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TRÆBASEREDE 
KOMPOSITMATERIALER ER EN 

MULIGHED FOR DANSK INDUSTRI 

Oxford class: 862 

Af forstkandidat KJELL SUADICANI 

I forlængelse af debatten om anvendelse af blandt andet cellulose
træet på danske træindustrier bringes her en beskrivelse af nogle 
produkter, det kunne blive aktuelt at fremstille. Det drejer sig om de 
vigtigste nye træbaserede kompositmaterialer. 

1. Indledning 
Det er foreslået at anvende det lavværdige træ til såvel papirmasse
fremstilling som produktion af træbaserede kompositmaterialer. 
Iværksættelse af en papirmasseproduktion kan aftage meget store 
mængder råtræ, men det er ikke sikkert at produktionen vil blive 
lønsom. Investering i en papirmassefabrik anslås til ca. 3 mia. kr., 
muligvis mere af miljøhensyn. Der er meget kraftig konkurrence på 
markedet for papirmasse, og udviklingen går mange steder mod in
tegrerede papirmasse/papirfabrikker. En sådan fabrik vil koste mel
lem 5 og 6 mia. kr. Til sammenligning koster en fabrik til fremstilling 
af træbaserede kompositplader 200-300 millo kr. 

Papirmasseproduktion er stordrift. En lønsom produktionsstør
relse anslås til ca. 1000 tons papirmasse pr. dag. Det svarer til ca. 1,5 
millo m3 råtræ, hvilket er mere, end der er til rådighed i Danmark. 
Produktion af træbaserede kompositplader kan iværksættes med et 
årligt forbrug af råtræ på 150.000-300.000 m 3 råtræ. Produktions
størreisen ved fremstilling af træbaserede kompositprodukter pas
ser således bedre til danske forhold. 

Danmark er storimportør af såvel papir som træbaserede kompo
sitplader. Det kan derfor ikke på dette grundlag vurderes, hvilken 
produktion, der er at foretrække. 
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Det endelige valg må foretages efter grundige økonomiske overve
jelser, hvor markedsudviklingen på de to områder er en nøglefaktor. 
Forbruget af nye træbaserede kompositplader som MDF-plader og 
OSB-plader viser den største stigning af alle træbaserede produkter. 

Denne artikel beskæftiger sig med anvendelse af lavværdigt nåle
træ til produktionen af træbaserede kompositmaterialer. 

2. Træressourcer i Danmark 
Lavværdigt træ er træ, der ikke anvendes til fremstilling af massive 
træprodukter. Det skyldes i reglen, at dimensionen er for lille til al
mindelig opskæring. 

De lavværdige træressourcer består af overskudstræ og træ, der 

ANVENDELSE AF ' NÅLETRÆ I DAG 
A: Savskarel træ 
B: Sp3np l adetr z 
C: Br ændselsfl i s m.m . 
D: Eksport 
E: Efterladt i skoven 

E 500.000 ~ 

D 650.000 ~ 

A 350 . 000 ~ 

B 250 . 000 ~ 

C 400.000 ~ 

FREMTIDIG ANVENDELSE AF NÅLETRÆ 
A: Savsk3ret træ 
El: Sp3npl adetræ 
C: Brzndse lsflis m,m. 
D: Ny industriel produktion 
E: Ef ter l adt i skoven 

E 250 .000 .3 A 350.000 ~ 

~=:::\- B 250.000 ~ 

D 900.000 ~ 

C 400 .000 .3 

Figur l. Anslåede mængder nåletræ til rådighed for ny industriel produktion 
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anvendes til brændsels flis, brænde, cellulose- og spånpladetræ. Det 
kan diskuteres, om Junckerkævler er lavværdigt træ. 

2.1 Nåletræ 
Der skoves ca. 2,15 mill. m3 nåletræ om året i Danmark. Ca. 500.000 
m' efterlades i skoven, mens 1,65 mil!. m3 anvendes. 

Det anslås, at ca. 900.000 m\ der i dag eksporteres, afbrændes el
ler efterlades i skoven, kan anvendes i en ny industriel produktion 
(figur 1). 

De 900.000 m3 er fremkommet ved følgende beregning, hvor data 
er hentet i Baadsgaard-Jensen (1988) og korrigeret efter skøn. (De 
kursiverede tal viser de tilgængelige mængder): 

ANVENDELSE AF LØVTRÆ I DAG 
A: Sal/skAret træ inel. junekerk æv ler 
B: Ce 11ulose- og spanp lade træ 
C: Brænde m.m. 
O: Efter ladt i skoven 

•. ~~. I 

O 400 .000 13 

B 150.000 13 

C ~0 . 000 13 

FREMTIDIG ANVENDELSE AF LØVTRÆ 
A: Savskaret træ ine l. j unckerkzv l er 
B: Cellulose- og sp&npladetrz 
C: Brænde m.m. 
O: Ny industriel produktion 
E: Efterladt i skoven 

E 150.000 13 •. ~~. 
B 150.000 13 

O 400.000 13 

C 250.000 13 

Figur 2. Anslåede mængder løvtræ til rådighed for ny industriel produktion 
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De 500.000 m l cellulosetræ, der eksporteres, kan også indgå i en 
dansk produktion, og de 50.000 m l, der i dag sælges som brænde, 
forventes også at kunne anvendes industrielt. 

Af de 250.000 m', der i dag sælges som brændselsflis, forventes 
ca. 100.000 m l at kunne anvendes industrielt, mens de resterende 
150.000 m' kun kan anvendes som brændsel. 

Ved samme hugst som i dag kan således frigøres ialt 900.000 m l 
lavværdigt nåletræ til industriel anvendelse udover de ca. 250.000 
m' , der allerede anvendes i dag. 

Der vil alligevel være ca. 250.000 m' lavværdigt træ til energifor
mål udover de 100.000 m' , der afbrændes på savværkerne. Tillige vil 
ca. 20% af de 900.000 m' være affald til afbrænding og lignende 
(ikke medregnet i figur l). 

Overskudstræ (også kaldet de marginale træressourcer) i Dan
mark er opgjort af Skovteknisk Institut i 1979. Der anslås at være ca. 
650.000 m' overskudstræ pr. år i nål i Danmark. Det svarer godt til 
ovenstående, hvor ca. 500.000 m' pr. år efterlades i skoven. Brænd
selsflisen (250.000 m') er dog et nyt produkt, der til dels er medreg
net i overskudstræet i 1979. 

2.2. Løvtræ 
Der skoves ca. 1.150.000 m' løvtræ pr. år i Danmark. Ca. 400.000 m' 
efterlades i skoven, mens de resterende 750.000 m' anvendes. 

Savværkerne aftager årligt ca. 700.000 m l råtræ. Med et skæreud
bytte på ca. 50070 fås en anvendt mængde råtræ på ca. 350.000 m l, 
mens de resterende 350.000 m 'lavværdigt træ anvendes til energifor
mål (100.000 m'), sælges til spånpladefremstilling (100.000 m' ) eller 
eksporteres til fremstilling af papirmasse (150.000 ml). 

Danske spånpladefabrikker aftager årligt ca. 150.000 m' lavvær
digt nåletræ til fremstilling af spånplader, og ca. 500.000 m' sælges 
som cellulosetræ til Sverige. 

Der sælges årligt ca. 50.000 m' brænde af lavværdigt nåletræ, 
mens ca. 250.000 ml flishugges og sælges som brændselsflis. 

Af de 500.000 m' , der årligt efterlades i skoven, forventes ca. 20% 
- 100.000 m l - at kunne anvendes industrielt. Ca. 30% (150.000 ml) 
kan anvendes som brændsel, mens de resterende ca. 50% (250.000 
ml) må forventes at blive efterladt i skoven under alle omstændighe
der. 

Af de 350.000 m', der fraskæres på savværkerne, forventes de 
100.000 ml kun at egne sig til afbrænding, mens de 150.000 m J, der 
eksporteres, kan indgå i en dansk produktion. 
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Det anslås, at ca. 400.000 m 3 løvtræ, der tidligere er afbrændt eller 
efterladt i skoven, kan anvendes i en ny industriel produktion (fig. 
2). Det er fremkommet på følgende måde. (Kursiverede tal angiver 
de tilgængelige mængder): 

Savværkerne inklusiv gulvbræddeproduktionen på Junckers In
dustrier A/S aftager ca. 400.000 m 3 pr. år. Med et skæreudbytte på 
ca. 50070 fås en anvendt mængde råtræ på ca. 200.000 m 3, mens de re
sterende 200.000 sælges til papirmasse- eller spånpladeproduktion 
(100.000 m 3) eller afbrændes (100.000 m3 ) . 

Danske spånpladefabrikker og papirmasseproduktionen på 
Junckers Industrier A/S aftager ca. 50.000 m3 løvtræ/år, mens ca. 
300.000 m 3 sælges som brænde. Der fremstilles kun en ubetydelig 
mængde brændselsflis af løvtræ. 

Af de 400.000 ml, der efterlades i skoven, forventes ca. 25070 at 
kunne anvendes industrielt - 100.000 ml. Ca. 35070 kan anvendes 
som brændsel (150.000 m 3), mens de resterende 40070 må efterlades 
i skoven (l50.000 m3). De 300.000 ml, der sælges som brænde for
ventes alle at kunne indgå i en industriel produktion. 

I løvtræ kan således frigøres ialt ca. 400.000 ml/år til industriel 
anvendelse, udover de 200.000 m 3 , der allerede anvendes. 

Der vil stadig være ca. 150.000 m3 til energiformål udover de 
100.000 m3 , der afbrændes på savværkerne. Af de 400.000 m 3 vil ca. 
20070 være affald til afbrænding (ikke medtaget i figur 2). 

