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Om forløbet af skovødelæggelsen 
i Danmark 1500-1800 
AfPh.D. , mag. art. BO FRITZB0GER, Institut for Historie, Københavns Universitet 

Det er i år 130 år siden, at den første 
videnskabelige undersøgelse af det 
danske skovareals tilbagegang i histo
risk tid udkom. Det skete i form af en 
posthum artikel af botanikeren Chri
stian Theodor Vaupell i tidsskriftet 
med det stadig aktuelle navn »Tids
skrift for populære fremstillinger af 
naturvidenskaben«(1 ). 
Vaupells banebrydende analyse har -
sammen med den året efter udkom
ne bog (»De danske skove«, 1863) -
lige siden dannet grundlaget for al 
dansk skov historisk forskning. Siden 
da er der skrevet meget om den ef ter
middelalderlige skovødelæggelse. En
hver fremstilling af ældre dansk skov
historie - af hvilke de fleste indgår i 
eller udspringer af undervisningskom
pendier til brug ved uddannelsen af 
forstkandidater - indeholder således 
afsnit af typen »Mishandling af Sko
ven « eller »Skoven benyttes over ev
ne«.(2) 
Men det er påfaldende, at der siden 
Vaupell stort set ikke er gennemført 
undersøgelser af denne skovødelæg
gelses forløb baseret på utrykt kilde
materiale. Så med A. Howard Grøns 
ord savnes der stadig »i høj grad en 
faghistorisk kritisk sammenstilling af 
de spredte tilfældige oplysninger, som 
foreligger vedrørende skovtilstanden 
og skovbenyttelsen igennem århundre
derne op til 1750«.(3) 

Det følgende er tænkt som et bidrag til 
afhjælpning af dette savn.( 4) 

Mange slags skove 

Førend det danske landskab på C. D. 
F . Reventlows og andre oplyste sam
fundsstøtters initiativ blev nyordnet 
efter såkaldt rationelle principper, var 
begrebet »skov« alt andet end enty
digt. For skovens brug var ikke alene 
rettet mod frembringelsen af salgbar 
vedmasse, men også mod så tilsynela
dende uforenelige ting som gærdsels
produktion, husdyrgræsning, høslæt 
og oldenfedning. 
Det hævdes ofte, at skoven i dette 
»gammeldanske landskab« alene var 
træerne, og ikke det areal de stod 
på(5) . Men det er tydeligvis forkert. 
Skove var med 1600-tals-topografen 
Arent Berntsens ord »alle de pladser 
eller stykker land (min udhævning), 
som ere med træer begroede«. (6) 
Antagelig skyldes den fejlagtige opfat
telse dels, at reformtidens jurister hav
de svært ved at håndtere det sammen
satte, »feudale« ejendomsbegreb, som 
gav mulighed for flere »ejere« til sam
me genstand. Dels den ejendommelige 
passus i Jyske Lov om, at i alminding
skove ejer kongen »grunden« og bøn
derne »træerne«. Denne sidste formu
lering optræder imidlertid side om side 
med den bekendte grænsedragning 
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mellem skov og mark, nemlig der hvor 
»grenene rækker og rødderne rin
der«(7). Altså et skovbegreb, der i al
lerhøjeste grad også inddrager skov
grunden! 

Figur 1. Typisk eksempel på »markskov« i Kirkerup bys Skaldebrændevang. Slagelse 
Hospitals gård i byen, som 11680'erne var bortfæstet til en vis Jens Ibsen, havde da følgende 
ager- og englodder med skov i den pågældende vang: »et skifte kaldet Bygrød imellem Niels 
Rytter og Jørgen Laursen, går i sønder og nØr; et skifte for den nordre ende af Ørnekuldsager 
i sønder og nØr imellem Jørgen Laursen og Niels Rytter; et høvde skifte og på siden ligger 
Jørgen Laursen; et skifte kaldes Rådals Engen, falder imellem Niels Rytter og Niels Nielsen; 
et skifte fra Blæsingebjerg og til Lyngen; 2 skifter kaldes skaldebrænde Enge imellem Niels 
Rytter og Jørgen Laursen; et skifte kaldes Skøn rød imellem Jørgen Hansen og Jørgen 
Laursen for enden af 4 agre; Våmods Engen imellem Hans Christensen og Knud Nielsen; 2 
Vrangebjerg skifter imellem Knud Nielsen og Hans Christensen. Fornævnte skifter er 
velbevoksede med unge ege og nogle få bøge, som kan eragtes for 12 svins olden«. (8) 
Udsnit af rytterdistriktskort over Kirkerup sogn i Sydvestsjælland 1771 (Kort- og Ma
trikelstyrelsen (Matrikelarkivet )). 

