklaringen på dette er, at de vandret
te priskurver - modsat de krumme -
ikke belønner de stærke hugstgraders 

Figur 13. Eksempel på, hvordan ændrede realpriser på råtræet (stigning, hhv. fald på 
1% om året) påvirker hugstgradernes økonomiske styrkeforhold (jordværdier) ved 
varierende kalkulationsrentefod og maksimalt accepteret middelårringsbredde i tømmer
sortimentet (sammenlign med figur 8). HugsIgrad med maksimal jordværdi, Ravnholt
forsøget (IT). Start-prisniveau: kurve 2, figur 6, ikke-tømmerets start-pris: 180 krlm3. 
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kraftige diameterudvikling. For Nys
trup-forsøget optræder der, som det ses 
i figur IO , ved den højtliggende 
pris kurve 5 ligefrem et større område, 
hvor det er A-hugsten, der er fordel
agtigst. 

5.2 Tørstof-afregning af træ der 
sælges som ikke-tømmer 

I de hidtil beskrevne beregninger har 
prisen på ikke-tømmer-sortimentet 
været en enhedspris. Dette er rimeligt 
såfremt ikke-tømmeret anvendes til 
formål, hvor kvaliteten er helt uden 
betydning, dvs. formål hV011il gran under 
alle omstændigheder er "godt nok". 
Størsteparten af volumenet i ikke
tømmer-sortimenterne må dog forventes 
at skulle anvendes til energiproduktion 
eller fremstilling af produkter, hvor 
træets struktur er mere eller mindre 
opløst, dvs. celluloseprodukter, spån
produkter og fiberkompositter. I sådanne 
produkter er råvarens produktions
værdi nogenlunde proportional med 
dens tørstofindhold, dvs. med rum
tætheden. Da rumtætheden i gran 
blandt andet afhænger af årrings
bredden og voksestedets bonitet, er det 
oplagt at undersøge den økonomiske 
betydning af, at der foretages vægt
afregning af ikke-tømmer-sortimentet. 
Træets tørstofindhold (7) kan udtrykkes 
som produktet af rumtæthed (R) og 
volumen (V), dvs. T = R x V. Volumenet 

anses i denne sammenhæng for kendt, 
mens rumtætheden beregnes ved hjælp 
af en model udarbejdet for rødgran af 
Thygesen (1991 :48-49) på grundlag af 
et materiale fra en række forskellige 
lokaliteter. En af modellens parametre 
(a) er bonitetsafhængig. 
Modellen er givet ved: 
R = a + b / (c + X) (Olesen 1976:352) 
hvor R er rumtætheden i kg/m3, X er 
årringsbredden i mm og a, b og c er 
parametre. Hvis det anvendte mål for 
årringsbredden er middelårringsbredden 
i brysthøjde, angi ver Thygesen (1991) 
følgende parametre: 
a = 195 + ] 7 x bonitet Uf. Møller 1933) 
b =700 
c = 2 
Spredningen omkring modellen er 
meget stor, og dens grundmateriale be
grænser sig til nogle få lokaliteter. Den 
er derfor uti Ifredsstillende til mere 
krævende formål. I det aktuelle til
fælde skal modellen dog blot give 
mulighed for at skelne groft mellem 
hugststyrker, og til dette formål er den 
fuldt tilstrækkelig. 
I de økonomiske beregninger er der 
anvendt den forudsætning, at ikke
tømmersortimentets "normalpris" (180 
kr/m 3) opnås for en rumtæthed på 350 
kg/m 3. Det forudsættes endvidere, at 
prisen ændrer sig proportionalt med 
rumtætheden (pris = 180 kr/m3 x R/350). 
Årsagen til, at det er valgt at lade 350 

På de fleste danske voksesteder vil en moderat hugst formentlig være et godt valg. 
På lavere boniteter bør hugsten være stærkere, i det omfang det er muligt under 
hensyntagen til bevoksningens stabilitet. (foto: C-parcel i hugstforsøg i St. Dyrehave, 
januar '87) 
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kg/m3 modsvare "normalprisen", er, at 
denne rumtæthed ifølge modellen 
nogenlunde korresponderer med en 
middelårringsbredde på 3 mm ved bonitet 
l, og i RavnhoIt-forsøget ligger 3 mm 
cirka midt i årringsbredde-spektret. 
Modellens forløb er illustreret i figur 11. 
I figur 12 ses et eksempel på resultatet af 
en sammenlignende jordværdi-beregning 
med de skitserede forudsætninger. Ved 
sammenligning med figur 8 ses det, at 
vægtafregningen - som ventet - medfører 
en udvidelse af det område, hvor de 
svagere hugststyrker er mere fordelagtige 
end de stærke. Selv hvor der dårligt nok 
kan aflægges tømmer i nogen af hugst
graderne, kan svage hugster være fordel
agtigst, når der anvendes vægtafregning 
af produktionen. 
Med vægtafregning af ikke-tømmeret er 
den fordelagtigste hugstgrad mindre 
følsom overfor prisdifferentieringen 
mellem tømmer og ikke-tømmer end 
uden vægtafregning. Uden vægtaf
regning sker der ved mindsket prisdiffe
rentiering en indsnævring af det område, 
hvor svage hugster er fordelagtigst (se 
afsnit S.l). Denne indsnævring afsvækkes 
ved vægtafregning, fordi det - uanset de 
faktiske relati ve priser - er ikke
tømmer fra de svage hugster, der har 
den højeste rumtæthed og dermed værdi. 