Det største potentiale findes således i nåletræ. Det skyldes pri
mært den større årlige skovning, og at Junckers Industrier A/S alle
rede anvender store mængder lavværdigt løvtræ. 

Vægten må derfor lægges på at finde en anvendelse for lavværdigt 
nåletræ. 

3. De vigtigste træbaserede kompositmaterialer 
Tidligere var spånplader og krydsfiner de eneste træbaserede kom
positmaterialer, men i dag er produkterne langt mere specialiserede 
og med bedre egenskaber. Spånplader og krydsfiner behandles ikke 
i denne artikel. 

I hovedsagen kan træbaserede kompositmaterialer inddeles i tre 
grupper, der adskiller sig fra hinanden ved den tid, de har været på 
markedet, og ved anvendelsen . 

- Pladeprodukter 
- Tømmersubstitutter 
- Formede emner 
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I det følgende beskrives de nyeste produkter fremstillet af træ, 
som er sønderdeIt i små stykker. 

3.1 Pladeprodukter 
Det er valgt at beskrive waferboards, OSB-plader, COM-PLY-plader 
og MDF-plader. Adskillelsen afwaferboards og OS B-plader er ikke 
helt klar, og der ses andre betegnelser for disse produkter. Der findes 
ikke danske betegnelser for produkterne, hvorfor de oprindelige en
gelske betegnelser er anvendt. Der findes en lang række handelsnav
ne for produkterne. 

3. 1. 1. Waferboards 

Waferboards er en canadisk opfindelse. Det første anlæg til 
fremstilling af waferboards blev bygget i 1962, og siden har en lang 
række andre virksomheder påbegyndt produktionen. 

Waferboards er plader fremstillet af store, omtrent kvadratiske 
tynde spåner - wafers - der er limet sammen på samme måde som 
almindelige spånplader. Wafers har typisk en længde og bredde på 
ca. 5 cm, mens tykkelsen varierer mellem 0,6 og 1 mm, med de 
tykkeste wafers i midterlaget (Walter 1981). 

I waferboards er wafernes geometri afgørende for pladens 
kvalitet. De store og ensartede wafers betyder også, at der ikke 
anvendes nær den mængde lim, der anvendes i en almindelig 
spånplade. Der anvendes 2,5-3,0070 bindemiddel og ca. 1,5% voks 
beregnet på vægtbasis mod 5-6% bindemiddel og ca. 1 % voks i en 
almindelig spånplade. 

Waferboards har ikke så gode styrke- og stivhedsegenskaber som 
krydsfiner i længderetningen, hvilket hænger sammen med den 
tilfældige orientering af waferne, en utilstrækkelig fordeling af 
bindemidlet og svagheder i waferne. 

Pladerne limes i reglen sammen med en phenollim på pulverform. 
Denne limningsmetode volder problemer ved fremstilling af plader, 
der er tykkere end to til tre cm. Der forskes i anvendelse af en 
Isocyanat-lim, der skulle løse disse problemer. Waferboards har 
også tendens til irreversibel kvældning ved varierede fugtighed. Det 
hænger sammen med den ringe mængde lim i pladerne. 

Orienteres spånerne anvendes betegnelserne waferboard plus eller 
oriented waferboards. Orienteringen sker på langs af pladens 
længderetning i dæklaget, og på tværs af pladens længderetning i 
midterlaget, eller der orienteres kun i dæklagene. Herved fremkom
mer et produkt, der ligger mellem waferboards og OSB-plader. 
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Waferne skal være længere, end de er brede for at kunne orienteres. 
Et waferboard plus-produkt sælges i Danmark under navnet 
Wafertex. 

Waferboards er fremstillet med henblik på udnyttelse af lette 
løvtræarter (især poppel) i det østlige Canada. Der anvendes råtræ 
med diameter i top på mindst 12 cm. Der kendes dog i hvert fald en 
fabrik, der anvender gran i produktionen. De lette løvtræarter er 
særligt velegnede, da der kan opnås et tilstrækkeligt limtryk, uden at 
pladene bliver alt for tunge. Ringporet træ er mindre anvendeligt, da 
waferne brækker på langs. Alle kendte waferboardanlæg afbarker 
og runder råtræet før spåning. 

På trods af de dårligere egenskaber anvendes waferboards på de 
områder hvor krydsfiner af ringere kvalitet anvendes. Det er til 
vægbeklædning, gulve, entreprenørafskærmning og emballage. 
Desuden forventes det, at waferboards kan trænge ind på områder, 
hvor træ tidligere er erstattet af andre materialer. 

I Europa findes i 1987 kun få anlæg, der fremstiller waferboard i 
modsætning til Nordamerika, hvor der er adskillige anlæg i drift i 
såvel USA som Canada. 

Den irreversible kvældning, der som nævnt skyldes den ringe 
limmængde, er en væsentlig ulempe ved waferboards. Kvældningen 
kan ikke reduceres væsentligt uden at forøge limmængden. 

Figur 3. Typisk waferboard plade 
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En anden ulempe er de relativt store krav, der stilles til råtræet. 
Det gælder ikke kun dimension, men også træets struktur. Det 
vurderes, at det inden for en rimelig tid vil blive muligt at fremstille 
wafers af den bedste del af det lavværdige nåletræ, men de lette 
løvtræarter egner sig formentlig bedre. 

På figur 3 ses en typisk Waferboard. 

3.1.20SB-plader 
OSB er en forkortelse af Oriented Strand Board. 

I 1965 blev der udtaget patent på en metode til fremstilling af 
OSB-plader. OSB-pladen er udviklet med henblik på at fremstille en 
plade, hvis egenskaber ligger så tæt på krydsfiner som overhovedet 
muligt, og som udnytter råtræet bedre end waferboards. 

OS B-plader er plader fremstillet af lange tynde spåner - strands 
- der er orienterede som beskrevet for waferboard plus. Strands er 
egentlig blot wafers, der er flækket på langs. De bedste strands er 5-7 
cm lange, ca. 1 cm brede og ca. 0,35 mm tykke. Tynde strands er bed
re end tykke, men der er grænser for, hvor tynde de kan fremstilles . 
Strands'ene er tykkest i midterlaget. 

Orienteringen i dæklagene sikrer gode styrke- og stivhedsegen
skaber på langs af pladerne, mens orienteringen i midterlaget giver 
rimelig styrke og stivhed på tværs af pladen. Også OSB-plader 
kvælder ved varierende fugtighed, men ikke så meget som wafer
boards (Walter op.cit). 

De tekniske egenskaber ligger meget tæt på krydsfiner, og produktet 
anses for at h~lVe et meget stort potentient marked. Produktet er dog så 
nyt på markedet, at kendskabet til det er begrænset. Pladerne er tunge
re end tilsvarende krydsfinerplader, men prisen er også lavere. 

I modsætning til waferboards limes OSB-plader i reglen sammen 
med en væskeformet phenollim. Som følge af de mindre spåner og 
den anden limningsmetode skal der anvendes mere lim til OSB
plader end til waferboards. Der anvendes ca. 6070 lim og 1070 voks ved 
fremstilling af OSB-plader. Tilsætning af voks giver en bedre forde
ling af lim på strands'ene. 

De eksisterende anlæg anvender næsten alle mekanisk orientering 
af strands'ene, hvilket stillet ret store krav til råtræet. Der er opfun
det en metode til elektrostatisk orientering af strands'ene, og den 
kan anvendes på langt mere heterogent materiale. Metoden har end
nu ikke vundet større udbredelse, da de anvendte strands kan orien
teres tilfredsstillende mekanisk. Den mekaniske og elektrostatiske 
orientering kan også kombineres. 
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Der stilles mindre krav til råtræet til fremstilling af OS B-plader 
end til waferboards. Det skyldes, at det er acceptabelt, at strands'ene 
knækker på langs. Udnyttelsen af råtræet bliver derfor højere end 
ved fremstilling af waferboards. De eksisterende anlæg anvender let
te løv- og nåletræer, og kvaliteten af dette er den samme, som anven
des til fremstilling af waferboards. Det vil sige afkortet træ med en 
diameter over 12 cm. Spån kvaliteten af gran er på højde med tilsva
rende spåner af lette løvtræarter (Chase 1985). 

Selvom OSB-plader fremstilles i industriel skala i dag, mangler 
der endnu en del forskning før produktet er færdigudviklet. Det dre
jer sig om områder som spånform og -fremstilling, orientering, lim
ning og presning. 

Da OSB-pladens egenskaber ligger tæt op ad krydsfiner, kan de 
anvendes på områder, hvor der stilles relativt store krav til pladernes 
styrke og stivhed. De anvendes som midterlag i COM-PLY-plader 
(se næste afsnit), i møbelindustrien, som konstruktionsplader, som 
støbeplader til beton m.m. 

Såvel waferboards som OSB-plader har en ret grov overflade, som 
skyldes de store spåner. Efter en forpresning kan et tyndt lag smuld 
og små spåner lægges på hver side, og pladerne vil efter pudsning lig
ne de almindelige spånplader. 

Figur 4. Typisk OSB-plade 



132 

Det forventes, at det snart er muligt at fremstille strands af lav
værdigt træ, men metoden er ikke færdigudviklet. Ved anvendelse af 
elektrostatisk orientering vil det være muligt at fremstille en plade 
med gode egenskaber af ret heterogent materiale. 

I det hele taget vurderes mulighederne bedre for OSB-plader end 
for waferboards. 

På figur 4 ses en typisk OSB-plade. 

3.1.3. COM-PLY-plader 
COM-PLY er en sammenstilling af Composite (komposit) og Ply
wood (finer). Ved at pålime finer på begge sider af en spånplade fås 
et produkt, hvis egenskaber ligger tæt på krydsfiner. Produktet er 
fremstillet i USA siden 1976. Finerfabrikkerne fremstiller spånpla
der af deres affald og anvender disse i produktionen. 