168 



I forhistorien lå menneskets bebygge
lser inde i skoven. Det var den, der var 
udgangspunktet. Men i løbet af histo
risk tid udviklede bebyggelsen og den 
dyrkede agerjord sig gradvis til land
skabets stabile element, og det er der
for rimeligst at placere skoven i for
hold til den. 
Oprindelig var agre, enge, tørvemoser, 
skove og græsningsarealer vævet sam
men uden adskillende hegn. Træer på 
agre eJler enge udgjorde altså den op
rindelige skovtype, og sådanne rnark
skove var endnu i 1700-tallet særdeles 
udbredte. De kunne bestå af såvel 
spredtstående, højstammede tømmer
træer som ellekrat i vandlidende lav
ninger. 
Allerede middelalderens landskabslo
ve nævner imidlertid muligheden for 
at indhegne skove, og de ældste omta-

ler af sådanne hegnsskove stammer 
netop fra senmiddelalderen. Sorø Klo
sters Gavebog nævner eksempelvis 
skoven til den lille sydvestsjællandske 
skovlandsby Lorup som »Silva Lo
(horp for innen hæghe«. (9) 
At skoven var hegnet udelukkede dog 
på ingen måde, at den kunne inde
holde spredte agerstykker og høslæt
enge. Men hegnet var vigtigt, fordi det 
muliggjorde fredning for græssende 
husdyr. Hegnsskove lå ofte i periferien 
af landsbyen, men der kunne være fle
re grunde til , at de var udstyret med 
hegn. 
Overdrevsskoven - som var den skov
bevoksede udmark, udlagt til stedse
varende græsning mellem landsbyer
nes individuelle jordtilliggender -
havde stort set altid hegn. Der skulle 
kunne være dyr på overdrevet .hele 

Figur 2. Overgang mellem markskov (kaldet Forskoven) og hegnsskov i Andkær sydøst for 
Vejle. Udsnit af udskiftningskort 1781. Kort- og Matrikelstyrejsen (MatrikeJarkivet). 
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året rundt; også når de tilgrænsende 
marker var tilsåede. 
Overdrevet var i hovedsagen et sjæl
landsk fænomen. På Fyn og i Østjyl
land foregik græsningen som regel på 
indhegnede arealer inden for ejerlavs
grænsen, og i Vestjylland bestod ud
marken af lynghede. 
Enemærkeskove var skove med kun en 
ejer, hvor hegnet altså nok så meget 
havde karakter af ejendomsmarke
ring. Alt tyder på, at netop adelige og 
kongelige hovedgårdes ofte anselige 
enemærker var blandt de første hegns
skove. 
Endelig skete der - efterhånden som 
skovens udstrækning aftog - en bety
delig vækst i antallet af indhegnede 
skovhaver, hvis funktioner kunne være 
talrige. Mange blev benyttet til hus
dyrgræsning, og de har sat sig spor i 
navngivningen af utallige ko-, heste
og kalvehaver over det ganske land. 
Andre anvendtes fortrinsvis til høslæt , 
og i atter andre var det især træet , der 
havde interesse. Skovhaverne var ofte 
forholdsvis små, og de kunne ligge 
spredt indenfor landsbygrænsen. 

