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Sammendrag 

Artiklen omhandler forsøg med plus
træafkom i nobilis. Forsøget er anlagt 
parallelt med et forsøg med bevoks
ningsafkom. Formålet har været at un
dersøge, om der blandt enkelttræaf
kom er forskelle m.h.t. kvalitet og 
vækst af betydning for pyntegrøntpro-

l) Arboretet, Den Kgl. Veterinær- og Land
bohøjskole 
2) Pyntegrøntsektionen, Dansk Skov fore
ning. 

Bemærk iøvrigt ordliste sidst i artiklen. Red. 

duktionen, og om disse forskelle er 
større end i forsøg med bevoksningsaf
kom. 
Forsøget er anlagt på 6 lokaliteter over 
et bredt bonitetsspekter. Følgende 
egenskaber blev undersøgt: overle
velse, højde, frostfølsomhed, antal 
grene i grenkransen, nålefarve, nåle
form, juletræshyppighed, grøntkvali
tet og klippeudbytte. Resultaterne 
fremgår af tabellerne 2-11. 
Der er foretaget beregninger af herita
bilitet og korrelation, som fremgår af 
tabellerne 12-15. Korrelationsbereg
ningerne viste generelt en god sam
menhæng mellem produktionskarak
tererne og mellem kvalitetsegenska
berne, men en negativ sammenhæng 
mellem produktion og kvalitet. 
En sammenligning med de jævnal
drende bevoksningsafkom viser, at der 
generelt er større forskelle m.h.t. vækst 
og kvalitet hos enkelttræafkommene, 
og at der for alle egenskaber findes en
kelttræafkom, der er bedre end de bed
ste bevoksningsafkom . 
Endelig er der foretaget en udvælgelse 
af de bedste enkelttræafkom ud fra 
"independent cu Iling level"-metoden. 
Det viser sig, at der på trods af negativ 
korrelation mellem kvantitet og kvali
tet findes afkom, der ligger over for-
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søgsmiddel for hver af egenskaberne 
klippeudbytte, nålefarve, frostfølsom
hed og juletræshyppighed. Det fore
slås, at disse afkom kommer til at 
indgå i det videre forædlingsarbejde 
med nobilis til pyntegrøntformål. 

Summary 

A series of field trials with plus-tree proge
nies of Abies procera were established. The 
trials were started parallel to a series with 
stand progenies. The purpose was to see if 
there among the plus-tree progenies were 
differences with respect to quality and 
growth of importance for the greenery pro
duction and wether such di fferences are lar
ger between plus-tree progenies than bet
ween stand progenies. 
The trials are located at six sites covering a 
wide spectrum of soil and climate. The fol
lowing characters were analysed: survival, 
height, frostsensitivity, number of bran
ches per whorl, needle colour, shape of 
needles, frequency of christmas trees, qua
lit y and amount of greenery. The results are 
shown in tables 2-11. 
Heritabilities and correlations have been 
estimated and shown in tables 12-15. 
In general the correlations were high be
tween quantitative traits and between quali
tative traits. But correlations were negative 
between quantitative and qualitative traits. 
A comparison with the even-aged stand 
progenies shows larger differences with re
spect to growth and quality between the 
single tree progenies, and for all characters 
some single tree progenies are better than 
the best stand progenies. 
The best progenies are selected af ter the 
"independant culling level" method. It is 
seen that in spite of a negative correlation 
between quality and quantity som e proge
nies can be pointed out, which are superior 
to average with respect to amount of green
ery, needle coIour, frosttolerance and fre
quency of christmas trees. It is suggested 
that such progenies are incorporated in the 
breeding population. 
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1. Indledning 

Produktion af nobilis klippegrønt og ju
letræer er blevet af stedse større betyd
ning for et stigende antal skovdistrikter. 
Allerede i 1964 foranstaltede Stats
skovenes Planteavlsstation en afprøv
ning af anvendte danske frøkilder i 
samarbejde med Hedeselskabets Skov
frøcentral, Hedeselskabets Central
planteskole samt en række skovdistrik
ter (Barner et al. 1980). 
Samtidig med indsamlingen af bevoks
ningernes frø samledes separat frø af 
nogle særligt blå træer i flere af be
voksningerne. Forsøg med planter til
trukket af frø fra disse enkelttræer an
lagdes og måltes samtidig med ovenfor 
nævnte forsøgsserie. 
Resultaterne har hidtil kun været brugt 
internt. I forbindelse med en oppriori
tering af nobilisforædlingen synes det 
imidlertid berettiget at publicere disse 
endog særdeles interessante resultater. 
På basis af disse resultater vil et nyt sæt 
plustræer blive udvalgt og indgå i for
ædlingsprogrammet. 

2. Formål 

Ved forsøgets start var følgende formål 
formuleret: 

"at undersøge om der blandt enkelt
træafkom er forskelle m.h.t. kvalitet og 
vækst af betydningfor pyntegrøntpro
duktionen og er disse forskelle større 
end i de jævnaldrende forsøg med be
voksningsafkom '~ 

Yderligere har vi med analysen haft til 
formål at vurdere: 

- egenskabernes heritabilitet 
- egenskabernes korrelation 
- muligheder ved valg i afkomsforsøg 
- muligheder ved valg af plustræer i 

skoven. 



Tabel J. Oversigt over afkom og forsøgsdistrikter. 

Af- Proveniens og træ nr. 

kom 

afd . træ 

2 Linå Vesterskov F .308 72 I 

3 - " - 66 II 

6 Bregentved Dyrehaven 30 I 
7 - " - 30 3 
9 Boller Bjerge 153 6 

IO - " - 153 7 

II - " - 153 8 
14 Frijsenborg F.240b Standard 

18 - " - 57 I 

19 - " - 57 2 

20 Viborg , Vindum IO 

21 Frijsenborg F.240b 57 9 
22 Barritskov , Sønderskov 4 

23 - .. - 5 
25 Silkeborg , Vesterskov F .32 12 

36 Nr. Risager (træ v.m .) 5 BM 

40 Buderupholm F .157 133 l 
43 Linå Vesterskov F .308 72b 3 
44 Giesegård, Maglebjerg 148 l 
45 D.T.Poulsens PIt. v Hængebøgen 
47 Buderupholm F.157 133 + 134 2 

48 Sorø II, St. Bøgeskov 428 "blå" 

49 - " - 428 "grøn" 

3. Plantemateriale 

Materialet omfatter afkom af de i ta
bel l anførte enkelttræer . Ved udvalg 
af enkelttræer er der især taget hensyn 
til blå nålefarve. 
Kogler blev indsamlet i efteråret 1964, 
der var et særdeles godt frøår. Forsøg
ene blev udplantet forår 1969. 

4. Forsøgsmetodik 

Forsøgene blev målt tiden januar
april 1978. 
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Følgende egenskaber og forhold blev 
undersøgt: 

- Overlevelse 
- Højde 
- Frostfølsomhed 
- Antal grene i grenkransen 
- Nålefarve 
- Nåleform 
- Juletræshyppighed 

Grøntkvali tet 
- Klippeudbytte . 
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Overlevelsesjrekvensen beregnedes i hver 
forsøgs parcel som den procentdel af de op
rindelige 25 planter, som var levende på op
gøreisestidspunktet. 
Alle øvrige målinger og registreringer blev 
foretaget på 10 systematisk udvalgte træer i 
hver parcel. 

Højden blev målt med stanghøjdemåler i 
hele decimetre. 

Frostjølsomheden beregnedes som den 
procentdel af de 10 registrerede træer, der 
havde frostskader i de tre øverste gren
kranse. 
Flere træer end de registrerede havde været 
frostskadet tidligere i kulturstadiet. Det 
gælder træer som var døde før frostopgø
relsen, og træer som var "vokset fri" af 
frosthøjden. Frostfrekvensen på 
opgørelsestidspunktet må således forventes 
at have sammenhæng med højde og evt. ud
springstidspunkt. 

Antal grene i grenkransen registreredes 
øverste grenkrans på de udvalgte træer 
hver parcel. 

Nålejarve. Variationen i nålefarve på sidste 
årsskuds nåle kan være en indikator for, 
hvorledes kvalitetsforskellene vil udvikle 
sig på længere sigt. Nålefarven på 4. gren
krans' skudspidser blev bedømt efter en tre
delt skala med l som dårligste (grønneste) 
værdi og 3 som bedste (mest blå). 
Inden registreringen påbegyndtes, udvalg
tes 2 kviste som tildeltes karaktererne 1,5 og 
2,5. Under registreringen indplaceredes de 
enkelte træers nålefarver efter disse 2 kvi
ste. Der udvalgtes nye kviste ved opgørelsen 
af hvert forsøg. 

Nålejorm. Foruden farven er også nålefor
men afgørende for klippegrøntets kvalitet. 
Nålespidserne skal helst stå op fra kvistene 
som hårene på en tandbørste og danne en 
vinkel med kvistakserne på 90° eller de
rover. 
Nåleformen på skudspidserne aL4. gren
krans blev bedømt efter en todelt skala. Ka
rakteren l tilkendegiver, at nålespidserne 
peger frem og danner en vinkel på under 
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90° med kvistaksen, mens karakteren 2 re
præsenterer den ønskede nåleform. 

Juletræsjrekvensen beregnedes som den 
procentdel af de registrerede træer, der 
kunne give juletræer (mellem 100 og 250 
cm) på opgørelsestidspunktet. Nogle træer 
var endnu for små til at kunne give jule
træer, mens andre var for store. 
I et forsøg på at lave en retfærdig sammen
ligning mellem de forskellige afkom inklu
deredes også store træer i opgørelsen, hvis 
det - ud fra form og grenbygning - skønne
des, at de tidligere kunne have givet julet
ræer. Også små velformede træer inklude
redes, hvis det skønnedes, at de kunne give 
juletræer inden for de nærmeste år. 
Opgørelsen indeholder således nogle sub
jektive skøn, som er foretaget af samme 
person på alle distrikter. Alle juletræer var 
af l. eilef 2. klasse. 

Grøntkvalitet. På de træer, hvorfra der 
kunne klippes salgbare grene, vurderedes 
grøntkvaliteten ud fra en tredelt skala hvor 
karakteren l = 4. sortering (nu grønne 

ungdomsgrene) 
karakteren 2 = halvt 4. sortering og halvt 

3. sortering (nu blågrønne 
dekorationsgrene ) 

karakteren 3 = 3. sortering. 

Grøntkvaliteten for den enkelte parcel be
regnedes som gns. af karaktererne for de 
enkelte træer, hvorfra der kunne klippes 
salgbare grene. 
På grund af forsøgets unge alder var der 
ikke grøntkvaliteter bedre end 3. sortering. 
Når forsøgsarealet bliver ældre, vil kvali
tetsforskellene antagelig blive mere mar
kante. 