Baggrunden for fremstilling af produktet er således det samme 
som ved fremstilling af OSB-plader, men COM-PLY-pladen ligner 
af indlysende grunde mere en krydsfinerplade. 

Som midterlag kan anvendes en almindelig spånplade, eller der 
kan fremstilles en en-laget OSB-plade. Fineren lægges med fibrene 
i pladens længderetning, mens OSB-pladen lægges med fibrene på 
tværs af pladens længderetning. 

Produktionen kan foretages i et eller to tempi. Fineren kan påli-

Figur 5. Typisk COM-PLY-plade 



l33 

mes pladen eller presning af pladen og pålimning af finer kan ske i 
en arbejdsgang. 

Afuængig af produktets anvendelse stilles der forskellige krav til 
pladen i midterlaget, men pladen vil under alle omstændigheder op
nå relativt gode egenskaber i længderetningen, da det er yderlagene, 
der betyder mest for styrke- og stivhedsegenskaberne. 

Produktet anvendes på samme område som krydsfiner. Den er 
dog mindre egnet udendørs, da midterlaget kvælder. 

En plade til anvendelse som midterlag i en COM-PLY-plade kan 
fremstilles af lavværdigt træ, men det vil være nødvendigt at indkø
be finer til yderlagene. Der er ikke tilstrækkelig nåletræ i finerkvali
tet i Danmark til at iværksætte en produktion af nåletræfiner. 

På figur 5 ses en typisk COM-PLY-plade. 

3.1.4 MDF-plader 
MDF er en forkortelse for medium density fibreboard. Det defineres 
som en fiberplade med rumtæthed på 400-800 kg/ m'. MDF-plader 
er tykkere end de almindelige masonitplader og ligner mere en al
mindelig spånplade i såvel udseende som anvendelse. 

MDF-plader blev introduceret på det amerikanske marked i be
gyndelsen af 60'erne. MDF-plader fremst illes af defibreret træ, der 
limes sammen med en syntetisk lim på samme måde som almindelig 
spånplade. Defibreringen foretages normalt thermomekanisk, hvil
ket vil sige, at råtræet dampes før defibrering, og at defibreringen 
foregår mekanisk. 

Pladerne er oprindelig fremstillet med henblik på anvendelse i 
byggesektoren, men de anvendes i dag overvejende i møbelindustri
en. Den væsentligste fordel frem for almindelige spånplader er, at 
pladen er homogen i hele pladens tykkelse. Det betyder, at der kan 
laves afrundede kanter uden først at skulle pålime en kantliste. Ved 
anvendelse af MDF-plader i møbelindustrien spares herved udgifter 
til pålimning af kantlister, og der kan anvendes en tyndere overflade
finer. Der kan også fræses mønster i pladen. 

MDF-pladernes styrke- og stivhedsegenskaber svarer til alminde
lige spånplader, men pladen kvælder mindre. 

Tørreprocessen er ret dyr, hvorfor der arbejdes med at reducere 
omkostningerne på dette område. 

Der stilles de samme krav til råtræ til fremstilling af MDF-plader, 
som i papirmasseindustrien. Alt træ kan bruges, men i praksis stilles 
store krav til den flis, der skal defibreres. Det skyldes procestekniske 
forhold såsom anvendte kemikalier, kogetid og udbytte. Afbarkning 
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af råtræet eller grundig fraktionering af flis eller masse er en forud
sætning for fremstilling af en rimelig kvalitet. 

En MDF-plade er ca. 100070 dyrere end en spånplade, men merud
giften kan tjenes ind ved sparede omkostninger i den videre foræd
ling. 

Produktionskapaciteten for MDF-plader i Europa er i kraftig 
stigning, og der er i Vesteuropa mindst ti anlæg, der fremstiller 
MDF-plader. Produktet anvendes i stadigt stigende omfang i den 
danske møbelindustri. Fra 1985 til 1987 er importen af halvhårde fi
berplader steget med ca. 70%. Det er mere end noget andet træbase
ret produkt. Stigningen forventes primært at skyldes en stigning i 
importen af MDF-plader. 

Spånpladetræ, cellulosetræ og flis fra savværksindustrien kan 
anvendes i produktionen, og der stilles færre krav til råtræ til MDF
plader end til råtræ til waferboards og OSB-plader. 

3.1.5. Sammenligning af de forskellige pladetyper 
I figur 6 er de forskellige pladers typiske stivheds- og styrkeegenska
ber sammenstillet. Til sammenligning er indhentet detailpriser på de 
forskellige produkter. 

MOE er udtryk for pladens stivhed. Jo højere MOE, jo mere stiv 
er pladen. MOR er udtryk for pladens bøjningsstyrke. Jo højere 
MOR, jo stærkere er pladen. IB er udtryk for pladens trækstyrke 
vinkelret på pladen. Jo højere IB, jo bedre hænger pladen sammen. 

Stivhed og bøjningsstyrke for krydsfiner, COMPLY og OSB-pla
den er målt langs med overfladelagets fiberretning. 

Tallene er kun medtaget for at give en ide om forholdet mellem de 
forskellige produkter. 

Det ses af figur 6, at egenskaber for COM-PLY og OSB-plader er 
meget lig med krydsfiner, ved en lidt højere rumvægt. Waferboards 
egenskaber ligner derimod mere de almindelige spånplader. 

Figur 6: Skematisk sammenligning af forskellige pladetyper 

Pladetype Rumvægt MOE MOR IB Kvældning Detail-
læ ngde tykkelse pris 

kg/ m' mpa kpa kpa 0/0 % kr/ m' 

Krydsfiner 500 8,6 45 0 ,76 0,20 10 60 
COM-PLY 625 8,6 45 0,62 0,25 15 60 
OSB-plader 650 8 ,6 48 0,83 0,20 25 37 
Waferboards 675 5,4 21 0,48 0,25 30 
Alm. spånplade 700 3,6 20 0,84 0,25 30 30 
MDF-plade 700 3,6 20 0,90 0,20 20 65 
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3.2 Tømmersubstitutter 
Anvendelse af tømmersubstitutter fremstillet af træbaserede kom
positmaterialer er i stadig udvikling, og produkterne er i dag så langt 
fremme, at de fremstilles industrielt. 

Tømmersubstitutter kan fremstilles af parallellimet finer, af pa
rallelorienterede strands og lignende eller af en blanding af disse. I 
dag fremstilles mest parallel-lamineret finer som tømmersubstitut 
(Laufenberg 1988). 

Substitutterne har den væsentlige fordel frem for massivt tøm
mer, at produktet er mere homogent, da svagheder som følge af kna
ster og lignende er jævnt fordelt gennem produktet eller helt elimi
nerede. 

Ved anvendelse af massivt træ vides kun, at styrken ligger inden 
for et givet interval. I konstruktioner må man derfor gå ud fra, at det 

Figur 7. Elmast fremstillet af parallelorienterede strands 
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anvendte træ ligger i bunden af intervallet for at være sikker på, at 
konstruktionen har nok styrke. 

Tømmersubstitutter kan fremstilles med ubetydelig variation i 
styrke. Da styrken kan angives meget præcist, kan man anvende den 
eksakte styrke ved dimensionering af en konstruktion. Det betyder 
dels, at det kun er nødvendigt at producere en tømmersubstitut med 
en styrke svarende til bunden af intervallet for massivt træ, og dels 
at man ikke behøver at bruge »for meget« træ i konstruktionerne. 

Der stilles meget store krav til orienteringen, hvis der skal fremstil
les et produkt af strands med tilfredsstillende styrke- og stivheds
egenskaber, også selvom svagheder som knaster fordeles eller fjer
nes. 

Der er fortsat behov for forskning og udvikling på forskellige 
nøgleområder. Det gælder især materialekvalitet og den geometri
ske opbygning af produkterne. 

En elmast fremstillet af parallelorienterede strands ses på figur 7. 

3.2.1 Scrimber 
I Australien fremstilles et særligt produkt kaldet »scrimber«. Det 
fremstilles af unge træer (Pinus radiata eller Poppel), der afbarkes, 
trykkes flade gennem en valse, dyppes i bindemiddel og trykkes 
sammen i form som tømmer. 

Der fremkommer et produkt, der ligner massivt træ, og med styr
ke på ca. 70070 af dette. Fremstillingsprocessen holdes hemmelig, 
men det vides, at den anvendte limmængde er meget stor, og at det 
belaster økonomien i fremstillingsprocessen. 

Fremstillingsprocessen er patentanmeldt i Sverige. 

3.2.2 Parallel strand lumber 

I Canada har forskere udviklet et tømmersubstitut, der kan leve op 
til de krav, der stilles til massivt træ, og på visse områder overgå det. 
Et andet kraver, at råtræet blev udnyttet væsentligt mere effektivt 
end ved fremstilling af parallel-lamineret finer. 

Der fremstilles meget lange strands (længde ca. 2m) af skrællet 
finer. Udnyttelsesprocenten er langt højere end ved almindelig finer
skæring, da det eneste krav til fineren er længden. Over 95070 af den 
tørrede finer anvendes i produktet mod en udnyttelsesprocent ved 
almindelig finerskæring på ca. 50070 (Barnes og Churchland 1988). 

I forbindelse med udvikling af produktet blev opfundet en speciel 
tørre- og presseteknik, der anvender mikrobølger til hærdning af 
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bindemidlet. Bindemidlet er en særlig slags plastic. Presningen 
foregår kontinuerligt, mens mikrobølgerne opvarmer måtten. 