Kampen om skoven 

Skovens brug og placering i landska
bet var af afgørende betydning for 
dens overlevelseschancer; lige så afgø
rende som de naturlige betingelser for 
trævækst. Men bestemmende for af
skovningsprocessens forløb var tillige 
den kamp, som skoven fra et tidligt 
tidspunkt blev genstand for. 
Allerede Roskildekrøniken, nedskre
vet i 1130'erne, roser Harald Hen 
(1074-80) for en bestemmelse om, at 
»skovene, som de mægtige havde tileg
net sig, skuffe være fælles « (la) . Men 
som nævnt afspejler de godt hundrede 
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år yngre landskabsloves omtale af ind
hegnede skove, at skov kunne have en 
ejer. 
»Ejendom« er formentlig verdens æld
ste konflikttema. Retten til skovher
ligheden indgik som et af elementerne 
i en voldsom omstrukturering af det 
senmiddelalderlige danske samfund. 
Disse ændringer endte med det system 
af middelstore hovedgårde med un
dergivne, hovydende fæstere og løn
arbejdende husmænd, som kendes fra 
tiden op til Landboreformerne. 
I dette »feudale « samfund - hvor kro
nen efter Reformationen var den stør
ste godsejer - gik kampen om skoven 
ind i en ny fase. »De mægtige«, det vil 
nu sige den godsejende herremands
stand, tiltog sig senest i 1400-tallet ret
ten til frugtsættende, højstammede 
ege og bøge. Senere betegnedes disse 
tømmer- og oldentræer overskoven. 
Dens modsætning, underskoven, var 
de småtræer og kratvækster, hvorfra 
menigmand gennem årtusinder ved 
stævning havde fået værdifuldt bræn
deved og gærdsel. Den vedblev at være 
bondens, omend godsejerens skovbe
tjente med tiden fik et stadig større ord 
at skulle have sagt med hensyn til dens 
brug. 
Landsbyens skov havde altså flere 
»ejere«. De store træer, overskoven, 
tilhørte den eller (oftere) de godseje
re, som havde fæstegårde i byen. Den 
indbyrdes fordeling mellem disse lods
ejere fulgte som regel blot en simpel 
brøk-kvotering. Eksempelvis fik 
adelsmanden Ove Krabbe i 1381 
skøde på hvert fjerde træ i Søby Skov 
syd for Odder. (11) 
Men efterhånden som der blev læn
gere mellem de store træer, gav den 
fælles overskovsejendom anledning til 
talrige retstvister. For at løse proble-



met påbØd kronen i en række love fra 
lS00-årene og fremefter, at skove, 
hvori den selv var lodsejer, skulle ud
skiftes, før hugst atter måtte finde sted. 
Denne udskiftning var vel at mærke 
ikke identisk med 17-1800- tallets 
skovseparation. Formålet var alene at 
sikre en rumlig inddeling af oversko
vens træer, således at enhver »vidste 
sin lod og dei«. 
Som regel skete udskiftningen - der på 
landsplan først blev fuldført i løbet af 
1700-årene - på fæstegårdsniveau. Det 
var så fæsterens pligt at holde opsyn 
med sin herremands overskov. Kunne 
han ikke gøre rede for, hvor forsvund
ne træer var blevet af, måtte han selv 
lide skovtyvs straf. 
Skove i agre og enge krævede ingen 
udskiftning, idet træerne her fulgte 
agerens eller engens loddeling. Stod 
der altså et lille krat med enkelte over
standere på en agerstribe i bymarken , 

bønder 35% 

tilhørte krattet den fæster, til hvis gård 
ageren hørte, mens overstanderne til
kom hans herremand. 
Bøndernes underskov fulgte forment
lig oftest overskovens loddeling med 
den væsentlige tilføjelse, at der gene
relt var underskov flere steder end 
overskov. Dog lå de fleste ellekrat og 
tilsvarende samlede underskovsbe
voksninger i agre og enge. 
Skovgrunden under træerne udgjorde 
i de fleste dele af landet et værdifuldt 
græsnings- eller høslætareal , men 
brugsretten var ikke nødvendigvis for
delt på samme måde som undersko
ven. På et og samme skovareal kunne 
man derfor opleve, at et mindre antal 
godsejere deltes om overskoven, mens 
deres fæstebønder deltes om under
skoven - og enkelte af disse fæstere 
havde græsningsretten under træerne . 
Denne delte skovrettighed var blot et 
blandt flere udtryk for lS-1700-tallets 

slottet 3 5 % 

soldater 1% 
ladegårde 5 % 

borgere 6 % 

præs ter / degne 6% 
e rnbedsmænd 11 % 

Figur 3. Gennemsnitlige, årlige brændselsudvisninger fra Falsters skove 1671-81 (ialt ca. 
4.125 rm) fordelt på modtagergrupper. Som det fremgår modtog øens godt 1500 gård- og 
500 husmandsfamilier omtrent de samme mængder brændsel som Nykøbing Slot. (12) 
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kamp om skoven. Men den er i denne 
sammenhæng særlig vigtig, fordi ingen 
af periodens beklagelser over skovtil
standen kan bedømmes uden, at man 
medtænker de interessemodsætnin
ger, som skellet mellem over- og un
derskov førte med sig. 
Fra overskoven kunne bønderne kun 
få træ efter særlig bevilling (udvisning) 
og mod betaling. Al anden hugst af 
store træer var enten ulovlig eller 
fandt sted som hoveri for herreman
den . 
Eftersom brændselsudvisningen gene
relt var yderst påholdende (ofte blot 
omkring 1'/2 rummeter pr. år) , var 
bøndernes interesse i overskoven be
grænset. Tværtimod kunne dens skyg
ge hæmme underskov og urteflor, hvil
ket nok er en væsentlig baggrund for, 
at så megen af tidens ulovlige skov
hugst havde form af grenstævning. 
Omvendt bekymrede godsejerne sig 
generelt kun om den overskov , som 
suverænt var deres. Når eksempelvis 
Skovforordningen 1665 udstedtes med 
den begrundelse, at »skovene [ .. .} med 
skovhug, potaske at brænde og anden 
utilbørlig medfart forhades og for
mindskes« (13), var det overskoven, 
som var i lovgivernes tanker. 
Skal afskovningsprocessen beskrives i 
detaljer, må hele skoven imidlertid 
inddrages. 