KlippeudbylIe. Ved forsøgsklipningerne 
blev alle salgbare grene til og med 5. gren
krans klippet og vejet parcelvis. 
Der er målt klippeudbytter i Løvenholm-, 
Det Grønske distrikt- og i Frijsenborgfor
søget i 1978 og 1982; i Løvenholmforsøget 
desuden i 1984. 
I forsøget i plantage c.E. Flensborg blev l. 
gangsklipning udskudt til 1980, og der er 



endvidere målt klippeudbytter i 1982 og 
1984. 
Klippeudbyttet blev ikke målt i Ulborgfor
søget på grund af frostskader og i Linå Ve
sterskovforsøget på grund af tidligere klip
ning. 
Klippeudbyttet fra 1. klipning i Løven
holmforsøget er for enkelte afkom justeret, 
da enkelte træer blev placeret uden for vildt
hegn og derfor stærkt bidt. I Frijsenborg
forsøget er udbytte for afkom 6 og 7 korri
geret, så det svarer til 100 træer. En tilsva
rende korrektion er foretaget for afkom 3 i 
forsøget i plantage e.E. Flensborg. 
Forsøgene er anlagt på 6 lokaliteter dæk
kende et bredt spektrum af boniteter (fig. 
l). 
Hvert forsøg er i princippet anlagt som et 
randomiseret blokforsøg med 4 gentagelser 
(blokke) og 25 træer pr. parcel. Mindre af
vigelser fremgår af tabel l. 

I analysen er udeladt afkommene 11,22,36, 
43-47 samt 49, der kun indgår idelforsøget 
på e.E. Flensborg pitg., og afkom 11, der 
kun indgår på e.E.Flensborg og Løven
holm. Afkom 2 mangler på Løvenholm, og 
afkom 6 og 7 er kun repræsenteret i 3 
blokke på Frijsenborg. 
Der er for alle egenskaber beregnet middel
tal på hver lokalitet og et totalmiddeltal. 
Der er for egenskaberne højde, antal grene, 
nålefarve, nåleform, grøntkvalitet og frost
følsomhed lavet tosidige og 3-sidige 
variansanalyser med variationsårsagerne 
afkom, blok, rest og lokal, afkom, lokalitet 
x afkom, blokke inden for lokaliteter, og 
rest. For egenskaberne nåleform og frost
følsomhed er der forud for analysen foreta
get en arcsin transformation. 
For samtlige egenskaber er udregnet par
vise korrelationer. 
Heritabiliteten på familiegennemsnit er be-

Tabel 2. Afkommenes middeloverlevelse (070) fordelt til distrikter, totalgennemsnit, 
procentafvigelse fra forsøgsmiddel samt rangfølge. 

Det Linå 
Afvigelse 

Afkom Grønske Ulborg 
Frijsen- C.E. 

Vester-
Løven- Gennem- (070) fra 

Rang 
borg Flensborg holm snit forsøgs-

distrikt skov 
middel 

2 80 62 80 98 93 - 82.6 6 3 
3 65 46 74 98 82 86 75.2 -3 Il 

6 52 63 86 98 79 92 78.3 l 7 
7 51 49 70 98 83 73 70.7 -9 14 
9 67 82 52 100 94 88 80.5 3 5 

10 84 61 41 96 71 84 72.8 -6 12 
14 66 52 31 99 75 77 66.7 -14 15 
18 94 76 70 100 95 86 86.8 12 l 
19 95 51 51 99 88 93 79.5 2 6 
20 76 51 60 100 85 91 77 .2 -l 8 
21 79 60 67 93 80 82 76.8 -I 8 
23 64 38 83 100 72 80 72.8 -6 12 
25 81 53 44 100 95 91 77.3 -1 8 
40 88 82 72 99 92 91 87.3 12 I 
48 95 57 69 95 89 89 82.3 6 3 

gns. 75.8 58.9 63.3 98.2 84.9 85.9 77 .8 O 
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regnet ud fra F-kvoten i de balancerede tosi
dige variansanalyser efter formlen 

hvor 

h2 = I-.l 
f F 

h2 
= familieheritabiliteten 

f 
F = F-kvoten for afkom 

Heri tabiii teten på en kel ttræni veau h Ter be

regnet ud fra familieheritabiliteten efter 

formlen 

1 + (n-I)r h~ 

1 + (n-I)t 1 

hvor h~ = enkelttræheritabiliteten, r = 
1 2 

0.25 og t = 0.25 x h i' hvis afkommene be-

tragtes som halvsøskende. 

5. Resultater 
5.1 Overlevelse 

Plantningen slog særdeles godt an, 
men senere har der været en del afgang 
pga. frost og tørke. Dette har især ramt 
lokaliteterne Ulborg og Frijsenborg. 
Den procentvise overlevelse fremgår af 
tabel 2. Bedst har forsøget på C.E. 
Flensborg pltg. klaret sig med en over
levelse på 98,2070 ved 10 år. 
Forskellen mellem afkom er noget 
mindre end forskellen mellem lokalite
ter. Dårligst ligger bevoksningsafkom
met "Frijsenborg F 240 b" med 66.7070 
overlevende og bedst ligger afkom nr. 
40 (Buderupholm) med en overlevelse 
på 87.3. 

Tabel3. Afkommenes middelhøjde (dm) fordelt til distrikter, totalgennemsnit, pro
centafvigelse fra forsøgsrniddel samt rangfølge. 

Det Linå 
Afvigelse 

Frijsen- C.E. Løven- Gennem- (%) fra 
Afkom Grønske Ulborg 

borg Flensborg 
Vester-

holm snit forsøgs-
Rang 

distrikt skov 
middel 

h' 0.84 0.81 NS 0.79 0.87 0.89 0.84 

2 9.3 12.7 13.9 18.4 18.1 - 14.63 -13 12 

3 8.6 10.2 12.4 15.6 17.1 18.5 14.00 -16 13 

6 7.4 9.1 12.4 13.6 16.6 16.2 12.58 -25 15 

7 7.4 9.1 8.5 13.9 16.4 16.6 12.68 -24 14 

9 9.8 14.5 15.5 19.8 22.6 24.7 18.28 9 5 

10 12.2 1\.2 9.3 16.5 15.9 2\.6 15.48 -8 9 
14 10.5 11.4 9.7 19.8 19.0 25.1 17. 16 2 7 

18 13.1 13.5 14.8 19.7 23.0 26.8 19.22 15 3 

19 14.7 13.0 14.5 19.5 21.4 22.5 18.22 9 5 

20 8.6 10.9 10.3 15.1 20.8 19.3 14.94 -II II 

21 10.9 9.9 l\.9 15.6 19.6 21.4 15.48 -8 9 

23 10.0 10.1 l\.9 17.4 19.1 22.4 15.80 -6 8 

25 12.8 16.2 11.8 22.6 29.1 30.6 22.26 33 I 

40 14.6 15.5 16.6 23.0 24.8 29.9 21.56 29 2 

48 14.1 11.6 12.5 20.6 24.6 24.2 19.02 14 4 

gns. 10.93 11.93 12.40 18.07 20.54 22.84 16.75 O 
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Figur l. Gennemsnitshøjde (dm) for de enkelte lokaliteter. Bemærk bonitets forskelle. 

5.2 Højde 
Afkommenes middelhøjde for hver lo
kalitet samt gennemsnitshøjden for 
alle lokaliteter fremgår af tabel 3. 
Med undtagelse af Frijsenborg lokali
teten er højdeforskellen mellem afkom 
signifikante ligesom forskellen mellem 
lokaliteter. Bevoksningsafkommet 
Frijsenborg 240 b ligger 2070 over for
søgsgennemsnittet og repræsenterer 
således i vækstmæssig henseende no
genlunde afkommenes gennemsnit. 

5.3 Frostfølsomhed 
Det har været vanskeligt at få et præ-

cist udtryk for de enkelte afkoms frost
følsomhed. 
På lokaliteterne Ulborg og Frijsenborg 
har dødeligheden været ret stor, og det 
har været vanskeligt at skelne frostska
der fra tørkeskader. Disse lokaliteter er 
derfor udeladt af opgørelsen. 
På C.E. Flensborg pltg. og Linå Vester
skov var der ingen frost på de registre
rede træer (tabel 4), og på Løvenholm 
var frostskaderne også meget begræn
sede. 
Så at sige hele udslaget kommer derfor 
fra Det Grønske distrikt,hvor 36070 af 
de registrerede træer var skadet. Tal-
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Tabel 4. Afkommenes gennemsnitlige frostfølsomhed (0/0 frostskadede) fordelt til 
distrikter, totalgennemsnit, procentafvigelse fra forsøgsmiddel samt rangfølge. 

I *) Afvigelse 
Det *) 

Frijsen- C.E. 
Linå 

Løven- Gennem- (070) fra 
Afkom Grønske Ulborg 

borg Flensborg 
Vester-

holm snit forsøgs-
Rang 

distrikt skov 
middel 

2 37.5 0.0 0.0 - 12.5 30 12 

3 60.0 0.0 0.0 0 .0 15.0 56 13 
6 60.0 0.0 0.0 7.5 16 .9 75 14 

7 68.0 0.0 0.0 12.5 20.1 109 15 

9 42.5 0.0 0.0 0.0 10.6 IO 8 

IO 35.0 0.0 0.0 0.0 8.8 -9 6 
14 44.5 0.0 0.0 25 11.8 22 IO 
18 7.5 0.0 0.0 0.0 1.9 -80 I 
19 10 .0 0.0 0.0 0.0 2.5 -74 3 

20 42 .5 0.0 0.0 2.5 11.3 17 9 
21 37 .5 0.0 0.0 0.0 9.4 -2 7 

23 47.5 0.0 0.0 0.0 11.9 23 II 
25 17.5 0.0 0.0 0.0 4.4 -54 4 

40 22.5 0.0 0.0 0.0 5.6 -42 5 
48 7.5 0.0 0.0 0.0 1.9 -80 I 

gns . 36.00 0.0 0.0 1.8 9.64 O 

*) Udeladt af opgørelsen, da dødeligheden har været for stor og det har været vanskeligt at 
skelne frost- og tørkeskader. 

lene må derfor tages med noget forbe
hold. 
Der er dog afkom, der ser ud til at tåle 
nogen frost, nemlig nr. 18, 190948, der 
er 70-80% mindre skadet end gen
nemsnittet. Bevoksningsafkommet 
har ca. 20% flere frostskader end gen
nemsnittet, og afkom 3, 6 og 7 må be
tegnes som meget frostfølsomme. 