Produktet viser, at det er muligt at fremstille produkter af sønder
delt træ med meget høj kvalitet. Med forbedrede metoder til opspå
ning, orientering og limning forventes det, at det er muligt at frem
stille et lignende produkt af spåner fra lavværdigt træ. 

Produktionen af parallel strand-lumber har hidtil foregået på et 
pilotanlæg, men en egentlig produktion på 90.000 ml/år vil blive 
startet i 1989 i Georgia, USA. 

3.2.3 Andre tømmersubstitutter 
I USA anvendes i stigende grad I-bjælker fremstillet af parallel
lamineret finer. Tilsvarende produkter fremstillet helt eller delvis af 
parallelorienterede strands er under udvikling. 

COM-P LY-tømmer består af to yderlag af parallellamineret finer 
og et midterlag af en almindelig spånplade eller parallel-orienterede 
strands. Også dette produkt er tæt på kommerciel fremstilling i 
USA. 

3.3 Formede emner 
Anvendelsen er næsten ubegrænset, når der tænkes på fremstilling 
af kompositprodukter, presset i en form, som det i dag gøres i pla
sticindustrien. 

Hidtil har forskningen koncentreret sig om fremstilling af speciel
le former uden særlige stivheds- og styrkeegenskaber. Fremover vil 
der stilles store krav til styrke- og stivhedsegenskaber i formede em
ner, og udendørs anvendelse stiller store krav til kvældning og vejr
fasthed iøvrigt. 

Der kan fremstilles tagspær i een arbejdsgang, eller der kan frem
stilles paller. Kabinetter til radioer og lignende kan fremstilles uden 
at skulle samles, og finer kan pålægges samtidig. Fiskekasser og an
den emballage kan fremstilles så de er bedre tilpasset anvendelsen. 

3.4 Kemisk modificering af træ 
Træ har forskellige egenskaber, som ikke er ønskelige, og som be
grænser anvendelsen. Træ kvælder ved varierende luftfugtighed, det 
kan angribes af svamp, råd og insekter, og det kan brænde. 

Ved indgriben i den molekylære struktur i træet kan der ændres 
på alle disse egenskaber. Den mest udviklede metode er reaktion 
mellem OH-grupperne og eddikesyreanhydrid (figur 8). 
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Figur 8. Reaktion mellem eddikesyreanhydrid og en OH-gruppe 
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Problemet har hidtil været, at eddikesyreanhydridet først reagerer 
med det frie og bundne vand, hvorfor det er nødvendigt at tørre træ
et helt ned til 3070 vandindhold for at opnå en rimelig udnyttelse af 
kemikalierne (Rowell et al 1988). 

Vand binder sig til cellulosens, hemicellulosens og ligningens 
hydroxylgrupper ved stigende fugtighed. Det er årsagen til træets 
hygroskopitet. En nedsættelse af træets hygroskopitet kan derfor 
gennemføres ved at bytte hydroxylgrupperne ud med andre radika
ler. Der er opnået op til 70% reduktion i træets kvældning efter be
handling med eddikesyreanhydrid. 

Ved behandling af træet med eddikesyreanhydrid bliver dets mod
standskraft mod svamp, råd og insekter også væsentligt reduceret. 
Det skyldes, at de vednedbrydende enzymer er meget specifikke i de
res krav til træets molekylære opbygning. 

Der opnås altså meget væsentlige forbedringer ved behandling 
med eddikesyreanhydrid. 

Der er i de foretagne forsøg fundet lavere stivheds- og styrkeegen
skaber for de modificerede plader, men det hænger uden tvivl sam
men med, at den anvendte lim ikke har egnet sig til de modificerede 
chips. 

Metoden er dog for nærværende ikke økonomisk, da behandling 
med eddikesyreanhydrid vil tredoble prisen på en waferboard. 

Metoden forventes i fremtiden at styrke de træbaserede komposit
materialer frem for massivt træ, da det er lettere at imprægnere små 
træstykker. Kvældningen er desuden et større problem for træbase
rede kompositmaterialer end for massivt træ. 

4. Afslutning 
Der er forsket intensivt i udvikling af træbaserede kompositmateria
ler med bedre egenskaber end de almindelige spånplader, og i dag er 
man i stand til at fremstille et produkt med næsten lige så gode styr
keegenskaber som en krydsfinerplade af samme tykkelse, men pla
den bliver tungere end krydsfineren. Kvalitets/prisforholdet er for-
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delagtigt, men mangelen på standardisering og den traditionelle 
holdning til materialer hos aftagere kan ofte begrænse anvendelsen. 

I denne artikel er nogle af de nyeste produkter og produktionsfor
bedringer berørt. De fleste produkter kan endnu ikke fremstilles af 
lavværdigt træ, men det forventes, at den nødvendige teknik vil blive 
udviklet inden for en rimelig tid. 

Der arbejdes på fremstilling af kvalitetsspåner af småt træ. Af 
chunk kan formentlig fremstilles gode spåner, når den nødvendige 
teknik udvikles. Samtidig har den elektrostatiske orientering bety
det, at det er muligt at fremstille orienterede plader af ringere mate
riale end tidligere. Der forskes i nye limtyper og hærdningsmetoder. 
Kemisk modificering af træ åbner mulighed for anvendelse af træ, 
hvor andre materialer anvendes i dag. 

Det er kun et spørgsmål om tid, indtil der kommer afgørende re
sultater af denne forskning. 

Danmark har muligheder for at blive førende med anvendelse af 
lavværdigt træ, da vi på grund af de sparsomme træressourcer altid 
har udnyttet vores råtræ meget intensivt. Når der i udenlandske ar
tikler bruges udtrykket overskudstræ eller affaldstræ kan disse be
greber dække over træ, som i Danmark er savværkstømmer eller 
3-meter træ. 

Skovteknisk Institut vil i den kommende tid udvælge produkter 
og produktionsprocesser, der vil være mulige anvendelser for lav
værdigt træ, og gøre disse til genstand for en økonomisk analyse. 
Målet er at finde frem til en lønsom, dansk, industriel anvendelse af 
lavværdigt træ. 
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FRA BREGENTVEDS EGESKOVE 

Oxford class: 566 

Af forstkandidat JAN SVEJGÅRD JENSEN og forstkandidat JES JENSEN 

Under denne titel blev der i halvtredserne skrevet en lang række ar
tikler i Dansk Skovforenings Tidsskrift. Daværende forstinspektør 
Jagd fra Bregentved og skovtaksator lA. Løvengreen var dengang 
eksponenter for en stærk hugst i eg, men deres synspunkter påkaldte 
sig megen kritik. 

Denne artikel vil beskæftige sig med, hvad der siden er sket på 
Bregentved, og hvorledes man idag vil anbefale egehugsten. Forfat
terne har desuden udarbejdet en tilvækstoversigt for eg på Bregent
ved. 

Det er en erfaring, at når egen i Danmark bliver mere end 150 år 
gammel, udsættes den for værdinedsættende kalamiteter som må
neringe, stjerneflæk og ringskøre. Derfor ønsker man på Bregentved 
en omdriftsalder på mellem 120 og 130 år, så man derved opnår en 
opsparingsperiode uden at skulle bekymre sig om dette værditab. 

Ved 120 års alderen skal stamtallet være 50-55 stk, måldiameteren 
70 cm i brysthøjde, og vedmassen 350 ml (> 5 cm.). 

Målsætningen af idag svarer til den, som Jagd fastlagte i trediver
ne og fyrrerne for Bregentved. 

For at frembringe kvalitetseg og ikke blot betragte egen som et 
smukt og stabiliserende element, må man have en produktionsdyg
tig jordbund svarende til CMM. bon 2 eller bedre - desuden er det 
nødvendigt at føre egepolitik, og benytte de midler, der er stillet til 
rådighed. 

For det første må man dyrke i større enheder, der er rimeligt fri for 
indre rande, for det andet må begreber som hugststyrke og hugstmå
de på ingen måde overlades til tilfældighederne. For det tredie kan 
man nå langt gennem proveniensvalget, sikker kulturstart, hoved
træsafmærkning og vanriskapning. 

1. Baggrund for Bregentveds egebehandling 
Bregentved er et decideret egedistrikt, idet jordbundsforholdene 
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mange steder begunstiger denne træart. Boniteten varierer mellem O 
og 2 med tyngdepunktet omkring bon. 1 . I dag er ca. 800 ha tilplan
tet med eg. Tilplantningerne startede sidst i 1880'erne, så de ældste 
bevoksninger er idag kun 100 år gamle. 

Egepolitikken på Bregentved blev fastlagt af forstinspektør Jagd 
i midten af dette århundrede, men filosofien var gammelkendt. Alle
rede 100 år før praktiserede C.v. Oppermann og C.H. Schroder 
stærk hugst og hovedtræsudvælgelse på de fynske distrikter Brahe
trolleborg og Wedellsborg. 

11951 udarbejdede Jagd og Løvengreen en tilvækstlhugstoversigt 
for Bregentved. Dette er det hidtil eneste forsøg på en tilvækst
oversigt i Danmark, der kan tilknyttes rentabel egedrift. Carl Mar: 
Møllers tilvækstoversigt fra 1933 er et billede af status i Danmark på 
det pågældende tidspunkt, og det økonomiske resultat er efter Møl
ler og Nielsen (1953) ret dårligt. 

Jagd fulgte Løvengreens tilvækstoversigt, d.v.s. at grundfladeni
veauet i alderen 30-60 år lå på ca. 12-13 m2 ; dette synes lavt, men 
nødvendigt, hvis målsætningen skal lykkes. 