Træ- og skovmangel 

Allerede i 1400-tallet var der øjensyn
lig lokale problemer med tømmerfor
syningen på Fyn. Gennem 15- og 1600-
tallet møder man stadig hyppigere 
oplysninger om, at tømmer til større 
byggerier må hentes langvejs fra . Ek
sempelvis indeholdt ingen af Antvor
skov Slots udstrakte enemærkeskove i 
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1582 tilstrækkeligt med tømmer til re
parationsarbejder på slottet. (14) 
Men længe inden dette tidspunkt var 
der etableret markante regionale for
skelle på egne med og uden skov. 
Lyngheden bredte sig i Vestjylland 
gennem flere perioder, begyndende 
allerede med det første agerbrug (15). 
Men hverken afgrænsningen af hede
bygden og skovbygden eller skellet 
mellem skov og slette i det øvrige Dan
mark var statisk. Eksempelvis viser 
talrige pollendiagrammer, at skovene 
atter tog til efter senmiddelalderens 
omfattende ødelæggelser. 
Skoven er klimaksvegetation på vore 
breddegrader. Som det er påpeget af 
så forskellige skovhistoriske person
ligheder som Christian Theodor Vau
pell og Oliver Rackham, er spørgsmå
let ikke så meget »hvorfor skoven for
svandt? «, men snarere, »hvorfor den 
holdt op med at komme igen? « (16) 
I perioden 1500-1800 havde store dele 
af landets landbrugsproduktion alle
rede længe været indstillet på generel 
træmangel. I Vestjylland indtog hede
lyng den plads i materiale- og energi
forsyningen, som træ havde i de områ
der, hvor der var skov nok. 
Men også på den østdanske »slette« 
måtte man klare sig foruden . Slettens 
produktion var som regel baseret på 
korndyrkning, mens husdyrholdet -
udover trækdyrene - var beskedent; 
simpelthen fordi man manglede skov
ens overdrevsgræsning og frugtbare 
høslætenge. 
Som brændsel anvendtes - ud over det 
brændeved man fik udvist eller kunne 
stjæle sig til- fortrinsvis tørv, men tang, 
halm eller kom øg kunne også bruges. 
Bygningstømmeret i disse skovløse 
egne var tyndt, og tømmerbesparende 
konstruktioner såsom bindingsværk af-
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Figur 4. Amtsvise skovareal-procenter ifølge Videnskabernes Selskabs opmålinger 1762-
1805. Skævheden mellem 0st- og Vestdanmark er uddybet af det forhold , at kortlægningen 
bevægede sig fra øst mod vest. Derfor var reformtidens skovrydninger mest fremskredne, 
da Jylland blev målt. 

løste de meget tømmerholdige bulhuse, 
efterhånden som skoven forsvandt. 
Skovenes overordnede fordeling æn
drede sig næppe radjkalt gennem den 
undersøgte periode. Kortet i figur 4 