5.4 Antal grene 
Antallet af grene i øverste grenkrans 
fremgår aftabel5. Bortset fra lokalite
ten VIborg er der signifikante forskelle 
mellem afkom på alle lokaliteter. 
Den procentiske forskel mellem mid
deltallene er ret stor. Reelt varierer gen
nemsnittene dog ikke mere end een 
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gren. Iøjnefaldende er afkommene 25 
og 40, der i gennemsnit har een gren 
mere end de fleste øvrige afkom. La
vest ligger afkom 20 med gennemsnit
lig 3,08 gren i øverste gren krans. 
Bemærkelsesværdigt nok er der for
skel på lokaliteterne for denne egen
skab. På Det Grønske distrikt, C.E. 
Flensborg, Linå Vesterskov og Løven
holm ligger gennemsnittene omkring 
3,5 gren, men på Frijsenborg er det 
oppe på 4,4. Bevoksningsafkommet 
ligger nær middeltallet for hele for
søget. 

5.5 Nålefarve 
Middelværdierne for de enkelte af
koms nålefarve er vist i tabel 6. Der er 



Tabel 5. Afkommenes gennemsnitlige antal grene fordelt til distrikter, totalgennem
snit, procentafvigelse fra forsøgsmiddel samt rangfølge. 

Det 
Afkom Grønske Ulborg 

Frijsen- C.E . 
borg Flensborg 

distrikt 

h' 0.81 NS 0 .73 0.64 

2 3.6 3.6 4.1 3.6 

3 3.1 3.8 4.3 3.2 

6 3.8 4 .2 4.3 3.4 

7 3.7 3.5 4 .2 3.1 

9 3.7 3.8 4.3 3.5 

10 3.5 3.8 4.1 3. 1 

14 3.5 4.1 4.3 3.5 

18 3.7 3.9 4.3 3.5 

19 3.7 3.8 4.9 3.6 

20 3.1 3.4 4 .0 3.0 

21 3.6 3.8 4.5 3.7 

23 3.4 3.5 3.9 3. \ 

25 4.3 4.6 5.6 4.2 

40 4.5 4.2 5.1 4.2 

48 3.8 3.9 4.0 3.8 

gns. 3.67 4.39 3.50 

på alle distrikter signifikant forskel på 
nålefarven. 
Ingen af afkommene kan beskrives 
som værende helt blå. Afkom nr. 2, 6 
og 19 ligger dog ganske højt, medens 
afkom 25 og 40 ligger lavest. Bevoks
ningsafkommet nr. 14 ligger også ret 
lavt, nemlig 6070 under forsøgsmiddel
tallet. 

5.6 Nåleform 
Observationsværdier og gennemsnit 
fremgår af tabel 7. For alle distrikter er 
forskellen i nåleform mellem afkom 
signifikant. 
Det bedste afkom er nr. 2 fra Linå Ves
terskov, men afkommet fra Silkeborg 

Linå 
Afvigelse 

Vester-
Løven- Gennem- (070) fra 
holm snit forsøgs-

Rang 
skov 

middel 

0.90 0.82 0.78 

3.4 3.8 3.70 O 6 

3.2 3.7 3.50 -5 12 

3.4 3. 1 3.60 -3 11 

3.1 4.0 3.62 -2 10 

3.9 3.5 3.78 2 3 

3.1 3.6 3.48 -6 13 

3.4 3.6 3.66 -l 8 

3.1 3.8 3.68 -l 8 

3.1 3.6 3.78 2 3 

2.5 2.8 3.08 -17 15 

3.2 3.6 3.72 l 5 

2.8 3.3 3.30 -Il 14 

4.4 4.3 4 .56 23 l 

4. \ 4.1 4.40 \9 2 

3.5 3.4 3.70 O 6 

3.35 3.6\ 3.70 O 

Vesterskov er klart dårligst. Bevoks
ningsafkommet Frijsenborg 240 b lig
ger 5 % under forsøgsgennemsnittet. 

5.7 Juletræer 
Hyppigheden af juletræer angivet i % 
fremgår af tabel 8. På Ulborg distrikt 
har forsøget været udsat for så store 
frostskader, at en opgørelse ikke var 
mulig. 
Juletræshyppigheden varierer enormt 
både fra afkom til afkom og fra distrikt 
til distrikt. Juletræsudbyttet har såle
des været meget lavt for lokaliteterne 
C.E. Flensborg og Det Grønske di
strikt, medens Linå Vesterskov ligger 
oppe på næsten 50% juletræer. Et en-
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Tabel 6. Afkommenes middelnålefarve fordelt til distrikter, totalgennemsnit, pro
centafvigelse fra forsøgsmiddel samt rangfølge. 

Det 
Frijsen- C.E. 

Afkom Grønske Ulborg 
distrikt 

borg Flensborg 

h' 0.88 0.91 0.80 0.91 

2 2.05 2.63 2.50 2.40 

3 1.80 2.31 2.00 2.00 

6 I. 73 2.20 2.30 2.40 

7 1.51 1.98 1.77 1.70 

9 1.58 2.50 2.12 2.08 

IO 2.05 2.20 1.97 2.25 

14 1.57 2.08 1.63 1.91 

18 2.00 2.40 2.26 2.23 

19 2.08 2.59 2.21 2.23 

20 1.55 2.44 2.05 1.98 

21 1.58 1.94 1.70 2.25 

23 2.01 2.35 2.21 2.13 

25 1.13 1.43 1.13 1.00 

40 1.18 1.60 1.28 1.28 

48 1.30 1.82 1.63 1.50 

gns . 1.67 2.16 1.92 1.96 

kelt afkom, nr. 20, ligger på denne lo
kalitet helt oppe på 80070, medens det 
på Det Grønske distrikt ligger på 0% 
Juletræshyppigheden er formentlig 
stærkt afhængig af frostfølsomheden. 
Desværre er denne ret mangelfuldt op
gjort, så det er næppe muligt at lave 
nogen direkte sammenligning. 
De bedste afkom m.h.t. juletræer er nr. 
40,23 og 20, der ligger henholdsvis 44, 
37 og 36% over forsøgsgennemsnittet. 
Bevoksningsafkommet}igger 66% un
der forsøgsgennemsnit. 

5.8 Grøntkvalitet 
Grøntkvalitet bestemmes i hovedsagen 
af egenskaber som nålefarve, gren- og 
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Linå 
Afvigelse 

Løven- Gennem- (%) fra 
Vester- Rang 
skov 

holm snit forsøgs-
middel 

0.91 0.87 0 .88 

2.60 - 2.44 22 I 

2.54 2.33 2.16 8 7 

2.48 2.78 2.32 16 2 

2.23 2.03 1.87 -6 II 

2.33 1.90 2.09 5 8 

2.08 2.15 2. 17 9 6 
1.98 2.02 1.87 -6 12 

2.48 2.33 2.28 14 4 

2.30 2.50 2.32 16 3 

2.23 2.05 2.05 3 9 

2.33 2.03 1.97 -I IO 
2.65 2.18 2.26 13 5 

1.33 1.10 1.19 -40 15 

1.50 1.23 1.35 -32 14 

2.02 1.90 1.69 -15 13 

2.20 2.04 2.00 O 

nålefylde samt -form. Den bedste kva
litet opnås med symmetrisk opbyggede 
grene med mange kviste, som er besat 
med korte, tilbagebøjede blå nåle. 
Denne egenskab blev især medtaget 
som et forsøg på at give en samlet vur
dering af afkommenes fordeling til 
kvalitetsklasser. Denne vurdering blev 
dernæst sammenholdt dels med en
keltkaraktererne grenantal, nålefarve 
og nåleform, dels med reelle klippeud
bytter. Resultaterne fremgår af tabel 9. 
Af resultaterne ses, at en sådan sam
mensat egenskab er vanskeligere at 
håndtere end de mere klart afgræn
sede. Kun på to af lokaliteterne, nemlig 
Linå Vesterskov og Løvenholm er der 



Foto 1. På grund af især frost er det svært at lave juletræer inobilis. Juletræsprocenten er sjæl
dent mere end 5070, og i mange kulturer afmærkes slet ikke juletræer. 
Forædling for større frosthærdighed vil givet kunne øge muligheden for en større juletræsud
nytteise. 
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Tabel 7. Afkommenes middelnåleform fordelt til distrikter, totalgennemsnit, pro
centafvigelse fra forsøgsmiddel samt rangfølge. 

Det 
Frijsen- C.E. 

Afkom Grønske Ulborg 

distrikt 
borg Flensborg 

hl 0.78 0.77 0.87 0.80 

2 1.90 1.92 1.95 2.00 

3 1.80 1.73 1.57 2.00 

6 1.76 1.67 1.77 1.97 

7 1.68 1.66 1.48 1.90 

9 1.80 1.85 1.56 1.92 

10 1.75 1.70 1.39 2.00 

14 1.54 1.74 1.19 1.83 

18 1.82 1.82 1.77 1.97 

19 1.82 1.81 1.49 1.97 

20 1.47 1.41 1.34 1.74 

21 1.67 1.57 1.32 1.95 

23 1.74 1.55 1.56 1.92 

25 1.22 1.03 1.04 1.12 

40 1.32 1.25 1.10 1.60 

48 1.60 1.34 1.34 1.65 

gns. 1.66 1.57 1.46 1.84 

signifikant forskel på afkommene. Ved 
beregning af totalgennemsnittene er 
kun tal fra disse benyttet. 
Afkom 18 og 19 er på de to lokaliteter 
23-24070 bedre end gennemsnittet. Eks
trem dårlig er afkom 25, som ligger 
hele 43070 under gennemsnit. Bevoks
ningsafkommet ligger meget tæt for
søgsmiddeltallet. 

5.9 Klippeudbytte 
Opgørelse af klippeudbytte er behæf
tet med en vis usikkerhed. Det har kun 
været muligt at registrere klippeud
bytte på 4 af distrikterne. Desuden ud
gør førstegangsklipningen, hvor der 
erfaringsmæssigt er store forskelle 
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Linå 
Afvigelse 

Løven- Gennem- (070) fra 
Vester- Rang 

skov 
holm snit forsøgs-

middel 

0.82 0.92 0.83 

1.95 - 1.94 17 1 

1.92 1.92 1.82 10 3 

1.95 2.00 1.85 12 2 

1.90 1.67 1.72 4 8 

1.97 1.70 1.80 9 5 

1.85 1.80 l. 75 6 7 

1.62 1.56 1.58 -5 11 

1.85 1.65 1.81 9 4 

1.72 1.87 l. 78 7 6 

1.62 1.60 1.53 -8 12 

1.95 1.60 1.68 1 10 

1.72 1.70 1.70 3 9 

1.20 1.02 1.11 -33 15 

1.52 1.12 1.32 -20 14 

1.57 1.35 1.48 -11 13 

l. 75 1.61 1.66 O 

pga. tørke- og frostskader, ca. 1/3 af 
den samlede klippemængde, da der er 
tale om et ungt forsøg. Endelig bidra
ger distriktsvise forskelle i oparbejd
ning til usikkerheden. 
Det er her valgt at vise de samlede ak
kumulerede klippeudbytter. Når der 
ikke er korrigeret for frostskader skyl
des det, at frostskader kun har generet 
2 af forsøgene af betydning (Det Grøn
ske distrikt og Frijsenborg). Desuden 
vil grene der kasseres pga. frost ofte 
kunne medtages ved næste klipning. 
De akkumulerede klippeudbytter efter 
1. og 2. klipning fremgår af tabel 10. 
Bedst placeret er nr. 18, der ligger hele 
64070 over middel. Derefter følger en 



TabeiB. Afkommenes gennemsnitlige j uletræsprocent fordelt til distrikter, totalgen
nemsnit, procentafvigelse fra forsøgsrniddel samt rangfølge. 