Fra 1957 til 1984 blev driften ledet af skovrider H.C. Nissen. I den
ne periode steg grundfladeniveauet til 18-19 m2 , hvilket ligner den al
mindeligt drevne egehugst i Danmark. Men dette er ca. 40070 over det 
niveau, som Løvengreen anbefalede. På fig. (1) kan man se hvordan 
grundfladeniveauet har bevæget sig opad i de sidste årtier. 

Analyser viser at diametertilvæksten på denne måde falder, så 
måldiameteren ikke opnås før 140-150 års alderen. Det er dog be
mærkelsesværdigt at bevoksninger over 60 år generelt har været ud
sat for en relativt svagere grundfladestigning, og at disse efter alt at 
dømme når måldiameteren inden for berammet tid. En delaf for
klaringen på dette må søges i tressernes og tildels halvfjerdsernes 
dårlige afsætningsforhold for de mindre egedimensioner. Med nuti
dens selvskovermarked er det mere fordelagtigt at hugge i de yngre 
aldersklasser. 

Konklusionen er at Bregentved hugststyrkemæssigt ikke har fulgt 
»Bregentvednormen« de sidste 30 år. 

Nuværende skovrider K.o. Pedersen har besluttet at genoptage 
Jagds principper. Man er derfor i øjeblikket igang med langsomt at 
nedbringe grundfladeniveauet i de yngre bevoksninger. I det følgen
de vil vi berøre de strategier og principper, der idag indeholdes i 
Bregentveds hugstpolitik, som vi tror kan danne skole for moderne 
egedyrkning med kvalitetseg som mål. 
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Fig. (l). Grundfladeniveauet ved Bregentveds prøveflader. Stratificeret i fire årtier, 
hvori de er målt. 

2. Bregentveds nuværende egeprogram 
2.1 Proveniensvalg 
Træartsmæssigt benytter Bregentved stilkegen. Ifølge skovbrugslit
teraturen overgår den vinteregen på de svære lerjorder, som distrik
tet omfatter. 

Man må være opmærksom på at på mere magre jorder, fx. i Jyl
land, kan visse vinteregeprovenienser være stilkegen kvalitetsmæs
sigt overlegen, især da vinteregen oftest danner langt færre vanris. 

Mange stilkebevoksninger er af hollandsk oprindelse, men det ty
der på at noget af det hollandske materiale er forurenet med vinter
eg. I Grevindeskoven på Bregentved findes en lille bevoksning med 
Spessarteg der vokser udmærket. 

Det er især de danske afprøvede frøavls bevoksninger af hol
landsk/holstensk oprindelse, som kan anbefales. Det drejer sig om 
F 148 Bidstrup, F 286 Stenderup og F 369 Pederstrup. Herefter kan 
hollandsk import anbefales. Rent danske stilkegeherkomster kan 
ikke anbefales. Hollandsk eg viser overlegen formsikkerhed og 
vækst i forhold til dansk eg, mens svensk eg fra Vissings6 viser god 
form, men mindre vækstkraft. 
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2.2. Bestandspleje og hugstpolitik 
2.2.1. Udvælgelse af enkeltindivider 
Hugsten i eg volder ofte større problemer end ved andre træarter. 
Det vigtigste aspekt i den sag er jævne hugstindgreb af nogenlunde 
samme styrke. Forsinker eller forcerer man hugsten, risikerer man at 
få problemer. 

Hvis egen gennem flere år har været trængt, vil et i vores forstand 
rimeligt hugstindgreb betyde en relativ stærk eksponering af kro
nerne. Opklemte ege vil reagere temmelig trægt på dette, hvilket kan 
betyde tilvæksttab, men i alle tilfælde flere vanris. 

Det er et sundt og knæsat princip altid at holde gang i kroneud
viklingen på bestandstræerne. Såfremt dette ikke sker, nedsættes di
ametertilvæksten, og træets sociale status kan falde med fare for at 
det aldrig overvindes. 

Bregentvedhugsten er i høj grad dikteret af det krav der stilles til 
diameterens størrelse ved omdriftsalder. Hugststyrken fremgår af 
den tilvækstlhugstoversigt, der blev dannet for Bregentved bon l i 
1987, og som i store træk bygger på forstinspektør Jagd 's princip
per. 

Allerede i 20-30 års alderen påbegyndtes den stærke hugst. Egen 
reagerer vældig godt på hugst i den unge alder. Dette skal udnyttes, 
og det er i denne periode diametertilvæksten og kroneudviklingen 
på bestandstræerne skal grundlægges. Egen er en »sprinter«, da 
skudstrækning og massetilvækst kulminerer meget tidligere end ved 
de fleste andre løvtræarter. 

Hugsten skal være positiv, hvilket betyder at man fra begyndelsen 
hugger for de bedste individer. Krukker, piskere og vanrisbefængte 
individer skal udrenses så hurtigt som muligt. 

Krukker bliver mere og mere vanskelige at fjerne med alderen. For 
det første efterlader de sig et stort hul, der vil være længe om at lukke 
sig. For det andet vil krukken sandsynligvis beskadige nogle af be
stands træerne ved fældning, og - hvad der er vigtigst - eksponere 
dem voldsommere end normalt, med vanrisdannelse til følge. Piske
re skader bestandstræerne og skal fjernes så hurtigt som overhove
det muligt. 

De første hugstindgreb har en så relativ stærk styrke, at den bli
vende bestand efter hugst eksponeres kraftigt og vil slå ud med man
ge vanris. Dette bør man i høj grad udnytte ved at fjerne de værste 
»børster«. 

I begyndelsen bør man hugge hvert andet eller hvert tredie år, og 
efter 40 års alderen hvert fjerde og siden hvert femte år. 
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Fig (2). Grundflade som funktion af alder for dels CM. Møllers tilvækstoversigt, dels 
den ny tilvækstoversigt 1987. Se iøvrigt teksten. 

2.2.2. Hugststyrke 
Hugstens styrke afspejles af fig (2), der viser grundfladekurven for 
Bregentved sammenlignet med CMM bon 1. C.M.: Møllers til
vækstoversigt for eg må i øvrigt ikke betragtes som nogen hugst
norm, idet den kun afspejler nogle landsdækkende prøvefladers sta
tus for 60 år siden. Den er iøvrigt noget fejlbehæftet (Møller & Niel
sen, 1953). 

Det er givet at så lavt et grundfladeniveau koster tilvækst. Jagd og 
Løvengreen accepterede dette i ungdommen for til gengæld at have 
øget diametertilvækst. Hugsten i ungdommen svarer til en C/O 
hugst. Mod slutningen af omdriften skulle grundfladeniveauet stige 
til 22-23 m2/ha, samtidigt med at kronetaget skulle lukke sig. Man 
forestillede sig ikke noget tilvæksttab. 

Hos eg stiger den kritiske grundflade imidlertid stærkt med alde
ren (kritiske grundflade: Grundflade, hvor hugsten er så stærk at der 
bliver tilvæksttab). D-hugsten i ungdommen giver et tilvæksttab på 
ca. 10070, men Forsøgsvæsenets prøveflader viser at ældre eg på 
60-70 år giver tilvæksttab på ca. 10070 allerede ved en C-hugst (med 
forbehold for et spinkelt materiale). Det skyldes at selv meget små 
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hugstindgreb i gammel eg efterlader store huller i kronetaget, som 
derefter har svært ved at slutte sig. 

Økonomisk viser det sig at den stærke hugst, sammenlignet med 
C.M. Møller-hugsten, er fuldt konkurrencedygtig. I tabel (l) ses en 
overslagsberegning for intern rente og årligt kasseoverskud for de to 
eksempler: 

Tabel l. Økonomiske resultater for to behandlingsmodeller. 

Bregentved 1987 
CMM 1933 bon. l 

Intern rentefod 
3.0 
2.9 

Årligt kasseoverskud 
6687 kr / ha. 
5600 kr/ ha. 

Ved Bregentved-hugst sker der en absolut forbedring af det årlige 
kasseoverskud. 

For 800 ha. eg medfører dette et forøget kasseoverskud på 
900.000 kr/ år. Tilvæksttabet er altså hentet ind ved at træerne op
når den ønskede måldiameter noget tidligere , hvilket ses af den -
ganske vist svagt - højere rentefod. 

Skeptikere vil sige at årringsbredden bliver for stor. Det er dog 
muligt idag at afsætte disse varer til listepriserne. Man besidder idag 
den fornødne teknik til at forarbejde finervarer med brede årringe, 
som derfor idag ikke betragtes som kvalitetsnedsættende. Det har 
heller aldrig været meningen på Bregentved at producere finringet 
egetræ som i Tyskland eller Frankrig, hvor sådant træ kan sælges til 
3-4 gange så høj en pris . 

Hovedtræafmærkning 
Afmærkning af hovedtræer er et ubetinget middel ved frembringel
se af kvalitetseg. Fordelen ved hovedtræafmærkningen ligger i flere 
forhold : 

l) Man kan koncentrere sine plejehensyn omkring hovedtræer
ne, d.v.s. hugst, vanriskapning og forebyggelse mod fældeskader. 

2) Ved at udvælge hoved t ræer opnås sikkerhed for kontinuerlig 
pleje. 

3) Ved en tidlig udvælgelse af hovedtræer har man teoretisk mu
ligheden for at opnå en ideel fordeling af disse og dermed sikre sig 
en optimal stående masse ved omdrift. 

En nøjere analyse af forholdene omkring hovedtræsudvælgelsen 
har vi dog ikke foretaget. 

Tilvækstoversigtens opbygning bygger på en jævn, stærk hugst 
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og er derfor hovedtræsuafhængig. Hvis man bruger den stærke 
hugst udelukkende på hovedtræerne (punkthugst) ødelægges for
udsætningerne for tilvækstoversigten naturligvis. 

Der vælges 50-60 træer/ha ved bon l. Ved lavere bonitet og øget 
omdriftsalder kan tallet øges. 