viser at skovenes fordeling i 1770 ikke 
var meget forskellig fra jdag - når man 
vel at mærke fratrækker de betydelige 
jyske nåletræsplantager, der er anlagt 
i 18- og 1900-årene. 
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I Jylland gik der således et iøjnefal
dende skel mellem øst og vest, som 
stort set fulgte sidste istids randlinie. 
Dermed afspejles de forskellige jord
bundsforhold på 0stjyllands moræner 
og Vest jyllands afsmeltningsflade. 
Selvom der endnu i 1600-tallet fandtes 
enkelte større skove mod vest, var det
te skel i hovedsagen af gammel dato 
(17). Af hele landsdelen udgjorde sko
ven omkring 1770 kun godt 3 procent. 
På Fyn - hvor skovarealet udgjorde 
knapt 10 procent - prægedes landska
bet og landbruget især af skov i Vin
dinge, Gudme, Sunds og Sallinge her
reder i øst og syd, samt vest for Odense 
i den enkeltgårdsdominerede sydlige 
del af Skovby herred. 
Sjællands skove fandtes især i den endnu 
skovrige, østlige del af Nordøstsjælland 
samt i Syd- og Midtsjælland. Der var -
senest fra senmiddelalderen - stort set 
skovløse sletter i store dele af Odsher
red, i det vestlige NordØstsjælland, i et 
bredt bælte langs Storebæltskysten, på 
Stevns samt på »Heden« mellem Kø
benhavn, Roskilde og Køge. Ca. 15 % af 
øens areal udgjordes af skov. 
»Smålandene«, Lolland og Falster, var 
begge skovrige, idet deres samlede 
skovareal-procent 1770 var ca. 2l. 
Idet skovene altså gennem størstede
len af historisk tid har fordelt sig tem
melig ujævnt i det danske landskab, 
kan begreber som »skovmangel« og 
»træmangel« ikke kun behandles na
tionalt. De forudsætter et regionalt el
ler lokalt perspektiv. 
For hvornår er der egentlig mangel på 
træ? Når jyske bønder bliver nødt til at 
indrette markernes dyrkning på en 
måde, så de ikke behøver gærdsel, el
ler når orlogsværftet på Bremerholm 
må importere tømmer fra Norge? 
Det er i denne forbindelse bemærkel-
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sesværdigt, at beklagelser over brænd
selsmangel herhjemme (som i resten af 
Europa) næsten altid gjaldt en fremti
dig forsyningskrise (18). Så sent som i 
1811 skrev landøkonomen Christian 
Olufsen eksempelvis, at »mange be
gynde at fæste tillid til de for længe 
siden ytrede og ofte gentagne spå
domme om en forestående (min ud
hævning) almindelig mangel på 
[brændsel] «. (19) 

Overforbrug og rydning før 1660 

I sig selv vil overforbrug af skovens 
ved masse kun i ekstreme tilfælde med
føre permanent afskovning. Isoleret 
set omdanner vedvarende, overdreven 
tømmer- og brændselshugst derimod 
overskoven til ung kratskov. 
Den hyppigt udskældte skovgræsning 
er heller ikke i almindelighed alene i 
stand til for bestandigt at fjerne skov 
(20) . Kun overgræsning med et umå
deholdent stort antal dyr omdanner 
med tiden skov til græsningsslette med 
gamle solitærtræer. 
Endelig er det klart, at skovrydning 
med det udtrykkelige formål at bryde 
ny agerjord fjerner skoven. Men sko
ven holder sig kun væk , sålænge area
let holdes i drift som agerjord. 
Disse tre faktorer havde forskellig vægt 
gennem undersøgelsesperioden. Dette 
medførte nogle markante kronologiske 
forskelle i afskovningens forløb. 
Meget tyder på, at skovene i alminde
lighed blev mindre og tyndere i perio
den fra 1500 til omkring 1660. Tøm
mermangel omtales stadig hyppigere i 
stadig større dele af landet. Der er 
næppe tvivl om, at den økonomiske 
højkonjunktur især i periodens midter
ste del har tæret hårdt på skovenes 
tømmerkapital. Presset var så hårdt , at 



man ikke tog sig tid til at vente på den 
naturlige tilvækst med det resultat, at 
træernes gennemsnitsstørrelse faldt. 
Men det alene fik som nævnt ikke sko
ven til at forsvinde. 
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Når det alligevel er sandsynligt at ikke 
alene vedmassen, men også skovare
alet reduceredes i denne periode, er 
det fordi både agerbruget og husdyr
bruget oplevede en stærk vækst. Dette 