Det *) Linå 
Afvigelse 

Frijsen- C.E. Løven- Gennem- (070) fra 
Afkom Grønske Ulborg Vester- Rang 

distrikt 
borg Flensborg 

skov 
holm snit forsøgs-

middel 

2 2.5 35.0 0 .0 42.5 - 20 .0 -7 8 

3 2.5 15 .0 0.0 57.5 25.0 19.9 -7 8 

6 2.5 30.0 5.0 20.0 25 .0 16.5 -23 13 

7 2.6 4.8 0 .0 42.5 10.0 11.9 -45 14 

9 10.0 28 .2 7.5 57.5 12 .5 23.1 7 7 

IO 7.5 0.0 0 .0 62.5 15.0 17 .0 -21 12 

14 0.0 3.2 0.1 17.5 15.0 7.2 -66 15 

18 22.5 26.7 5.0 50 .0 25.0 25 .8 20 5 

19 40.0 30.0 2.5 32 .5 20.0 25 .0 16 6 

20 0.0 28.6 5.0 80.0 32.5 29.2 36 3 

21 15.0 12.9 7.5 52.5 10.0 19.6 -9 IO 
23 5.0 26 .5 3.3 72.5 40 .0 29.5 37 2 

25 15 .0 17.7 5.0 35 .0 15 .0 17.5 -19 11 

40 15.0 37.5 12.5 35.0 55.0 31.0 44 I 
48 22.5 15.6 12.5 57 .5 37.5 29 . 1 35 4 

gns . 10.8 20.9 4.39 47 .7 24.1 21.49 O 

*) Ikke registreret på grund af store frostskader. 

gruppe på 20-40010 over middel: nr. 40, 
48, 19,2 og 9. Dårligst ligger nr. 7,3,20 
og 6. Bevoksningsafkommet F 240 b 
ligger med 3010 over, tæt på forsøgs
rniddel. 
For forsøgene på Løvenholm og i C.E. 
Flensborg Plantage foreligger der også 
registreringer af 3. klipning. I tabel Il 
er vist udbytte for 1. + 2., 3. og l + 2 
+ 3. klipning. 
Hvad angår det akkumulerede udbytte 
ligger afkom nr. 18 igen bedst og nr. 3 
og 7 igen sidst. Der har i det hele taget 
kun været få forskydninger i den ind
byrdes rangfølge. Fra 1. til 3. klipning 
er der beregnet på det akkumulerede 
udbytte, kun 2 afkom i Løvenholmfor-

søget og i l i C.E. Flensborg, der har 
bevæget sig mere end 3 pladser. 

6. Heritabilitetsberegninger 

Heritabiliteten er et mål for graden af 
arvelighed. Den angiver forholdet mel
lem den variation, der skyldes arvelige 
forskelle og totalvariationen. 
Nedenstående er beregnet to udtryk 
for heritabiliteten: Et der kan relateres 
til variationen mellem familier (tabel 
12), og et der kan relateres til variatio
nen mellem enkelttræer i en forsøgs
parcel (tabel 13). 
I denne sammenhæng vil vi bruge fa
milieheritabiliteten til at "krympe" af-
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Tabel 9. Afkommenes gennemsnitlige grøntkvalitet fordelt til distrikter, totalgen
nemsnit, procentafvigelse fra forsøgsmiddel samt rangfølge. 

Det Linå 
*) Afvigelse 

Frijsen- C.E . Løven- Gennem- (070) fra 
Afkom Grønske Ulborg Vester- Rang 

distrikt 
borg Flensborg 

skov 
holm snit forsøgs-

middel 

h' NS - NS NS 0.71 0.82 0.77 

2 - - 1.83 133 1.71 2.01 1.86 -2 9 

3 - - 1.92 - 1.80 2.52 2.16 14 3 

6 1.00 - 2.59 1.50 1.45 1.85 1.65 -13 13 

7 1.00 - 2.00 - 2. 12 1.99 2.06 8 5 

9 1.67 - 1.90 1.17 1.97 1.99 1.98 4 7 

10 1.00 - - - 1.60 2.23 1.92 l 8 

14 2.00 - 1.50 1.00 1.78 I. 95 1.87 -2 9 

18 1.22 - 1.87 - 2.33 2.34 2.34 23 2 

19 1.30 - 1.75 1.33 2.26 2.43 2.35 24 l 

20 - - 2.50 - 1.80 1.80 1.80 -5 Il 

21 1.50 - 1.44 - 2.34 1.90 2.12 12 4 

23 1.50 - 2.14 1.33 1.77 1.73 1.75 -8 12 

25 1.00 - 1.50 1.00 1.14 1.03 1.09 -43 15 

40 1.33 - 1.56 1.00 1.92 1.19 1.56 -18 14 

48 1.00 - 1.80 1.13 2.22 1.89 2.06 8 5 

gns . 1.88 1.92 1.90 O 

*) Kun gennemsnit af forsøg med signifikans . 

kommenes middelværdiers afvigelse 
fra forsøgsgennemsnittet (tabel 14). 
Det vil give et mere realistisk billede af 
den generelle situation, hvis man 
tænkte sig igen at høste fra enkelte ud
valgte træer i bevoksningerne. 
Enkelttræheritabiliteten er simpelt hen 
brugt til at sammenligne de forskellige 
egenskabers grad af arvelighed. 
Det fremgår af tabel l3, at enkelttræ
heritabiliteten generelt er lavere for 
produktionsparametrene (højde, antal 
grene) end for kvalitetsparametrene 
(nålefarve, nåleform). Eller med andre 
ord at egenskaberne som nålefarve og -
form nedarves i højere grad end egen
skaber som højde og grenantal. 

200 

7. Korrelation 

Tabel 15 gengiver de undersøgte egen
skabers fænotypiske korrelation. 
Der er en stærk negativ sammenhæng 
mellem højdevækst og frostfølsom
hed, nålefarve og nåleform. 
Frostfølsomhed er ligeledes negativt 
korreleret med juletræshyppighed, 
men dog endnu mere med klippeud
bytte. 
Grenantal, som er et udtryk for assimi
lationsapparatet, er ligesom højden 
negativt korreleret med nålefarve og 
nåleform. 
Nålefarve og nåleform er stærkt posi
tivt korreleret r = 0,94, og disse to 



Tabe/IO. Afkommenes middelklippeudbytte (kg/afkom) for de 2 første klipninger 
fordelt til distrikter, totalgennemsnit, procentafvigelse fra forsøgsmiddel samt rang
følge. 

Grønske d. Løvenholm Frijsenborg 
Afkom 

1978 1982 1978 1982 1978 1982 

2 22 72 - - 30 263 
3 2 22 62 160 16 109 
6 3 23 77 135 17 208 
7 3 30 77 166 5 120 
9 24 70 153 256 45 170 

IO 31 69 141 183 O 62 
14 16 87 145 262 4 55 
18 61 151 206 260 66 304 
19 89 150 172 244 19 183 
20 13 39 66 136 17 100 
21 33 54 145 227 12 147 
23 21 90 115 207 24 291 
25 37 79 214 209 IO 39 
40 56 93 296 221 29 170 
48 59 155 182 254 22 162 

gns 31 79 147 209 21 159 

egenskaber er ikke forbavsende korre
leret med egnethed til klippegrønt. 
Det generelle billede er derfor, at på en
kelttræniveau er produktionskarak
tererne korrelerede og kvalitetsegen
skaberne korrelerede, men der er be
klageligvis en negativ sammenhæng 
mellem produktion og kvalitet. 

8. Sammenligning med bevoks
ningsafkom 

Forsøgene med enkelttræafkom er 
plantet på arealer umiddelbart ved si
den af de af Barner et al. (1980) om talte 
bevoksningsafkom. Yderligere indgår 
bevoksningsafkommet Frijsenborg F 

C.E.Flens-
borg Kg Gns. pr. 0/0 

ialt lok. afvig. 
Rang 

1980 

257 
77 

109 
44 

297 
142 
300 
372 
264 
66 

130 
182 
355 
475 
387 

230 

1982 

348 992 331 24 5 
81 529 132 -51 14 

124 696 174 -35 12 
67 512 128 -52 IS 

311 1326 332 24 5 
127 755 189 -29 Il 

235 1104 276 3 8 
336 1756 439 64 I 

245 1366 342 28 4 
104 541 135 -50 13 
170 918 230 -14 10 
146 1076 269 I 9 
216 1159 290 8 7 
142 1482 371 39 2 
266 1487 372 39 2 

195 1047 267 .3 O 

240 b som standard i begge forsøg. 
Man kan derfor med rimelighed sam
menligne enkelttræafkom og bevoks
ningsafkom, hvis man regner i afvigel
ser fra F 240 b i begge forsøg. 
I figur 2 er afkommene nr. 18 og 19 (der 
m.h.t. flere egenskaber er bedst) sam
menlignet med de bedste fra bevoks
ningsundersøgelsen. Det ses, at de to 
enkelttræafkom generelt er bedre. 
I figur 3 er vist "range", d.v.s. afstan
den mellem største og mindste værdi. 
Beregningen er hos bevoksningsaf
kommene kun foretaget på de bevoks
ninger (7 stk.), hvori der er udvalgt en
kelttræer. Tilsvarende er beregningen 
hos enkelttræafkom kun foretaget på 
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Figur 2. Sammenligning af de bedste afkom fra henholdsvis enkelttræ- og bevoksningsaf
komsforsøget. Procent afvigelse fra standardbevoksning F. 240 b. 
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Figur 3. Range, afstanden mellem største og mindste værdi, for hhv enkelttræ- og bevoksnings
afkommene. Procent afvigelse fra standardbevoksning F. 240b. 
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Tabel 11. De 3 første klippeudbytter for 2 distrikter. Afkommenes middelklippeudbytte 
(kg/ afkom) totalgennemsnit, procentafvigelse fra forsøgsmiddel samt rangfølge. 