.3 Prisudviklingen 

Hidtil har de afprøvede salgsprismønstre 
været karakteriseret ved, at real priserne 
blev antaget konstante ud i al fremtid. 
Dette er ikke nødvendigvis en realistisk 
forudsætning, og det er derfor naturligt 
at afprøve de økonomiske konsekvenser 
af en pris-trend af en eller anden art. 
Det er her valgt at vise betydningen af 
en real prisudvikling på tømmer og 
ikke-tømmer på plus/minus l % om 
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året, svarende til en fordobling/ 
halvering på 70 år. Disse prisudviklinger 
er kombineret med priskurve 2. Om
kostningerne forudsættes fortsat at 
følge inflationen. 
I figur 13 ses et eksempel på konsekven
serne af stigende henholdsvis faldende 
realpriser på nåletræ . Den fordelagtigste 
hugst udviser begrænset følsomhed 
overfor realprisernes ændring - til
svarende som overfor prisernes generelle 
niveau (midt i figur 10). Der er dog en 
tendens til, at stigende priser medfører, at 
de svage hugster forøger deres relative 
fordelagtighed ved lave grænser for 
acceptabel middelårringsbredde, hvor der 
ikke kan aflægges tømmer i nogen 
hugstgrader. 
U nder alle omstændigheder er de abso
lutte jordværdier særdeles følsomme 
overfor realprisudviklingen. Selvom den 
fordelagtigste hugstgrad er nogenlunde 
den samme - uanset om råtræets real
priser stiger eller falder - er der altså stor 
forskel på skovdyrkningens rentabilitet. 

6. Afslutning og konklusion 

På baggrund af de præsenterede be
regninger kan der drages en række 
konklusioner vedrørende valg af 
hugststyrke. Det er dog nødvendigt at 
være opmærksom på, at de enkelte 
hugstgrader vurderes ved omdrifts
aldre, der ikke nødvendigvis er øko
nomisk optimale . Generelt vil den 
økonomisk optimale omdriftsalder 
falde med stigende hugststyrke, men 
det har der, på grund af analysens 
karakter, ikke været mulighed for at 
tage højde for. 
Den gammelkendte konstatering af, at 
høj realrentefod indebærer, at stærk 
hugst er optimal, står uimodsagt: Ved 



øget rentefod forøges jo betydningen af, 
hvor langt fremme i tid hugstudbytterne 
falder. 
Da årringsbredden, givet hugststyrken, 
falder med aftagende bonitet, udgør 
den ingen begrænsning for kvaliteten 
på de laveste boniteter. Uanset ens 
forestillinger om, hvor en eventuel 
grænse for maksimal årringsbredde i 
tømmer vil komme til at ligge, vil den 
økonomisk optimale adfærd altså inde
bære hårdere hugst med aftagende 
bonitet. 
Det er dog nødvendigt at være 
opmærksom på, at knaststørrelsen kan 
blive en begrænsende faktor, særligt 
fordi nutidens (og fremtidens) kulturer 
på lav bonitet har et væsentligt lavere 
plantetal, end de tre hugstforsøg havde. 
Hvis man forestiller sig, at den maksi
malt tilladelige middelårringsbredde i 
tømmer-sortimentet fremover kommer 
til at ligge i den centrale del af det 
spektrum, der kan produceres i ens 
skov, bør man føre en svagere hugst 
(ca. 1-2 hugstgrader), end hvis årrings
bredde-grænsen forventes at komme til 
at ligge uden for spektret. 
Betydningen af dette forstærkes (svag
hugst-området udvides), hvis der for
ventes stor prisdifferentiering mellem 
tømmer og ikke-tømmer eller vægt
afregning af hovedparten af ikke
tømmer-sortimentet. Noget tilsvarende 
gælder, hvis man forventer, at nutidens 
stærkt dimensionsafhængige tømmer
priskurve med tiden vil blive afløst af en 
mindre dimensionsafhængig prissætning. 
Kompensationsannuiteten giver et indtryk 
af, hvad det koster at vælge den mod
satte yderlighed af det umiddelbart 
optimale. Dette kan anvendes i for
bindelse med vurdering af den 
biologiske stabilitets betydning: Hvis 