2.4. Underplantning og undervækst 
Målingerne der ligger til grund for tilvækstoversigten er taget på 
ikke underplantede egeparceller. Derfor vil tilvækstoversigten ikke 
uden videre kunne bruges på underplantede parceller, da under
plantningen synes at give et tilvæksttab på egene. På Bregentved har 
man bl.a. forsøgt med underplantning af bøg, lind, ær, elm, avnbøg, 
thuja og rødgran. Nåletræarterne giver det største tilvæksttab på 
egen. 

Et af underplantningsforsøgene, en 90-årig bevoksning, viste en 
gennemsnitlig løbende tilvækst på 11.6 m J/ha/år for eg og under
plantet træart. C.M. Møllers viser tilsvarende 8 m J/ha/år for samme 
alder og bonitet for ren eg, så der er umiddelbart en forøget totalpro
duktion ved underplantning. Denne sammenligning kan dog være 
farlig, idet den aktuelle bonitet kan være forskellig for de to bevoks
ninger. Men hvis ikke underplantningen var der, hvor meget tilvækst 
ville så tages af den naturlige undervegetation? 

Man kan sagtens forestille sig at en græsbunden jordbund stjæler 
megen tilvækst, men problemet har man ikke redegjort for. 

3. Tilvækstoversigt 1987 
3.1. Gennemgang af Løvengreens oversigt 
J.A. Løvengreens tilvækstoversigt fra 1951 for eg på Bregentved byg
gede for perioden 60-120 år på kun to gamle prøve flader, Bremerhus 
på Brahetrolleborg og Wedellsborg Kongeskov. 

En del af prøvefladen på Wedellsborg eksisterer endnu, men ved 
besigtigelse må man dog ikke tage dens øjeblikkelige status som et 
udtryk for målet med egedyrkningen på Bregentved, idet de mest 
værdifulde elementer er fjernet. 

Med udgangspunkt i et talmateriale bestående af: 
- prøveflademålinger, der måltes i 8 bevoksninger i hver af de 

IO-årige aldersklasser fra 20 til 100 år. De ældste egebevoksnin
ger på Bregentved er nu ca. 100 år gamle 

- målinger fra 30 permanente prøveflader, anlagt af distriktet 
selv. Målingerne ligger i aldersintervallet 10-90 år 

- målinger fra 4 prøveflader, QY, QX, QI og EA, venligst udlånt 
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af afdelingsleder, dr. agro H. Bryndum, Statens forstlige For
søgsvæsen 

foretog vi en gennemgang af Løvengreens tilvækstoversigt. Herved 
kom vi frem til at: 

1) Højdevæksten - og dermed boniteten - er i ungdommen bedre 
end forventet. 

2) Løvengreen arbejdede med en diametertilvækst der var stigen
de op til 6O-70-års alderen og derefter faldt en smule, og det 
skønt grundfladeniveauet skulle stige jævnt fra 20 til 120 år. 
Ved vore analyser fandt vi der gjaldt det helt almene forhold , 
nemlig at diametertilvæksten falder med stigende grundflade 
niveau. (En multipel regression med grundflade og alder som 
faktorer viste en meget lille afhængighed af alderen). 

3) lvf. 2) fandt vi at stamtallet i ungdommen var for højt til at gi
ve den foreskrevne diametertilvækst. 

4) Ligeledes jvf. 2) fandtes tilvækstmulighederne for højt ansat 
mod slutningen af omdriften. 

5) De af Løvengreen anvendte formtal syntes ikke at stemme 
overens med de formtal der idag generelt er påvist for for eg, se 
fig (3). 

:g 
E 
~ 

~~----------------------------------------~ 

.7+-----------~----------------------------~ 

Tota I masse , Løvengreen -----'> 
.8+-------------~~--~--~--~~~--~~~~ 

.s+-----------~~~--~~----------+_------~ 
Ma s se > 5 cm, Løvengreen 

.4+--------+--------------------------------~ 

.3+-----~------,_----~r_----_r------~----~ 
O 10 20 30 

Fig (3). Løvengreens formtal sammenlignet med tilvækstoversigtens. 
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3.2. Strategi for diameterorienteret hugst 
Med baggrund i disse forhold valgte vi at opbygge en helt ny til
vækstoversigt. Denne skulle som hovedpunkter have en omdriftsal
der på 120 år, og en tilsvarende brysthøjdediameter på ca. 70 cm, alt
så en diameterorienteret hugst. Hvis man et øjeblik skal stoppe op 
og overveje en strategi for en diameterorienteret hugst der er så kraf
tig som den her skitserede, vil det være praktisk at opdele omdriften 
i to perioder - 0-60 år og 60-120 år - ungdommen og alderdommen 
om man vil. 

Dernæst bør man se på om der inden for disse perioder er risiko 
for situationer der under ingen omstændigheder må opstå, eller om 
der er mål der absolut skal nås. Her vil der således være tale om at 
man i alderdommen skal ligge på et grundfladeniveau der er lavt nok 
til at give den ønskede slutdiameter, man skal minimere det tilvækst
tab der givet vil opstå, og endelig skal man maximere slutmassen. 
Dette peger på en kraftig stamtalsreduktion i ungdommen, som igen 
skal minimeres for at give den bedst mulige oprensning og mindst 
muligt vanrissætning. 

3.3. Metoder til materiale for ny oversigt 
Når man udarbejder en ny lokal tilvækstoversigt for en træart tager 
man oftest udgangspunkt i vedmassefaktorernes nuværende niveau 
samt/eller foretager intensive tilvækstanalyser af et større antal re
præsentative enkelttræer. De nuværende vedmassefaktorers tilstand 
stemte ikke, for alle aldersgrupper, overens med den ønskede mål
sætning, og enkelttræstilvækstanalyser ville være uoverkommeligt 
idet de skulle være repræsentative. Derfor valgtes en anden frem
gangsmåde. 

Vi benyttede Bregentveds og Forsøgsvæsenets prøveflader, idet 
man her har nøjagtige målinger af ca. 35 bevoksningers vækst og 
hugst over en lang årrække. Den ældste del af tilvækstoversigten er 
dårligt målemæssigt repræsenteret, og derfor søgtes der støtte i tal
lene fra Wedellsborg Kongeskov. Selvom det er yderst relevant at for
længe tilvækstoversigten til 140 år, så har vi p.g.a. det spinkle materi
ale valgt ikke at gøre dette. 

Ud fra dette materiale var det muligt at fastlægge en totalproduk
tionskurve. En regressionsanalyse viste at diametertilvæksten faldt 
med stigende grundflade. Det bekræftede også Jagds ideer om et 
nødvendigt lavt grundfladeniveau for at holde diametertilvæksten 
oppe. 

Ud fra flere iterative (gentagne) EDB-beregninger var det muligt 
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Tilvækstoversigt Bregentved skovdistrikt. 
EG BON 1.0 (Jensen & Svejgaard) - efter hugst. Massen udtrykt som totalrnasse, hhv. 
masse over 5 cm. 

EFm HUGST 

Alde O i aleter H_ide I,rundflade stalta I Yedlasse aH. Pro for It a I 
Ir Cl. l. 12. stI. Il. Il. 

IS S, l 6,2 9, O H96 I J 62 ,)) II 
20 1,1 1,9 IO, S mo 60 IOS , l II S 
11 IO, I 9,8 10,9 Il S I 12 I SI ,6161 
18 12,6 11,1 11,2 891 85 10 I ,65 l O 
II 11,6 12,6 11,2 611 91 211 ,5.80 
li U,6 11,1 11,2 519 98 151 ,5118 
Il 18, l II, l 11 ,l 1 I. 105 290 ,5311 
II 11, S 16, o 11,5 121 118 118 ,5116 
IS H,I 11,1 11,9 151 119 l6S ,51H 
SO 21,8 18,1 12,1 201 II S .11 ,5)11 
II JI,I 19,6 11,9 151 160 1 II ,51 I l 
60 H,8 10, l Il, I I. I I J 6 19S ,5 119 
65 II, I 21 ,6 I J, 9 122 19J SIS ,6410 
IO 11,1 11, S 11,5 108 211 SlS ,5Hl 
18 16,1 21, I I S, S 92 m SJ J ,5509 
85 SO, S 11, l 15,1 81 262 58 J ,5561 
95 S6, o 15,8 11,1 J o 29 l 158 ,6619 

IOS 81,2 26,8 18, O 61 l2I 82J ,51J I 
11\ 66,6 2 l, B 18, B SI l\6 892 ,6821 
120 59, l 28, l 19, l \ l IH 926 ,6868 

s.lgbar lass. ) S Cl. 

Lb I. T i I Re I at i v Yedlasse ) S forlta I AkkUlul. Lb I. t i I v DIr,g. 
.J / år trufst. Cl, IJ/ha, ) S c., l / ha, ) S Cl, f aktor 

8, S 
,l l 11 ,190 l ) O 

',9 
,5051 

12,1 
,II 4 O ,Ul9 51 

9,8 
,5688 

11,5 
,18 SI ,1919 101 

9, I 
,1188 

IO, l 
,19 51 ,1955 IH 

B,2 
,lIS9 

9,9 
,II 10 ,198 l 155 l, l ,1595 

9, l 
,J 1 )) ,Sall 189 

1,9 
,1812 

9,5 
,Il 8. ,5049 211 

8, O 
,1918 

,IS 95 ,I I OS 111 ,801 S 
9,2 

,16 101 ,S I IO 2 l 6 
1,8 

,8161 
9, l 

,18 120 ,sm II S 
1,8 

,8295 
8,6 ,J 9 I l I ,SHI l I 1 

l, S 
,811 l 

8, l 
,4 I I SO ,5111 l B9 

1,1 
,85 I l 

8, O ,41 165 ,S S Il 125 
1,2 

,8501 
1,9 ,41 18J ,5599 HI 

1,1 
,868 S 

1,1 ,41 111 ,1111 S I l 
l, o 

,8 l 81 
1,2 ,45 2 l 2 ,5808 551 

6,6 
,8841 

1,1 ,H m ,S 9 2 J 521 
6,1 

,8908 
6, S ,IB 290 ,5018 681 

5,9 
, B911 

6,8 ,49 J 19 ,610. 148 6, I 
,8909 

6,9 , SO m ,5111 119 i,l ,8911 



Tilvækstoversigt Bregentved skovdistrikt. 
EG BON 1.01987 (Jensen & Svejgaard) - hugst 

- - --

,91 HUGST 5algbar lasse ) I Cl. 