Løvenholm C.E.Flensborg PIt. Kg Gns. pr. 0J0 
Afkom Rang 

78+82 84 lait 80+82 84 lait ialt lok. afvig. 

2 605 231 836 836 836 25 4 
3 222 193 415 158 85 243 658 329 -51 14 
6 212 229 441 233 206 439 880 440 -34 12 
7 243 204 447 111 91 202 649 325 -51 15 
9 409 300 709 608 358 966 1675 838 26 3 

10 324 282 606 269 195 464 1070 535 -20 Il 
14 407 381 788 535 302 837 1625 813 22 7 
18 466 350 816 708 408 1116 1932 966 45 l 
19 416 292 708 509 257 766 1474 737 Il 8 
20 202 247 449 170 97 267 716 356 -47 13 
21 372 364 736 300 232 532 1268 634 -5 9 
23 322 281 603 328 252 580 1183 592 -Il IO 
25 423 361 784 571 307 878 1662 831 25 5 
40 517 420 937 617 316 933 1870 935 40 2 
48 436 288 724 653 285 938 1662 831 25 5 

gns 355 299 655 425 241 666 666 .5 O 

Tabel12. Heritabilitet på familiegennemsnit fordelt til distrik ter og totalgennemsnit. 

Det Frijsen- C.E.Flens- Linå Løven- Gennem-

Egenskab Grønske Ulborg borg borg Vesterskov holm snit 
distrikt 

Højde 0.84 0.81 - 0.79 0.87 0.89 0.84 
Antal grene 0.81 - 0.73 0.64 0.90 0.82 0.78 
Nålefarve 0.88 0.91 0.80 0.91 0.91 0.87 0.88 
Nåleform 0.78 0.77 0.87 0.80 0.82 0.92 0.83 
Grøntkvalitet - - - - 0.71 0.82 0.77 

Tabel 13. Heritabilitet på enkelttræniveau fordelt til distrikter og totalgennemsnit. 

Det Frijsen- C.E.Flens- Linå Løven- Gennem-

Egenskab Grønske Ulborg borg borg Vesterskov holm snit 
distrikt 

Højde 0.33 0.28 - 0.26 0.38 0043 0.34 
Antal grene 0.28 - 0.20 0.14 0046 0.30 0.28 
Nålefarve 0041 0048 0.27 OA8 0048 0.38 OA2 
Nåleform 0.25 0.24 0.38 0.27 0.30 OA8 0.32 
Grøntkvalitet - - - - 0.20 0.30 0.25 
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Tabel 14. Genetiske eller "krympede" værdier. Procentisk afvigelse fra middeltal. 

Afkom Højde Antal grene Nålefarve Nåleform Grøntkvalitet 

h2 0.84 0.78 0.88 0.83 0.77 

2 -II O 19 14 -2 

3 -13 -4 7 8 II 

6 -21 -2 14 IO -IO 
7 -20 -2 -6 3 6 

9 8 2 4 8 3 

IO -7 -S 8 S I 

14 2 -I -6 -4 -2 

18 13 -I 12 8 18 

19 8 2 14 6 18 

20 -9 -13 2 -7 -4 

21 -7 I -l I 9 

23 -S -9 II 2 -6 

2S 28 18 -36 -27 -33 

40 24 IS -29 -17 -14 

48 12 O -14 -9 6 

gns O O O O O 

Tabel 15. Korrelation mellem de målte egenskaber. øverste linie angiver 
korrelationskoefficienten, nederste linie P-værdien. 

Egenskab 
Frost- Antal Nåle- Nåle- Juletræer Grønt- Klippe-

følsomhed grene farve form (0,10 ) kvalitet udbytte 

Højde -0 .83 0.74 -0 .66 -0.70 0 .37 -0.31 0.7S 

< 0.01 < 0.01 <0.01 < 0.01 0.17 0.26 < 0.01 

Frostfølsomhed -0.42 0.30 0.42 -0 .S2 -0.06 -0 .78 

0.12 0.28 0.12 O.OS 0.82 <0.01 

Antal grene -0.73 -0.61 -O.OS -0.49 0.47 

<0.01 0.02 0.86 0.06 0 .08 

Nålefarve 0.94 -0.01 0.61 -0.13 

< 0.01 0.96 0 .01 0.64 

Nåleform -O. IS 0.67 -O . IS 

0.S9 < 0.01 0.60 

Juletræer (0,10) 0.07 0.42 

0.79 0 . 12 

Grøntkvalitet 0.09 

0.74 
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de afkom (12 stk.), hvor moderbevoks
ningen er repræsenteret i undersøgel
sen af bevoksningsafkom. De benyt
tede værdier er gennemsnit af de 5 lo
kaliteter, hvor begge forsøg er repræ
senteret. 
Generelt er "range" større for enkelt
træafkommene end for bevoksnings
afkommene. Forskellen i "range" mel
lem enkelttræafkom og bevoksnings
afkom er meget stor for klippeudbyttet 
og især juletræsproeent, mens den er 
væsentlig mindre for de øvrige egen
skaber. 
Yderligere findes der for alle egen
skaber enkelttræafkom, der er bedre 
end bevoksningsafkommene. M.h.t. 
klippeudbytte er der enkelttræaf
kom, der ligger noget højere end det 
bedste bevoksningsafkom, og for 
juletræsprocent endda væsentligt 
højere. 

9. Selektion 

Når man skal selektere for flere egen
skaber samtidig benyttes ofte indeks
selektion. Man beregner et indeks 
v.hj.a. egenskabernes måleværdier, 
deres heritabilitet og nogle økonomi
ske vægte man tildeler de enkelte 
egenskaber. Indeksberegningerne kan 
være ret uoverskuelige og resultatet er 
stærkt afhængig af de økonomiske 
vægte. 
En mere enkel metode er "independent 
culling level", hvor man for hver egen
skab sætter en grænse for, hvad man vil 
have med. I dette tilfælde kan fx. selek
teres for klippeudbytte, nålefarve, 
frostfølsomhed og juletræshyppighed 
efter "independent culling level" syste
met. Hvis der kun medtages, hvad der 
er over forsøgsgennemsnit fås føl
gende: 

Klippe- Nåle- Frostføl- Juletræs-
udbytte farve somhed hyppighed 

2 2 2 
9 9 

18 18 18 18 
19 19 19 19 
23 23 
25 
40 
48 

Det fremgår, at selekteres der på denne 
måde for klippeudbytte, nålefarve og 
frostfølsomhed, ender man med af
kom nr. 2, 18 og 19. Hvis man desuden 
medtager juletræshyppighed, er der 
kun afkom nr. 18 og 19 tilbage. 
De relative gevinster fremgår af tabel 
14, jvf. afsnit 6. 

10. Diskussion 

10.1. Forsøgsmateriale. 
Undersøgelsen bygger kun på et 
mindre antal enkelttræafkom, ialt 15, 
som er afprøvet på 6 lokaliteter, dæk
kende et bredt spektrum af boniteter. 2 
af lokaliteterne har været en del frost
skadet, og har derfor i mindre grad bi
draget med informationer. 
Forsøget er anlagt parallelt med et be
voksningsafkomsforsøg (Barner et al. 
1980), således at bevoksningsafkom -
fra de bevoksninger hvori enkelttræ
erne er udvalgt - har været afprøvet i 
naboparceller på forsøgslokaliteterne. 
Da det forsøgsmæssige layout har mu
liggjort en god bedømmelse og en sta
tistisk bearbejdning af forsøgsresulta
terne, giver undersøgelsen en række 
data afværdi til et videre forædlingsar
bejde med nobilis. Det må dog under
streges, at de her fundne forhold kun 
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gælder til13-års alderen, for klippeud
bytte til 19 år. 

10.2. Forsøgsresultater og korrelation 
mellem egenskaber. 
Forsøget viste, at højdeforskellen mel
lem afkom var signifikant på nær en 
enkelt lokalitet. I forsøget med bevoks
ningsafkom var det ikke muligt at på
vise en sikker forskel (Barn er et al. 
1980). 
Resultatet af bedømmelsen af frostføl
somheden er præget af usikkerhed, 
men antyder dog at der er væsentlige 
forskelle mellem afkommene. Dette er 
i overensstemmelse med Larsen (1985) 
og Nielsen et al. (1989). som i klima
kammerforsøg med 4 årigt plantema
teriale har fundet højsignifikante for
skelle for vinterfrostresistens. 
For egenskaberne nålefarve og nåle
form, som sammen med skudfylden er 
bestemmende for grøntkvaliteten, er 
der fundet signifikante forskelle, lige
som begge egenskaber er hhv. negativt 
og positivt korreleret med frostfølsom
hed og klippeudbytte. 
Tilsvarende sammenhænge er også 
fundet i bevoksningsafkomsforsøget 
(Barner et al. 1980). og i en undersøg
else af enkelttræforsøget på C.E. 
Flensborg i 1986 (Pedersen 1986). Der
imod var der i modsætning til be
voksningsafkommet en stærk nega
tiv korrelation mellem højde og nåle
farve. 
En beregning af det akkumulerede 
klippeudbytte viser, at der er store for
skelle afkommene imellem. Især frost
resistensen er afgørende for størrelsen 
af de første klippeudbytter, og for
skydninger imellem afkommene må 
derfor forventes, når træerne når over 
frosthøjden. Opgørelsen af klippeud
bytte efter 3. klipning på 2 af lokalite-
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terne antyder dog, at disse forskydnin
ger er små. 
Forsøget viser, at der er betydelige ge
netiske forskelle på enkelttræafkom, 
hvilket giver basis for en ikke ubetyde
lig forædlingsmæssig gevinst. 

10.3. Sammenligning med bevoks
ningsafkom. 
Det har ved sammenligning med be
voksningsafkom kunnet konstateres, 
at "range" generelt er større for en
kelttræafkommene end for bevoks
ningsafkommene. Dette modsvares af, 
at man forventer en mindre genetisk 
variation inden for det enkelte enkelt
træafkom (3;4 af den additive variation 
i en population). 
Enkelttræudvælgelsen giver således 
mulighed for en større forædlings
mæssig gevinst, samtidig med et mere 
ensartet produkt. 
Der har været en meget stor respons på 
juletræsprocenten. De beregnede vær
dier ligger nok i overkanten af, hvad 
man kan forvente. Dels har beregnin
gen kun omfattet 3 ud af de 5 lokalite
ter, dels indeholder opgørelsen nogle 
subjektive skøn. 