Figur 5. Sogne fra hvilke der ifølge Matriklen 1662 blev svaret landgilde i form af brænde
ved . Den stærke jyske repræsentation skyldes formentlig, at forældede , nominelle land
gildeformer her synes generelt at være holdt længst i hævd. Opgørelsen er foretaget i 
forbindelse med forskningsprojektet Matriklen 1662 under ledelse af docent Karl-Erik 
Frandsen, Institut for historie, KU. 
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må på samme tid have ført til en udvi
delse af det dyrkede areal og et øget 
græsnings pres. 
Her skal blot nævnes to indikatorer på 
skovens generelle tilbagegang i tiden 
frem mod 1600-årenes midte. For det 
første viser en lang række temmelig 
forskelligartede kilder fra dette århun
drede, at en række da skovløse bebyg
gelser tidligere havde haft skov. 
Blandt disse kildetyper skal nævnes 
landgildens sammensætning af pro
dukter. (Dette blev registreret på 
landsplan i forbindelse med, at land
gildens størrelse i 1662 var udset som 
ligningsgrundlag for en nyindført ma
trikelskat). 
Ved at sammenholde matrikelproto
kollerne med bevarede regnskaber 
over den faktisk betalte landgilde 
fremgår det imidlertid klart, at der var 
tale om nominelle angivelser. Ofte var 
mere eksotiske landgildeydelser som 
jern, salt og tovværk således konverte
ret til penge eller korn. 
Men oplysninger om, at en landsby 
»engang« havde svaret landgilde i 
form af eksempelvis brændeved, indi
kerer selvsagt, at den må have haft 
relativt let adgang til skov. Og ikke så 
få sådanne landsbyer var i 1662 påvise
ligt skovløse. 
Det andet sikre tegn på skovens tilba
gegang i perioden 1500- 1660 finder vi 
i bevarede »skovtaksationer«. (21) 
Før det blev teknisk og praktisk muligt 
at opgøre en skovs størrelse i areal 
eller vedmasse tog man udgangspunkt 
i dens udnyttelse til opfedning af svin 
om efteråret. I modsætning til de årlige 
»oldentaksationer« (se nedenfor) -
der afspejlede egens og bøgens kon
krete frugtsætning - var skovtaksa
tionen et generelt skøn over skovens 
eller skovloddens forventelige frugt-
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sætning i oldenår. Sådanne skovtaksa
tioner findes primært i adkomstdoku
menter (skøder) samt i matriklerne 
1662, 1664 og 1682-88, men i sidst
nævnte kan deres tolkning være særde
les vanskelig. 
En meningsfuld sammenligning af 
skovtaksationer fra forskellige tids
punkter forudsætter selvsagt, at skoven 
som takseres er den samme. Denne for
udsætning opfyldes mest sikkert ved 
hovedgårds-enemærker, hvorfra de fle
ste eksempler fØlgelig kan hentes. 
Ved oprettelsen af Keldkær Hoved
gård i 1578 blev dens enemærke såle
des takseret til 300 svins olden, omend 
den »ikke nu kan tåle så mange svin«. 
I 1655 var taksten reduceret til 50, og 
efter Karl-Gustav-krigene blev den i 
jordebogen 1660 sat til kun 24 svins 
olden. 
I den sidste del af perioden indtil 1660 
- da 1500-tallets europæiske prisrevo
lution i stigende grad blev afløst af 
afsætningskrise - var det formentlig 
især gentagne, fremmede krigstogter 
på dansk jord, der sled hårdt på sko
ven. Så når en lang række skovbesig
tigelser fra årene umiddelbart efter 
Karl- Gustav-krigene (1657-60) frem
maner et billede af omfattende skov
ødelæggelse, er det på den ene side 
udtryk for et minimum i skovenes ud
viklingshistorie. 
På den anden må det også bemærkes, 
at det var krigen, som fremprovokere
de disse skovsyn. Det ville være spæn
dende også at kende tilstanden i ek
sempelvis 1657. 

Fra overskov til underskov 
1660-1760 

1600-årenes krigsødelæggelser betød 
ikke alene et minimum i danske skoves 



Figur 6. Skovsignaturer (både over- og underskov) på tre Falsterkort. Fra venstre : Christof 
Hoffmanns håndtegnede kort fra 1692 (Det kg!. Bibliotek), Videnskabernes Selskabs trykte 
kort fra 1776 og Geodætisk Instituts seneste 4-cm-kort 

areal og almentilstand, men ogsa 1 

Danmarks folke- og husdyrtal. Som en 
anonym debattør skrev hundrede år 
senere, medførte krigens ødelæggelser 
nemlig, at »Oldenen [blev J beliggende, 
og ingen Folk, Svin, Dyr og Qvæg var, 
som paa Frugt og Træer kunde giøre 
Skade, og tog derover Skoven til i 
Væxt«. (22) 
De mishandlede skove fik altså i en 
årrække mere fred, end de længe hav
de haft. Selvom tømmer- og brænd
selsforbruget fortsat var stort, tog 
græsningspresset af. Mange bevoks
ninger fik dermed mulighed for en til
trængt foryngelse. Nulpunktet efter
fulgtes altså af stabilisering og regene
ration af mange skove. Tilbagegangs
linien var for en tid brudt. 
Skovarealet giver kun et temmelig 
ufuldstændigt billede af skovenes stør
relse, idet træernes masse og tæthed er 
helt afgørende. Men det er bemærkel-