stærk hugst umiddelbart ser ud til at 
være optimal, udtrykker kompensa
tionsannuiteten således, hvad det 
koster at føre svag hugst for at beskytte 
bevoksningerne mod mindre storme. 
Orkaner som den, der ramte den sydlige 
del af landet den 3. december 1999, er 
det dog formentlig begrænset, hvad 
man kan gøre for at beskytte sig imod. 
Den økonomiske forskel på bedste og 
værste hugstaIternativ viser sig at være 
stor 
- hvis kalkulationsrentefoden er lav, 
- hvis grænsen for den acceptable 

middelårringsbredde ligger i nær
heden af midten af det spektrum, der 
lader sig producere på lokaliteten, 
samt 

- hvis alt træ, uanset hugststyrke, for
ventes at kunne afsættes som tømmer, 
altså hvis den tilladelige middel
årringsbredde er høj. 

Dette betyder, at valget af hugststyrke er 
relativt frit, såfremt ens forventninger til 
fremtidens marked er, at intet af det pro
ducerede råtræ på voksestedet - uanset 
hugstbehandling - vil kunne afsættes 
som konstruktionstømmer eller lig
nende. Endvidere er der stor valgfri
hed, hvis kalkulationsrenten er høj. 
I dette tilfælde vil den økonomisk mest 
fordelagtige disposition svare til det, 
der konstateres ved "klassiske skov
økonomiske kalkyler" . Det vil som 
regel sige at hugge så stærkt som 
muligt, uden at det går ud over be
voksningens tilvækst og stabilitet. 
H vis man på den anden side er optimistisk 
med hensyn til den fremtidige afsætning 
af konstruktionstømrner, er den økono
rniske forskel på det bedste og dårligste 
hugstaltemativ større. Hugsten bør -
afhængigt af kalkulationsrentefoden -
være svagere, bortset fra det tilfælde, hvor 
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det forventes, at alt råtræ - uanset kvalitet 
- i fremtiden lader sig afsætte som 
tømmer. I så fald er hård hugst fornuftigt, 
hvis det i øvrigt anses at være foreneligt 
med en timelig grad af stormstabilitet. 
På lav bonitet er kompensations
annuiteten mindre end på høj bonitet, 
men i forhold til det relativt beskedne, 
gennemsnitlige årlige dækningsbidrag 
kan den være betragtelig. På lav bonitet 
kan det altså være endnu vigtigere at 
vælge nogenlunde rigtigt. 
De fremlagte konstateringer med hensyn 
til den fordelagtigste hugststyrke er -
til alt held - relativt ufølsomme overfor 
realprisernes udvikling. 
På de fleste danske voksesteder vil en 
moderat hugst formentlig være et godt 
valg. På lavere boniteter bør hugsten 
være stærkere, i det omfang det er muligt 
under hensyntagen til bevoksningernes 
stabilitet. Under alle omstændigheder 
må hugststyrken afpasses efter kulturens 
tæthed og ensartethed. 
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Skovenes anvendelse, lokalt og globalt, 
er kommet til at fylde stadigt mere på 
den nationale og internationale dags
orden i de seneste ti år. Samfundets 
interesse for skovene er øget som følge 
af truslen mod skovenes stabilitet, 
erkendelsen af deres betydning i en 
bæredygtighedssammenhæng og en 
stigende forståelse for deres mange 
værdier. Af disse grunde er der behov 
for en grundig skovøkologisk viden, 
ikke mindst hos de professionelle, der 
beskæftiger sig med skove. 
Viden kan findes i de lærebøger, som i 
stigende antal bringes på markedet. 
Blandt disse skal den, som er nævnt 
ovenfor, fremhæves som et godt eksem
pel på en grundig, redelig, oplysende og 
let læselig bog, som giver et opdateret 
billede af skovøkologi. 
Forfatterne er kyndige folk fra en række 
universiteter i USA. Bogen bærer da 
også præg af, at det især er det nord
amerikanske kontinent, som bidrager 
med eksempler på skovøkologiske 
emner. Bogen indgår i undervisningen 
i skovøkologi for studerende ved KVL, 
fordi den på glimrende vis redegør for 
de grundlæggende principper knyttet 
til de forskellige dele af skovøko
logien. Den suppleres i undervisningen 
med et uddrag af danske og euro
pæiske kilder. 
De i alt 22 kapitler fordeler sig på en 
indledning om skovøkologiens grund-