10.4. Selektion. 
I en diskussion af forædlingsplan for 
nobilis til pyntegrøntformål anbefaler 
Roulund (1986) at satse på eet produkt 
indeholdende kun de væsentligste 
egenskaber og peger her på frosthær
dighed, regelmæssighed (egnethed 
som juletræ), grenstruktur og blå nåle
farve. 
Den negative korrelation mellem frost
følsomhed og klippeudbytte samt ju
let ræs procent understreger vigtighe
den af frosthærdighed som foræd
lingsparameter. 
Derimod viser den negative korrela-



Foto 2. Enkelttræforsøget, Løvenholm Skovdistrikt. 
Til venste afkom nr. 40 (efter enkelttræ fra Buderupholm E157) og til højre afkom nr. 23 (efter 
enkelttræ fra Barritskov, Sønderskov). 
Højden efter IO år var hhv. 29.9 dm og 22.4 dm (tabel 3), mens nålefarven blev bedømt til hhv. 
1.23 og 2.18 (tabel 6). De 2 afkom viser, hvor svært det er at kombinere stor vækstkraft med god 
nålefarve. 
(Foto er vist i farver i PS Nåledrys nr. Il, 1990). 
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tion mellem højdevækst og nålefarve, 
at det ikke umiddelbart er let at kombi
nere en større grøntmængde med en 
bedre kvalitet. 
Forsøget viser dog, at det er muligt at 
finde afkom, der ligger over forsøgs
middel både m.h.t. kvalitative og 
kvantitative egenskaber ( "korrelati
onsbrydere" ). 
Det her analyserede afkomsforsøg ind
går ikke direkte i et forædlingsprogram 
som f.eks. det af Roulund (1986) om
talte. 
Der bør dog udvælges i ovennævnte 
"korrelationsbrydere" med henblik på 
fremtidigt forædlingsarbejde. 
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Ordliste 

akkumulere: Opsummere. 
arcsin transformation: Omsætning af for

søgsresultater til den matematiske funk
tion arcsin (som er afledt af den bedre 
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kendte sinus-funktion). Formålet kan 
være at få resultaterne på matematisk 
form, så der kan laves statistiske ana
lyser. 

assimilationsapparat: Del af planten som 
varetager stofproduktionen, især blade. 

blokforsøg: Forsøg anlagt med flere blokke 
(gentagelser) på samme forsøgsareal. 
Inden for hver blok er alle forsøgs
parceller fordelt tilfældigt ("randomise
ret"). Hvert afkom er således repræsen
teret flere steder på forsøgsarealet. Med 
et sådant forsøgsanlæg formindskes be
tydningen af tilfældige variationer mel
lem parceller, og det bliver muligt at lave 
en sikker statistisk analyse. 

F-kvote: Forholdet mellem to varianser 
hvorved man kan bestemme sandsynlig
heden for at forskellen mellem to vari
able skyldes tilfældigheder. 

fænotype: Fremtoningspræg, dvs. de ydre 
karakterer hos en plante; er en funktion 
af de ydre forhold samt plantens geneti
ske egenskaber. 

halvsøskende: Planter med fælles mor, 
men forskellige fædre. 

heritabilitet: Udtryk for hvor stor del af va
riationen mellem planter der kan til
skrives arvelige faktorer. 

korrelation: Sammenhæng. Negativ k.: 
Ved højere værdier afen faktor fås lavere 
værdier af en anden faktor - fx. høj tem
peratur medfører ringere vækst. 

plustræ: træ som afviger positivt fra gen
nemsnittet af træer i en bevoksning. 

randomiseret: Se blokforsøg. 
selektere: udvælge de bedst egnede indiv

ider. 
signifikant: tydelig, sikker. I statistikken et 

begreb der udtrykker med hvilken sik
kerhed man kan udtale sig om en given 
sammenhæng. Den mest almindelige er 
s. på 95070 niveauet; det betyder at der er 
95070 sandsynlighed for at forskellen 
mellem fx. to behandlinger er sikker og 
ikke skyldes tilfældigheder. 

variansanalyse: Statistisk analyse af for
skellene mellem fx. to kloner eller be
handlinger. 



Kunstig intelligens 
- et nyt beslutningsværktøj 
for skovbruget 
Af J. P. SKOVSGAARD, Nordjyllands Statsskovdistrikt, 

H. BRYNDUM, Statens forstlige Forsøgsvæsen 
og S. KORSGAARD, Skovbrugsinstituttet, KVL 

Resume 

Med baggrund i en IUFRO-konference 
vedr. kunstig intelligens og vækstmo
deller til brug i skovbrugets driftsmæs
sige beslutninger gives en introduktion 
til kunstig intelligens og beslutnings
støttesystemer (ekspertsystemer). An
vendelsen af vækstmodeller og kunstig 
intelligens vurderes i relation til for
skellige forstlige grundholdninger. 

Abstract 

Skovsgaard, J.P., H. Bryndum & S. Kors
gaard, 1990: Kunstig intelligens - et nyt be
slutningsværktøj for skovbruget. (Artij;
cial intelligence - a new to ol for forest ma
nagement decisions). Dansk Skovbrugs 
Tidsskrift 75 : 209-219. 
On the basis of a IUFRO conference on 
''Artificial Intelligence and Growth Mo
dels for Forest Management Decisions': 
artificial intelligence and decision support 
systems are introduced. The use of growth 
models and artificial intelligence is related 
to different categories of forest ontologies. 
Key words: Artificial intelligence, decision 
support systems, expert systems, science of 
science, forest ontologies. 

Indledning 

I september 1989 afholdt IUFRO en 
konference i Wien om kunstig intelli-

gens. (lUFRO er en forkortelse for In
ternational Union of Forestry Re
search Organizations). 
Temaet for konferencen var "Artificial 
Intelligence and Growth Models for 
Forest Management Decisions" (Kun
stig intelligens og vækstmodeller til 
brug i skovbrugets driftsmæssige be
slutninger). 
Udvalget for produktions forskning 
(Subject Group S4.01 - Mensuration, 
Growth and Yield) stod for arrange
mentet, og der deltog ca. 70 skovbru
gere fra hele verden. Udvalget ledes af 
professor, dL H.E. Burkhart fra Virgi
nia, USA, og dr. K. Johann fra den 
forstlige forsøgsanstalt i Wien. 
Hovedsigtet med faglige arrangemen
ter af denne art er at bringe nyt til torvs 
og at udveksle erfaringer med fagfæl
ler. Det nye i denne forbindelse var 
konstruktion og anvendelse af EDB
baserede systemer, der kan bruges som 
hjælp eller grundlag for skovbrugets 
daglige beslu tninger. Sådanne syste
mer kaldes beslutningsstøttesystemer. 
Denne artikel giver på baggrund af 
konferencen i Wien en introduktion til 
emnet. Artiklen indeholder også en 
kort omtale af et fælleseuropæisk tyn
dingsforsøg i rødgran samt en kort di
skussion af forstlige grundholdninger 
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og de holdningsændringer, som finder 
sted for øjeblikket. 

Hvad er kunstig intelligens? 

Viden er en nødvendighed for at over
leve. J o mere viden man er i besiddelse 
af, og jo bedre man er i stand til at 
kombinere elementer af viden, jo bedre 
og jo lettere klarer man tilværelsen. 
Intelligens er netop evnen til at opfatte 
viden og forstå årsagssammenhænge. 
Den menneskelige intelligens kan løse 
store opgaver, ikke mindst hvis det sker 
i et samarbejde mellem intelligente 
mennesker. Men vi er lang tid om at 
løse omfattende opgaver med mange 
aspekter, og svaret kan være vanskeligt 
at gennemskue. 
Så det er ganske nærliggende, at intelli
gensen udtænker hjælpemidler til eget 
brug. Eksempelvis falder det naturligt 
at tage fingrene til hjælp, indtil man 
med sikkerhed kan håndtere opgaver 
som "2+3". 
Selv regnevante mennesker bruger et 
par minutter på at gange to nitten-cif
rede tal, men med en elektronregner ta
ger det en brøkdel af et sekund. Det er 
ikke fordi regnemaskinen besidder in
telligens. Den er blot programmeret til 
at anvende nogle få og enkle regnereg
ler og er i kraft af sin hurtighed en hjælp 
for den menneskelige intelligens. 
Med moderne databehandlingsanlæg 
- f.eks. en PC - kan man kombinere 
langt mere komplicerede og omfat
tende informationer. Det er faktisk 
muligt at efterligne den menneskelige 
beslutningsproces og endda at udnytte 
den tilgængelige viden så effektivt, at 
løsninger kan være mere indholdsrige 
og af højere kvalitet, end det ellers er 
muligt. 
Kunstig intelligens er EDB-program-
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mer (software), som er indrettet til 
dette formål. Selve programdelen in
deholder ikke andet end kendt viden 
samt regler for, hvordan resultater tol
kes. Men systemet kan indrettes sådan, 
at det akkumulerer erfaring, og sådan, 
at det på en gang tager højde for alle 
(kendte) forhold. 
Dette er baggrunden for, at det med 
kunstig intelligens er muligt at komme 
videre, end den menneskelige hjerne 
formår. Det er muligt at lære af syste
met. 

Sesl ut n i ngsstøttesystemer 

Stort set alle driftsmæssige beslutnin
ger tages på grundlag af en forestilling 
om, hvordan verden er indrettet. Det er 
sjældent, vi har fuldt indblik i, hvor
dan tingene er skruet sammen, og hvad 
følgerne af vore handlinger kan være. 
Vi opererer i reglen med teorier og mo
deller af virkeligheden, ofte i stærkt 
forenklet form. 
Teorier og modeller er også grundlaget 
for de såkaldte ekspertsystemer. Eks
pertsystemer er programmer, som sæt
ter datamaten i stand til at efterligne 
den menneskelige adfærd omfattende 
intelligens, vurdering og erfaring med 
hensyn til at løse et konkret problem. 
Et ekspertsystem indeholder tilgænge
lig viden om et fagområde. Systemet er 
programmeret til at kombinere infor
mation, og det indeholder regler for, 
hvordan "man" tolker resultater. Sy
stemet er altså i stand til at give bruge
ren intelligent vejledning. Det er en 
forudsætning, at systemets grundlag 
er enkelt at kontrollere. 
Et af de bedst kendte eksempler på et 
ekspertsystem er nok den type, som an
vendes af læger ved diagnosticering og 
behandling af sygdomme. På grundlag 



af en stor mængde oplysninger om syg
domsforløb samt teorier om og model
ler for sygdomme, kan lægen hurtigt 
og sikkert stille diagnosen for en pati
ent samt foreskrive en behandling. 
Princippet afviger ikke meget fra den 
traditionelle metode, hvor lægen (og 
patienten!) forlader sig på sin (lægens) 
hukommelse og evt. et enkelt opslag i 
en bog. Men ekspertsystemet mindsker 
risikoen for fejldiagnose og fejlbe
handling, og det øger sikkerheden for, 
at sjældne lidelser og komplikationer 
opdages i tide - vel at mærke forudsat, 
at lægen ikke forlader sig blindt på sy
stemet, men stadig bruger sin sunde 
fornuft. 
Ordet "ekspertsystem" er negativt la
det. Vi ønsker ikke at blive styret af 
eksperter eller upersonlige computer
systemer. Vi ønsker selv at tage del i be
slutningsprocessen og at have mulig
hed for at påvirke beslutningers ud
fald. 
Det er vigtigt, at brugeren er tilfreds 
med værktøjet, og at det "falder godt i 
hånden". Ekspertsystemer er vort nye 
beslutningsværktøj. Det er ikke et 
værktøj, som skal styre os - vi skal sta
dig selv have magt over tingene. Eks-

Beslutningsstøttesystem 

Teorier 

pertsystemer skal være en støtte for 
vore beslutninger - vi kunne passende 
omdøbe dem til beslutningsstøttesy
sterner. 