sesværdigt, at sammenligninger af en 
række kort fra slutningen af 1600-tallet 
med kort over de tilsvarende områder 
fra 1770'erne for flere egne af landet 
synes at antyde, at skovarealet gene
relt kun blev reduceret ubetydeligt i 
den mellemliggende periode. Samme 
resultat får man ved at sammenholde 
dimensionsangivelser af skove fra 
1700- årenes begyndelse med eksem
pelvis Videnskabernes Selskabs kort 
fra 1760'erne og 1770'erne. 
Trods stigende folke- og husdyrtal efter 
1660'ernes og 1670'ernes kriseår blev 
det stabiliserede skovareal altså i det 
store og hele fastholdt i små hundrede 
år. Og det vel at mærke samtidig med 
talrige skribenters jeremiader om skov
enes ruin. Det er i denne sammenhæng 
bemærkelsesværdigt, at den form for 
skovbrug, som - udover ligefremt skov
tyveri - påkaldt sig den største vrede, 
var bøndernes gærdselshugst. 
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En nærmere undersøgelse viser imid
lertid, at overskovens tilbagegang fort
satte ufortrødent. Udviklingen kan 
bedst følges gennem en lang række be
varede »oldentaksationer«. De kom i 
stand ved, at landets herredsting hvert 
år hen på sensommeren udvalgte en 
gruppe betroede mænd til at vurdere, 
hvor mange svin, der i det forestående 
efterår ville kunne opfedes på hver en
kelt skovs eller skovlods nedfaldne ol
den. 
Ikke sjældent blev taksationerne over
trådt på det groveste, når svinene en
delig blev sendt til skovs. Derfor giver 
lister over antallet af »indbrændte« 
svin ikke noget troværdigt indtryk af 
skovens tilstand . Men eftersom taksa
tionernes vurderingsgrundlag synes at 
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have været ganske stabilt gennem år
hundreder, giver rækker af sådanne 
vurderinger af den eller de samme 
skove e) gennem en længere periode en 
enestående mulighed for at bedømme 
overskovens frugtsætning. 
Selvom der kan være betydelige for
skelle fra skov til skov, er tendensen 
klar: Fra 1600-tallet til 1700-tallet 
skete overalt et drastisk fald i over
skovens produktion af agern og 
bog. 
Kombinationen af et forholdsvis sta
bilt areal og en markant faldende 
frugtsætningsevne kan kun skyldes, at 
skovene i almindelighed skiftede ka
rakter. Mest nærliggende kan det såle
des antages , at der blot blev længere 
mellem træerne. Litteraturen er fuld af 

, . ,It , " " ' , ,,, ~J " l ,,' III 
1681 17421750 1760 

Figur 7. Oldentaksationer af Antvorskov Slots skove i perioderne 1636-81 og 1742-60. (24) 
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malende beskrivelser af 1700-årenes 
forældede, parkagtige skove med 
spredtstående trækæmper i »impone
rende majestæt« (25). Imidlertid tyder 
en del kilder på, at ganske mange 
skove havde et helt andet udseende; 
nemlig at overskovens tømmer- og 01-
den træer blev afløst af en til tider tæt, 
ung underskov med frodig opvækst af 
eg og bøg. 
Den første kildegruppe, der skal næv
nes i denne forbindelse, er en række 
besigtigelser af kronens skove. De er 
udfærdiget i årene 1730-31 i forbin
delse med Frederik von Grams overta
gelse af overjægermester-embedet ef
ter Christian Ditlev Reventlow. I disse 
synsforretninger beskrives i korthed 
mere end 900 kongelige skove, store 
såvel som små, og indslaget af unge 
træer er markant. (26) 
1315 af beskrivelserne (34 %) omtales 
overskoven som domineret af »unge« 
eller »små« træer. I 249 beskrivelser 
(27 %) bedømmes underskoven som 
god, og endelig oplyses det kun i 63 
tilfælde (7 % ), at overskoven er uden 
opvækst og underskov. 
I de to første kategorier fandtes for 
eksempel skoven Nyløkke til Lekken
degård nord for Vordingborg, som 
»består af ung frisk ege- og bøgeskov 
samt ung underskov af el, hassel og 
tjørn i temmelig god vækst«. 
Blandt skove uden tegn til opvækst 
eller underskov finder vi derimod 
blandt andet Nørre Vedby Skov på 
Nordfalster, hvor »overskoven [er] ik
kun ganske ringe, bestående af nogle få 
i gammel tid afstynede ganske små bø
gestabbe knapt pile-store, hvorfor de år 
efter andet til udvisning medtages; un
derskoven ligeledes ikkun ringe af lidt 
småt, fortørret tjørn «. Og netop Nørre 
Vedby Skov var , ligesom andre skove 