læggende begreber, og 6 dele som 
behandler de hovedemner, skovøko
logien i dag er optaget af. 
I første del betragtes skovøkosystemet i 
forskellig rumlig og tidsmæssig skala. 
Betydningen af at se på systemet i 
global, regional og lokal skala, samt i 
tidskaIa fra hele efteristiden til et mere 
begrænset tidsforløb bliver præciseret. 
I anden del behandles det enkelte træ 
som en del af systemet. Træets fæno
typiske variation, træarters genetiske 
diversitet såvel som genøkologien 
behandles. Endvidere omtales for
yngelsesøkologiske forhold samt 
struktur og vækst hos træer, herunder 
den arkitektoniske opbygning. 
Tredje del omhandler de fysiske om
givelser, dvs. klimaet generelt, lys- og 
temperaturforhold , samt terræn- og 
jordbundsforhold. Et helt kapitel er viet 
til brand i skov som udtryk for den store 
betydning, brand har som økologisk 
faktor i mange nordamerikanske skov
områder. Denne del afsluttes med en 
behandling af, hvordan det enkelte 
voksested vurderes, herunder metoder 
til lokalitetskortlægning. 
Betydningen af at skoven er sammensat 
af særlige samfund behandles i fjerde 
del. Dyresamfund får en særlig behand
ling, og heri indgår dyrs forskellige 
påvirkninger af planteverdenen og sam
spil med den, f.eks. i forbindelse med 
bestøvning og frøspredning, og ved dyrs 
gnav og græsning. Konkurrence og 
mutualisme (positiv vekselvirkning 
mellem arter) indtager en naturlig plads. 
I femte del , som optager næsten en 
fjerdedel af bogen, behandles skov
økosystemets dynamik, dvs . årsager til 
og omfang af forandringer over tid (og 
rum). De naturlige forstyrrelser, som 
især spiller en rolle, er de, der frem-
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kaldes af storm og af brand, men andre 
som f.eks. oversvømmelse og insekt
angreb kan også komme på tale. 
Konsekvensen af forstyrrelse er, at en 
succession sættes i gang. Skoven gen
nemløber en udvikling, som alt efter 
forstyrrelsens karakter, de stedlige 
egenskaber og de forhåndenværende 
arter kan antage forskellige forløb. 
Den historiske udvikling og den moderne 
opfattelse af successions begrebet om
tales. Centrale begreber i forbindelse 
med skovøkosystemets dynamik er 
næringsstofkredsløb og diversitet i 
systemet, og disse begreber behandles i 
forskellige rumlige skalaer. 
Endelig inddrages også landskabets 
økologi, hvor betydningen af, at skoven 
er en del af et større landskab, bliver 
beskrevet. Herunder omtales også de 
menneskeskabte ændringer af land
skabet, som mange steder har forskudt 
balancen mellem skovbevoksede arealer 
og åbne, ofte dyrkede områder. Af 
særlig interesse for skovøkologien er 
den fragmentering af skovarealet, som 
er indtruffet mange steder. 
Den sjette og afsluttende del omhandler 
Verdens skove og gi ver et overblik 
over, hvilke skovtyper der træffes på 
de forskellige kontinenter og under 
forskellige klimater. 
Som det fremgår er der rigeligt med 
viden at høste af for den, der vil op
datere sine kundskaber om "skovnatu
ren" og orientere sig om, hvilke 
spørgsmål skovøkologien for tiden er 
optaget af. Kun betydningen af de 
menneskeskabte belastninger på skov, 
f.eks. gennem forsuring, N-forurening, 
global opvarmning o.lign. savner en 
mere grundig behandling. Sådanne 
emner må opsøges i andre lærebøger. 
Det er interessant at iagttage, hvor 
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stærkt fokus i skovøkologien har rykket 
sig over de seneste 25 år. I den fore
liggende bogs 2 . udgave fra 1973 med 
forfatterne Stephen SPUIT og Burton 
Barnes var næsten halvdelen af bogen 
optaget af at beskrive de fysiske forhold, 
altså kårene i skoven. I den nærvær
ende 4. udgave ligger hovedvægten på 
skovøkosystemets komplekse dynamik. 
Dette understreger meget godt, at skov
økologi i endnu højere grad er blevet 
multidisciplinær. Det peger på, at økolo
gien står over for en kæmpe opgave med 
at trænge ned i skovens endeløse række 
af komplekse sammenhænge. 

Jens Dragsted 
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