Brug - fordele og ulemper 

Et beslutningsstøttesystem har 3 ho
vedbestanddele: en videnbase, en infe
rensmaskine og en brugergrænseflade. 
Videnbasen indeholder kendsgernin
ger og teorier. Inferensmaskinen er den 
del af systemet, som efterligner den 
menneskelige beslutningsproces, og 
som kontrollerer beslutningsforslag. 
Brugergrænsefladen er den del af sy
stemet, som brugeren anvender til at 
kommunikere med systemet. 
Systemets konkrete indhold er et net
værk af teorier, en række modeller og 
en database (figur 1). 
Kernen i systemet er teorier om, hvor
dan virkeligheden ser ud, og regler for, 
hvordan "man" kombinerer viden, og 
hvordan "man" tolker resultater. Teo
rierne er grundlag for modeller af det 
objekt, sagen drejer sig om. 
Modellerne kan bruges til at beskrive 
objekter, til at beregne prognoser og 

Modeller Regler for 
tolkning 

Beskrivelser 
Prognoser 
Besl u tni nger 

Database 

Figur l. Skematisk oversigt over indholdet i et beslutningsstøttesystem (et 
ekspertsystem) . 
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som beslutningsgrundlag. De kan også 
bidrage til en bedre forståelse af objek
tet, og så er de et nogenlunde præcist 
redskab, når man skal kommunikere 
med andre om samme sag. Databasen 
indeholder information (observatio
ner) om, hvordan objektet ser ud. 
Brug af modeller indebærer en række 
fordele og ulemper. En model er en 
håndfast, enkel og komprimeret gen
givelse af, hvordan man forestiller sig, 
virkeligheden ser ud. En matematisk 
model er præcis og utvetydig, dens 
egenskaber er lette at udforske, og dens 
følsomhed for ændringer kan kortlæg
ges. Når man arbejder med modeller, 
er det nemt at få svar på "Hvad sker der 
nu, hvis .. ?". 
Modelverdenen er nøgtern og præcis -
men det er ikke sikkert, at den er nøjag
tig! Modeller giver ofte et lidt firkantet 
billede af situationen, og nuancer kan 
gå tabt. En model kan for en umiddel
bar betragtning synes klar, men ved 
nærmere eftersyn kan den meget vel 
være grumset. 
Hvis man arbejder med et system med 
mange, omfattende eller indviklede 
modeller, kan det være svært at gen
nemskue foretagendet. Man kan også 
risikere, at en model giver et svar, som 
virker selvmodsigende, eller et svar, 
som er stik mod al sund fornuft. Og 
hvad skal man så tro? Der er ofte 
mange alternative modeller - og hvil
ken er så den bedste? 
Com pu ter baserede besl u tningsstøt
tesystemer rummer på sin vis samme 
fordele og ulemper som anvendelse 
af modeller, men perspektiverne er 
videre. 
Mange forestiller sig, at sådanne hjæl
pemidler virker tidsbesparende. Det er 
næppe tilfældet for en generel betragt
ning. Tidligere krøb man over, hvor 
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gærdet lokalt er lavest, men nu har 
man mulighed for at finde det absolut 
bedste sted at passere - og det kan godt 
tage sin tid. 
Beslutningernes kvalitet skulle gerne 
forbedres! Vi kan konstruere en super
hurtig computer-skakspiller. Og hvad 
så? Hvis den ikke er bedre til at spille 
skak end Kasparov, Spasky eller 
Fischer, - hvad har vi så nået, har vi 
gjort fremskridt, hvad har vi lært? Vi 
skal - og kan - komme videre! 

Skovbrugsekspertise 

Skovbrugets tidshorisont er jo meget 
lang. En omdrift er typisk af en længde 
svarende til2-S skovbrugeres erhvervs
aktive liv. Det er derfor et problem at 
sikre den opsamling af erfaring (feed
back), der er nødvendig for at udvikle 
ekspertise. 
Der kommer selvfølgelig også erfaring 
på kort sigt, men den er oftest negativ 
(f.eks. en mislykket kultur på grund af 
frost). Opsamling af positiv erfaring 
over en længere periode er en luksus, 
som kun få skovbrugere oplever. Sand 
skovbrugsekspertise er derfor en sjæl
denhed! 
Skovbrugsmæssige beslutninger forla
der sig derfor i reglen på stærkt for
enklede overvejelser og et begrænset 
spektrum af alternativer. Med en com
puter kan man selvfølgelig inddrage 
mange aspekter, men blot at efterligne 
skovbrugeres ekspertise er ikke et 
egentligt fremskridt. Erfaringer fra an
dre fagdiscipliner må nødvendigvis 
også inddrages i udformningen af 
skovbrugets beslutningsstøttesyste
mer. Det er dog stadig et alvorligt pro
blem at sikre, at vi - og systemet - kan 
lære af erfaringen. 



Et skovbrugseksempel 

Dr. R.A. Monserud, som er "principal 
mensurationist" ved Intermountain 
Research Station i Idaho, USA, frem
lagde et eksempel, der satte ekspertise
problematikken i relief. Det handler 
om valg af driftsform, omdriftsalder 
m.v. for tempereret skov i Rocky 
Mountains i det nordlige USA. Skov
ene udmærker sig ved et bredt spek
trum af naturligt forekommende træ
arter, ofte i blanding, og de forynger 
sig villigt ved det naturlige frø fald. 
Grundlaget for Monseruds beregnin
ger er den samme vækstmodel, som 
har været anvendt i "traditionelle" be
regninger i en årrække. Det er en så
kaldt enkelt-træ model. D.v.s., at den 
tager udgangspunkt i det enkelte træs 
vækst, men den samler resultaterne til 
bevoksningsniveau. 
De traditionelle beregninger har vist, 
at det skulle være økonomisk fordelag
tigt at drive skoven med ensaldrende, 
plantede bevoksninger (renafdrift-sy
stemet), der tyndes med bestemte in
tervaller. Disse beregninger har været 
foretaget på gængs vis, som vi kender 
det fra skovøkonomien. 
Monseruds beregninger viser, at det 
for mange lokalitetstyper er mindst li
geså givtigt at anvende ordnet pluk
hugstdrift (selection system, Pien ter
waldsystem). 
Er målet maksimal volumenproduk
tion, er der to ligeværdige alternativer: 
renafdrifts-systemet eller et system 
med gruppevis foryngelse i uensald
rende skov (irregular shelterwood sy
stem, Femelschlag). Monseruds bereg
ninger baserer sig på et helhedssyn på 
skoven og en uendelig tidshorisont. 
Fordelagtigheden viser sig dog allerede 
i 1. eller 2. omdrift. 

Slige resultater er interessante og må
ske overraskende. Vi er ved at udvikle 
et fremragende værktøj! 

Dansk computer-demonstration 

Det kan være vanskeligt at vurdere et 
værktøjs egenskaber og muligheder, 
hvis man ikke har haft lejlighed til at 
prøve værktøjet i praksis. Det gælder 
også EDB, og bl.a. derfor indeholdt 
konferencen også en computer-de
monstration, hvor der var lejlighed til 
at " lege". 
Her kunne man bl.a. stifte bekendt
skab med et hugst-simu/eringspro
gram. Programmet giver mulighed for 
at se, hvordan en given bevoksning rea
gerer på forskellige behandlinger. Til 
anskuelse viser PCens farveskærm, 
hvordan træerne vokser, bliver fældet 
(dvs. forsvinder fra skærmbilledet), og 
hvordan den blivende bestand udvikler 
sig indtil renafdrift, hvor programmet 
stopper. 
S. Korsgaard kunne præsentere et 
dansk udviklet, avanceret, men bru
gervenligt EDB-p/an/ægningssystem 
fra firma KW-Plan, Bringstrup ved 
Ringsted (figur 2). 
Med udgangspunkt i bevoksningsli
sten kan man lave forskellige sam
mendrag, træartsvise aldersklasseta
belIer osv. Man kan udvælge potenti
elle hovedskovningsbevoksninger ud
fra kriterier som alder, træart, diame
ter m.v. og derefter opstille indtægts
og udgiftsmodeller for hugstudbytte 
og kulturomkostninger. 
Herefter gennemregner planlægnings
programmet budgettet og fremlægger 
resultatet. Takket være programmets 
opbygning kan man sidde ved skær
men og umiddelbart ændre sine mo
deller og udvælgelseskriterier og prøve 
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Figur 2. Oversigt over KW-Plans plansystem. 
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en gang til, indtil resultatet er tilfreds
stillende. 
Når hugsten er foretaget i skoven, er 
det en smal sag at foretage de nødven
dige ændringer direkte i bevoksnings
listen og få udskrevet skovens nye til
stand. Alt ialt et særdeles fleksibelt 
redskab til brug i den daglige skovdrift. 

Ekskursion 

Skovbrugere har en behagelig tradition 
for ekskursioner. Vi kan godt lide at se 
tingene i virkeligeden. Denne konfe
rences ekskursion gik til et tyndings
forsøg i rødgran ved Ottenstein (Nie
derbsterreich). Desværre var de østri
gere, der er ansvarlige for forsøget, 
ikke til stede. Diskussion gik dog livligt 
alligevel. 
Ottenstein-forsøget indgår i en fælles
europæisk forsøgsrække, som er an
lagt af IUFRO's arbejdsgruppe for 
tyndings- og planteafstandsforsøg. 
Gruppen begyndte sit arbejde på 
IUFRO's verdens kongres i Miinchen 
1967. Den fik til opgave at udarbejde et 
program for et europæisk udhugnings
forsøg i rødgran og at foranledige for
søg anlagt efter dette program i så 
mange lande i Europa som muligt. 
Både gruppens grundlægger, profes
sor P. Abetz fra Freiburg im Br., Vest
Tyskland, og dens nuværende for
mand, H. Bryndum, var til stede ved 
ekskursionen. 
Formålet med forsøgene er at under
søge indvirkningen på rødgranens til
vækst, vedkvalitet og stabilitet af tid
lige og få, men koncentrerede, skemati
ske hugstindgreb, som tillader en vidt
gående mekanisering af skovningsar
bejdet eller imødekommer afsætnings
problemerne i form af sortimentshug
ster. 