A I de Dineter Højde Grundt1 ade Stnla I Vedlasse AHuI. Forila 1 Masse ) I AkkuI. 
år Cl . l. 12. stI. Il. IJ./ha IJ . / ha IJ/ha. 

II 1,2 1,6 1,2 196J 19,0 19 ,8000 8 8 
20 1,0 1,1 1,9 1216 26,2 il ,1218 Il 24 
24 9,2 9,1 1,9 889 Jl,2 82 ,6810 26 I l 
28 11 ,I 10,1 i,l IIi Jl,6 116 ,66U 21 16 
J1 1J,J 11 ,8 J,1 116 21, l 110 ,61J6 18 94 
H 11,1 11,9 1,1 112 22,6 16J ,6161 18 112 
Jl 11,0 1J,9 1,i 101 21,2 181 ,6108 Il 128 ...... 

Ul 

41 19,1 11,1 2,8 9J 26,8 211 ,6J61 21 110 ...... 

41 21,1 16,1 2,1 Si 21, J lJ6 ,634 2 20 IlD 
IO 11,J 11,1 2,1 IJ 29,6 266 ,6llJ l. 19. 
II 18,1 18,1 2,i Jl 11,9 190 ,6JJ9 2J 218 
60 J l ,6 19 ,1 2,0 26 11,6 J 19 ,6JII 21 ll9 
6S' H,l 20,6 1,8 19 lJ,6 II I ,6J18 20 2S9 
IO II ,1 21,1 1,6 11 21,5 J6i ,6406 18 218 
18 il,2 21, l 2,2 16 J2,8 J91 ,6116 29 l0 6 
85 il,9 2J,6 1,8 11 28,0 421 ,610J 25 lJ 1 
95 11,0 14,8 2,2 11 J6,6 462 ,65 )J J2 16J 

101 15, l 21,8 2,2 9 ll,5 199 ,66il Jl 191 
111 60,6 26,1 1,0 1 l6,2 5J5 ,612 1 J2 419 
120 61,1 21,1 ,9 l 11,1 III ,6161 11 4U 
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at fremstille et grundflade-diameterforløb, der gav den ønskede 
måldiameter - under skyldig hensyntagen til rygdækning i talmate
rialet. D.v.s. at de i tilvækstoversigten angivne tilvækstforhold har 
vist sig at have fundet sted. 

Bregentveds formtal fra 1978 viste sig at stemme rimeligt overens 
med vedmassefunktionen fra Madsen (1987), der så siden blev 
brugt. Dette havde den fordel at tilvækstoversigten hurtigt kunne 
omregnes fra totalmassetal til masser større end 5, 7 og 10 cm aflæg
ningsgrænse. Ved massen/form tallet for enkelttræet kan her bestem
mes ud fra bevoksningsdiameteren og højden. 

Hugstdiameteren er ud fra prøvefladematerialet sat til91 070 af be
voksningsdiameteren. Dette er gjort modelmæssigt - selvom man i 
praksis nok ville se en noget højere hugstdiameter i slutningen af 
omdriften. 

Ved at fastlægge hugstintervallerne og sammenholde totalpro
duktionskurven med stående vedmasse, kan hugstmasserne udle
des, og derved fremstår tilvækstoversigten i store træk. Tilbage stod 
et stort kompliceret arbejde at få vedmassefaktorerne afstemt, så de 
ikke modsiger hinanden eller er urealistiske. Tilvækstoversigten ses 
i tabel (2) samt fig (4a-c). 

~~-----------------------------------------, 75 

24+---------------------~~--~~----------~ 80 

Højde Di ameter E' 
Ela+-----------~~--~~~------------------~ o~ 

... 
~ ~ 
W ~ 
:I: 12 +-------+----__T'----------------------------j o ~ 

i:5 

a+---~--__T--------------------------------~ 

O+-----~------,-----~,_----_r------r_----~ 
O 25 75 

Alder 6r 
100 125 150 

15 

O 

Fig (4a). Tilvækstoversigt 1987. Højde- og diameterforløb, som funktion af alder. 
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Fig (4b). Tilvækstoversigt 1987. Grundflade som funktion af alder. 
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Fig (4c). Tilvækstoversigt 1987. Tilvækst som funktion af alder. 
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3.4. Diskussion af ny tilvækstoversigt 
Nu må denne tilvækstoversigt ikke betragtes som nogen generel 
handlings forskrift. For det første er den knyttet til vækstpotentialet 
tæt op ad bonitet 1. For det andet ligger diametertilvæksten tæt op 
ad den maximale. Dette betyder, at et forsøg på at anvende tilvækst
oversigten som handlingsforskrift på en bevoksning der fra starten 
ikke har haft den kraftige stamtalsreduktion formentlig vil resultere 
i et betydeligt tilvæksttab og vanrissætning - medmindre nedbrin
gelsen af stamtallet sker over 10-15 år. For det tredje er vanriskap
ning og hovedtræmærkning en betingelse for et godt resultat. 

En ting man altid bør overveje er, om det bevoksningsmateriale 
man råder over egner sig til at blive udsat for en hugst af denne type. 
Har man en formlabil bevoksning bør man nok vælge en svagere 
hugst. Ligeledes hvis man har en bevoksning med mange hoved
træemner kan det f.eks. i opsparingsøjemed være en fordel at hæve 
omdriftsalder og slutstamtal; samtidigt mindsker man også faren 
for tilvæksttab. 

En anden ting man ligeledes bør overveje er behovet for handlefri
hed. Handlefriheden mht. udhugningsbevoksninger består normalt 
i at man har mulighed for enten i gode år at vente med at hugge til 
senere, eller i dårlige år at hugge kraftigere. Her bør dog nok indsky
des at dette er hvad man normalt ser, men at det omvendte forhold 
- at hugge når priserne er høje - vil være det økonomisk optimale, 
samt at man i eg principielt ikke bør føre en diskontinuert hugst, 
uanset hugststyrke. Disse muligheder har man ikke her, hvis man af
viger for meget fra udhugningsnormen. Sagt på en anden måde -
undlader man at hugge ved kroneslutning, vil man ikke nå den øn
skede diameterudvikling, eller man vil ved for hård hugst få et be
tragteligt tilvæksttab og vanrissætning (de mere drevne vil måske 
være istand til at intensivere hugsten i mellemmassen uden at skade 
hovedtræerne). På den anden side opnår man »hurtigt« at opbygge 
en meget værdifuld bestand der er istand til at holde sig sund længe 
efter den planlagte omdriftstid, og heri ligger der en anden form for 
handlefrihed, hvilket reelt er den eneste handlefrihed man råder 
over. 

4. Egens fremtid i Danmark 
Der bør næppe være tvivl om at egen på de lerede, grundvandsnære 
jorde er et af de bedste dyrkningsalternativer vi råder over. Man bør 
dog efter vor mening benytte den flittigere også andre steder. Det 
forholder sig således at egen i særdeles store områder vokser bedre 
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end bonitet 2, selv på udpræget morænesand. Eg kan derfor være et 
relevant valg såfremt produktionsskov skal frembringes på margina
le landbrugsjorder. 

Økonomisk kan man forvente et relativt stort kasseoverskud ved 
denne driftsform, og realforrentningen vil før skat være ca. 3070; her" 
til kommer værdistigningen ved vanriskapning. (Svejgaard & Jen
sen, 1987). For de private skove vil det sikkert ofte være vanskeligt at 
finansiere denne driftsform, men for statsskovene og de større fonde 
vil der med egens stabilitet være tale om en meget sikker investering. 

Man vil kunne forvente at kvalitetstræ i fremtiden bliver en man
gelvare, og prisen derfor ikke vil falde. 

Sammenfattende mener vi at egen er en træart med mange mulig
heder. Det vil være tiltrængt om egepolitikken i de danske skove blev 
taget op til en behandling på samme måde som æren er blevet - det 
fortjener egen. 
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Horst Kramer's »Waldwachstumslehre«, som udkom i august 1988, er en lære- og 
håndbog i forstlig produktionslære. Den forstlige produktionslære omhandler alle
hånde aspekter af økologiske forholds og menneskelige tiltags indflydelse på skovens 
vedproduktion. Kramer, der er professor ved universitetet i Gottingen, lægger bevidst 
hovedvægten på de menneskelige tiltag, og bogen er dermed et udmærket og savnet 
supplement til Mitscherlich's 3-binds værk »Wald, Wachstum und Umwe!t« . Kra
mer's »Waldwachstumslehre« afløser Assmann's klassiske værk »Waldertragskun
de« fra 1961, som i mange år har været udsolgt. 