Forsøgene skal søge at klarlægge, om 
udhugningen kan enten helt undværes 
eller i hvert fald ud føres på en mere 
økonomisk måde end hidtil praktise
ret. 
Geografisk dækker forsøgsrækken et 
område, som afgrænses af Frankrig, 
Irland, Finland og Bulgarien. Der er 
indtil nu anlagt ialt 28 forsøg i 14 lande 
(fra l til 7 forsøg pr. land), bl.a. også et 
i Danmark, og værdifulde resultater er 
allerede indvundet. 
Det har vist sig, at der er store forskelle 
mellem forsøgene. Træernes reaktion 
på de forskellige hugstbehandlinger er 
meget forskellig fra lokalitet tillokali
tet. En samlet, første bearbejdning af 
forsøgene forventes præsenteret ved 
IUFRO's verdenskongres i Montreal, 
Canada, august 1990 af professor H. 
Eriksson fra Garpenberg, Sverige. 

Et krydderi 

En af træmålingens koryfæer, profes
sor em er. , dr. W. Bitterlich, var - uven
tet for deltagerne - til stede ved ekskur
sionen (figur 3). Bitterlich er kendt 
som ophavsmand til vinkeltællings
princippet. Han er opfinder af reJasko
pet; det måleinstrument, hvormed 
man direkte - uden at måle træernes 
brysthøjdediametre - kan måle en be
voksnings grundflade. 
Bitterlich er 81 år. Sin høje alder til 
trods demonstrerede han med iver og 
glød de seneste raffinementer ved rela
skopet. Det var en stor oplevelse at se 
mesteren selv håndtere sit geniale in
strument. 
Desværre har relaskopet ikke den ud
bredelse, det fortjener. Det er et multi
instrument, hvis anvendelsesmulighe
der rækker meget længere end til 
simple grundflademålinger. 
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En af grundene til den manglende 
interesse for relaskopet er nok, at 
mange synes, at det er vanskeligt at 
bruge, og at de føler en vis usikkerhed 
ved at bruge det. Det skyldes måske 
mangel på træning i løbet af uddannel
sen og mangel på kendskab til anven
delsesm uligheder. 
Vinkeltællingsprincippet er vel i al sin 
enkelhed en af skovbrugets mest origi
nale ideer og en af de mest geniale må
lemetoder. Ideen bag princippet og 
selve instrumentudviklingen er Bitter
lich's livsværk. Han har beskrevet sit 
værk i bogen "The Relascope Idea", 
som blev udgivet af Commonwealth 
Agricultural Bureau i 1984. 

Quo vadis? - 1. del 

Den fremtidige anvendelse af vækst
modeller og kunstig intelligens i skov
brugets praktik er ikke kun et spørgs
mål om værktøjets muligheder eller 
om brug eller misbrug. Det er nok så 
meget et spørgsmål om ophavsmæn
denes og brugernes grundlæggende 
holdninger - deres ontologj!), om 
man vil. 

l) Ontologi er læren om det værende (til 
forskel fra erkendelsesteori). I ontologien 
beskæftiger man sig med spørgsmål om, 
hvad der udgør virkelighedens byggestene 
og relationerne mellem disse, man studerer 
de grundlæggende kategorier, som nødven
digvis må anvendes for at kunne have er
kendelse osv. 
I forbindelse med videnskaberne drejer det 
sig om, hvilke fundamentale ureducerbare 
antagelser om virkeligheden, der ligger til 
grund for bestemte videnskabelige ak tivite
ter, samt om de ureducerbare kategorier, 
som det videnskabelige arbejde forud
sætter. 
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Det er forskernes opgave at afdække, 
systematisere, fremlægge og vurdere 
ny viden. Det er praktikernes opgave at 
omsætte den nye viden til praksis, men 
det er også praktikernes opgave at stille 
kvalificerede spørgsmål og give kon
struktiv kritik. Udfaldet af denne vek
selvirkning afhænger i høj grad af den 
grundholdning, vi hver især har. 
Dr. R.A. Leary fra North Central 
Forest Experiment Station i Minne
sota, USA, holdt et veldisponeret og 
visionært foredrag om det praktise
rende skovbrugs brug af vækstmodel
ler i fortid, nutid og fremtid. Leary er 
produktions forsker, men han beskæf
tiger sig især med videnskabs teoretiske 
og filosofiske aspekter. Han er en 
fremtrædende ekspert på området. 
Leary tog udgangspunkt i vores -
skovbrugeres - ontologi. Vores onto
logi har, vel især i kraft af skolingen, 
visse ens træk. Der er samtidig også ka
rakteristiske forskelle, måske i kraft af 
forskelle mellem skolerne, men vel 
også i kraft af en udvikling - en øget 
indsigt i verdens indretning og sam
menhæng. 

Grundholdninger 

Den forstlige ontologi kan være tings
orienteret eller relations-orienteret (fi
gur 4). 
Den tings-orienterede ontologi er ka
rakteristisk ved altid at tage udgangs
punkt i det enkelte, selvstændige ob
jekt, f. eks. træet. Den relations-orien
terede ontologi tager udgangspunkt i 
samspillet mellem objekterne - sam
spillet mellem organismerne. 
Den tings-orienterede ontologi kan 
have to forskellige udgangspunkter. 
Træet kan betragtes som en vare eller 
som et naturhistorisk objekt. 



Figur 3. Prof. W. Bitterlich (t.v.) i samtale med udvalgets formand, prof. H. E. Burk
hart (t.h.). (Foto J.P.S.) 

Virkeligheden opfattes som bestående af 

I I 
Ting Relationer 

I I I I 
Træ er en Træ er et Skovens be- Vekselvirkningerne 
vare naturhistorisk standdele er er en teaterscene 

objekt ankre for vek- med skoven og 
selvirkninger den s bestanddele 

som skuespillere 

Figur 4. Forstlige grundholdninger. 
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Den vare-orienterede holdning er ka
rakteristisk for tømmer firmaer, som 
blot er interesseret i produktet "træ" 
og ikke i selve skoven eller skovdriften 
("timber is trees"). 
Det traditionelle naturhistoriske syns
punkt er karakteristisk for Linneperio
den og vores gamle lærere i folke
skolen: navngiveren, systematikeren. 
Zoologen eller botanikeren, der blot 
er interesseret i arten eller individet 
og ikke i dets funktion i en større 
sammenhæng ("trees are more than 
timber" ). 
Den relations-orienterede ontologi 
kan også have to forskellige udgangs
punkter. Skoven kan betragtes som et 
økosystem bestående af en række ele
menter, der alle står i relation til hinan
den. Den økosystem-orienterede hold
ning lægger hovedvægten på elemen
terne i økosystemet. Den vekselvirk
nings-orienterede holdning lægger 
hovedvægten på relationerne mellem 
elementerne. 
Den økosystem-orienterede holdning 
er karakteristisk for den traditionelle 
økologiske tankegang. Danskeren 
Eug. Warming var pioner for denne 
holdning. Vi kender den bedst fra 
Dengler's "Waldbau auf okologischer 
Grundlage". 
Skoven betragtes som et økosystem, 
hvor alle tingene - organismerne, be
voksningerne - er ingredienser i et stort 
spil, hvor selv den mindste regnorm er 
af vital betydning ("everything is con
nected to everything else"). 
Den vekselvirknings-orienterede hold
ning er sværere at få hold på. Den er 
karakteristisk ved at interessere sig for 
selve vekselvirkningen og ikke så 
meget for vekselvirkningens gen
stande. 
Shakespeare havde øje for dette: "All 
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the world's a stage, And all the men 
and women merely players, They have 
their exits and entrances" (As you like 
it, Act II, scene 7). 
Relationerne mellem tingene er altså 
på lige fod med tingene selv, også når 
der skal tages beslutninger. Leary kal
der den vekselvirknings-orienterede 
ontologi bio-etisk. 
Der er en glidende overgang fra den ene 
ontologi til den anden: - fra en snæver 
og indskrænket til en bred og indsigts
rig: fra den rent privatøkonomiske ex
ploiteringsfilosofi over det mere soci
alt ansvarlige vedvarende ydelsers 
princip krydret med lidt æstetik, til den 
helt økosystem-orienterede holdning, 
og som udviklingens (nuværende) op
timum den bio-etiske grundholdning. 
Vi har nok alle en snert af de 4 for
skellige holdninger. Nogen er mere 
orienteret i en retning end andre, men 
vi kan som veluddannede skovbru
gere ikke se os fri fra påvirkninger fra 
alle sider. Dog: måske med undta
gelse af det bio-etiske. Det bio-etiske 
præger i hvert fald ikke grund uddan
nelsen. 
Med tiden ændres vores holdninger. 
Det fremgår klart af eksemplerne 
ovenfor, at sådan har det været, og så
dan vil det altid være. Der er ingen tvivl 
om, at det bio-etiske vil vinde gehør i 
takt med at de øvrige grund filosofier 
mister terræn. 
Det er ikke ensbetydende med, at 
"træ" f. eks. ikke længere vil blive be
tragtet som en vare. Det vil blot sige, at 
den betydning, man tillægger denne 
egenskab, tones ned i takt med en øget 
forståelse for, hvordan skoven er ind
rettet og fungerer. Holdningsændrin
ger skyldes påvirkning, indsigt og for
ståelse, men en holdningsændring 
kræver også vilje dertil! 



Quo vadis? - 2. del 

Holdningsændringer - ikke blot i fa
get, men også i det omgivende sam
fund - og øget anvendelse af skov til 
flere forskellige formål vil medføre, at 
der kommer nye udfordringer og nye 
krav til skovbruget. Både praktikere og 
forskere vil blive stillet overfor nye og 
anderledes opgaver. 
Vi må indstille os på at se på skoven 
med andre briller og beskæftige os 
med arbejdsopgaver, hvis indhold og 
karakter måske ligger fjernt fra ung
domsårenes billede af livet i skoven. Vi 
må også indstille os på et øget samar
bejde med andre faggrupper. Ellers vil 
vi ikke kunne løse opgaverne tilfreds
stillende - heller ikke med hjælp af 
kunstig intelligens. 
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