Bogen indeholder \I kapitler: 
I. Den forstlige produktionslæres begreber og opgaver 
2. Forudsætninger for skovens vækst 
3. Det enkelte træs vækst 
4. Alment om skovbevoksningers vækst og produktion 
5. Renbestandes produktion ifølge tilvækstoversigterne 
6. Det regionale klima og vækstlokalitetens indflydelse på skovbevoksningers 

vækst 
7. Proveniensens indflydelse på vækst ydelsen (forfattet af R. Schober) 
8. Bevoksningsanlæg og bevoksningspleje 
9. Gødskning (forfattet af H.-A Gussone) 

IO. Uensaldrende renbestande og blandingsbevoksninger 
II. Negative påvirkninger af væksten 
Efter definition og afgrænsning af fagområdet følger et kapitel om produktionsap

paratets opbygning og vækstfaktorerne - træerne og grundlaget for deres livsudfol
delse - samt en indføring i de begreber og symboler, som knytter sig til produktions
læren. Her nikker man genkendende til Boysen-Jensen's stofproduktionsligning og 
Møller's produktionsspektre, og man kan glæde sig over, at forfatteren - modsat 
mange andre - anvender en notation, som er i nær overensstemmelse med IUFRO's 
anbefalinger. Han opfører ligefrem en sammenlignende symbolliste, hvor også nota
tionen fra andre (tyske) arbejder indgår. 

Hovedvægten er lagt på bevoksningsanlæg og bevoksningspleje - valg af planteaf
stand og udhugning, og her støtter Kramer sig i høj grad på danske forsøg. M.h.t. valg 
af planteafstand fremlægges - ikke uventet - det i hvert fald i lYskland og Danmark 
velkendte kvalitetskriterium, at den gennemsnitlig tykkeste gren 5 meter over jorden 
ikke bør være tykkere end 20 mm under bark. Man kan håbe, at nogen snart føler sig 
inspireret til at undersøge, hvor stor udsagnskraft denne tommelfingerregel har i rela
tion til tømmerets egentlige kvalitet. De danske planteafstandsforsøg med rødgran 
får en udførlig omtale. 

Udhugningsspørgsmålet behandles særdeles grundigt. Kramer vurderer forskelli
ge mål for hugststyrken, herunder bl.a. den relative træafstand. I de sidste 4-5 år har 
den relative træafstand vundet en sådan udbredelse herhjemme som mål for hugst
trang og hugststyrke, at man kan blive helt betænkelig ved denne skematiske opfattel
se af situationen. Det er da også Kramer's opfattelse, at den relative træafstands 
egnethed i denne forbindelse er betinget, hvilket er helt i tråd med de seneste danske 
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erkendelser (bl.a. fordi den relative træafstand ikke er uafhængig af alderen - heller 
ikke i utyndede bevoksninger). 

De tyske hugst forsøg lider stort set alle - med undtagelse af forsøgene i Bayern - af 
den svaghed, at de ikke indeholder urørte kontrol parceller, men i heldigste tilfælde 
dog meget svagt huggede parceller. Bl.a. derfor baseres fremlægningen i høj grad på 
skandinaviske og britiske erfaringer. Gennemgangen omfatter rødgran, skovfyr, 
douglas (modetræarten i tysk skovbrug), bøg og eg, og for hver træart anføres sam
menfattende retningslinier for praksis. For rødgran fremdrages især Gludsted og Ha
strup forsøgene, for bøg Totterup forsøget og for eg forsøgene på Bregentved. Disse 
forsøg omtales alle ret detaljeret. Kramer har formået at komprimere det store for
søgsmæssige erfaringsgrundlag vedr. hugstproblematikken på letfattelig og oversku
elig vis. Han viderebringer mange detaljer, men bevarer samtidig overblikket. Sam
menfatningen af de danske bidrag er helt up-to-date. 

For atter at vende tilbage til det uheldige i skematiske opfattelser, når det gælder na
turens og driftsformåls mangfoldighed, skal citeres et afsnit fra anbefalingerne for 
praksis for rødgran: »Auch bei gegebener Zielvorstellung kann kaum ein einheitliches 
Behandlungsmodell- etwa in Form von Baumzahlleitkurven - verwendet werden, da 
die jeweilige Ausgangssituation, die u.a. von Bestandesbegrundung, Uiuterung, Ge
fahrensituationen, Hbhe des Ertragsniveaus und betrieblichen Bedingungen ab
hangt, selbst innerhalb desselben Betriebes oft sehr unterschiedlich ist« . 

En af de ting, som er værd at hæfte sig specielt ved, er begrebet produktionsniveau 
(Ertragsniveau). En bevoksnings produktionsniveau angives ved den samlede pro
duktion som funktion af den opnåede bevoksningshøjde. Man skelner mellem det al
mene og det specielle produktionsniveau . Det almene refererer til sammenhængen 
uafhængigt af alderen, mens det specielle refererer til en bestemt alder og dermed til 
en given højdebonitet. Ikke mindst Assmann har medvirket til at klarlægge dette be
greb. I Danmark tager man det i reglen for givet, at Eichhorn's vækstlov - samme to
talproduktion ved samme højde - gælder; ja, det er vel næsten utænkeligt, at nogen 
skulle kunne finde på at undersøge, om det virkelig er tilfældet, at Eichhorn's vækst
lov er anvendelig. Denne mangel på kendskab til de faktiske forhold kan bevirke, at 
produktionen ansættes endog meget forkert. Det kan kun anbefales, at fagets prakti
kere og læremestre husker at gøre sig overvejelser om produktionsniveauet. 

Bogen afsluttes med et kapitel om negative påvirkninger af væksten. Her findes bl.a. 
et afsnit om tilvæksten i bevoksningsrande - et emne, som i betragtning af dets økonomi
ske betydning (f.eks. i forbindelse med ekspropriationer), er ringe belyst. Et afsnit om 
immissionsskader sætter punktum for værket. Produktionsforskningens indsats i for
bindelse med forureningsskader vedrører både skadede enkelttræers og bevoksningers 
tilvækst og dermed især sammenhængen mellem skader på assimilationsapparetet og 
tilvæksten. Kramer giver en kortfattet sammenfatning af indvundne resultater. Han ad
varer mod at generalisere konklusionerne, bl.a. fordi det materiale, undersøgelserne byg
ger på, ofte er afbeskedent omfang, og fordi der kan være store regionale forskelle i foru
reningenseffekt på skoven. Emnet er selvsagt af højeste aktualitet, ikke mindst i vort syd
lige naboland, hvor både offentlighedens og forskningens søgelys er konstant og intenst 
rettet mod skovdødsproblematikken. Men det er samtidigt et emne, som i kraft af den 
store kompleksitet og den enorme forskningsindsats er vanskeligt at give en alsidig og 
ajourført belysning: forskningsresultaternes forældelsesfrist er på dette område meget 
kort. Det er naturligt og nødvendigt, at skovdødsproblematikken diskuteres i en moder
ne lære- og håndbog i forstlig produktionslære, men det er samtidig naturligt og nødven
digt, at omtalen - som her - er kortfattet og sammmenfattende. 
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Kramer's »Waldwachstumslehre« giver en udmærket og tiltrængt sammenfattende 
oversigt over europæiske erfaringer indenfor skovproduktionsforskningen. Værket 
er skrevet i et klart og letforståeligt sprog, og det er gennemarbejdet i detaljer. Stort 
set alle figurer er omtegnet og redigeret til lejligheden og fremtræder med ensartet lay
out. Der er kun ganske få trykfejl. Det er behageligt, at de anvendte symboler - mod
sat tysk sædvane - i hovedsagen følger IUFRO's notation. Enkelte steder forsynder 
Kramer sig dog mod sin egen symbolliste og bruger »uautoriserede« betegnelser eller 
symboler, som ikke er opført i listen. Den granskede litteratur er omfangsrig og alsi
dig, f.eks. citeres en dansk hovedopgave! Referencerne er udførlige, og der er kun gan
ske få uoverensstemmelser mellem henvisning i tekst og litteraturlisten. 

Kramer's »Waldwachstumslehre« henvender sig til alle, som interesserer sig for 
skovens vedproduktion. Målgruppen er primært tyske forststudenter og andre, som 
arbejder indgående med de emner, bogen omhandler. Værket er selvskrevet til at blive 
den seriøse europæiske produktionsforskers »bibel«. Trods det europæiske tilsnit vil 
en oversættelse til engelsk givet blive hilst velkommen hos den store læserskare i resten 
af Verden, som ikke mestrer det tyske sprog. Forhåbentlig lader oversættelsen ikke 
vente så længe på sig som tilfældet var med Assmann's »Waldertragskunde«. 

Det er glædeligt, at Kramer giver en indgående omtale af danske og skandinaviske 
erfaringer. Der er næppe herhjemme grundlag for selvstændige, sammenfattende 
værker i forstlig produktionslære af dette format. Endvidere er det væsentligt, at en 
stor skare af interesserede på denne måde kan få kendskab til og gavn af de resultater 
og den viden, som ellers kun i begrænset omfang er tilgængelig for andre end det ret 
beskedne publikum, der kan læse dansk. 

I undervisningen ved KVL indgår den forstlige produktionslære i hovedsagen i fag
området Skovdyrkningens teknik. Her behandles væsentlige aspekter af sagen, og i 
Henriksen's netop udgivne lære- og håndbog »Skoven og dens dyrkning« findes da 
også en udmærket redegørelse. Alligevel er dette tyske hovedværk af interesse for et 
dansk publikum, fordi forsøgene omtales mere indgående og detaljeret. Kramer 's 
»Waldwachstumslehre« kan anbefales alle, som interesserer sig for skovens ved pro
duktion: den studerende, som ønsker et indgående kendskab til emnet; praktikeren, 
som vil vide, hvorfor man gør dette og hint, og hvilke reaktioner, man kan forvente 
i forskellige situationer; og - selvfølgelig - produktionsjorskeren. 

lP. Skovsgaard og H. Bryndum 