med ringe underskov, så godt som for
svundet et halvt århundrede senere. 
For »når man ødelægger underskoven, 
så er overskoven snart ude«. (27) 
Noget af det ypperligste fandt man i 
Salten bys skove syd for Silkeborg. 
»Dertil er en mægtig stor skov af lange 
og store bøge, men ikkun lidet eg her og 
der i skoven. Bøgeskoven er således at 
den aldrig kan forgå, og ved de mang
foldige opelskninger af risbøge, som er 
så ranke som fyr og gran udi 100 mål 
tusinde tal ubegribelig skønne, som ik
ke nogen steder i Kongens Vildtbane 
findes slig mængde af opelskning, indtil 
30 alen (19 m) i højden og derunder 
med opvækster, som år efter andet end
nu kan opelskes«. 
De unge træers og underskovens domi
nans i mange skove understreges endvi
dere af de første danske vedrnassetak -
sationer. Taksationerne udførtes anta
gelig på alle kongelige skovdistrikter i 
forbindelse med de Gram-Langenske 
reformer. Imidlertid blev disse refor
mer som følge af 1760'ernes krongods
salg kun gennemført i Nordøstsjælland, 
og derfor har interessen hidtil været 
koncentreret om denne landsdel. 
Ud over Nordøstsjælland findes der 
imidlertid bevaret taksationer fra Ant
vorskov, Vordingborg, Falsters, Fyns 
og Koldinghus Rytterdistrikt samt 
Møns Amt. De giver alle et billede af 
vedfattige, men unge skove. 
Gennemsnitsstørrelsen af de taksere
de træer var meget uens: I Nordøst
sjælland 0,8 kubikmeter fastrnasse pr. 
træ, i Sydvestsjælland 2,5; på Falster 
1,9 og i Koldinghus Distrikt 1,1. Det er 
uvist om de markante, regionale for
skelle i træernes størrelse afspejler re
elle forhold, eller om der blot er for
skel på, hvor små træer der er inddra
get i vedmassetaksationen. Det skal 
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Figur 8. Den omtrentlige brændværdi (gigajoule ) af henholdsvis engelsk kuleksport til 
Danmark 1722-94 og brændeveds- samt tørveudvisninger i kronens skove 1728-53. (28) 

bemærkes, at der formentlig er tale om 
stamme-massen og ikke om total-mas
sen; grene og kvas var endnu i 1700-
tallet en sidegevinst ved udvisningen . 
Men overalt vejede den ikke stamme
talte opvækst tungt i den samlede ved
masse. 
N år store dele af landet øjensynlig 
havde rigelig underskov gennem stør
stedelen af 1700-tallet, virker det 
umiddelbart uforståeligt, at netop 
gærdselshugsten af mange samtidige 
forfattere blev lagt for had som sko
vens største fjende. 
Denne kritik skyldtes imidlertid ikke, 
at gærdselshugsten ødelagde den unge 
skov, snarere tværtimod . Stævnings
driften blev, sikkert med rette, anset 
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for den væsentligste hindring for at 
iøvrigt velfredede bevoksninger fik 
mulighed for at udvikle sig til tømmer
og oldenproducerende overskov. 
Som en anonym forfatter skrev i Oeco
nomisk Journal i 1758: »SåLedes skilles 
skoven ved sin vækst og styrke) [at} den 
må undergå som et rige) skilt ved sit 
unge mandskab«. Underskovbruget 
forhindrede overskovens etablering. 
Bondeskoven overtog pladsen fra her
remandens skov. 

Dansk brændsels- og 
tømmerforsyning 

Det kan virke overraskende, at det i en 
periode, hvor væksten i folketal og 



økonomisk aktivitet næppe var mindre 
end 1500- årenes, var muligt uden fa
tale samfundsmæssige konsekvenser 
at konvertere potentielt produktiv 
overskov til mindre produktiv under
skov. Men der var flere grunde til at 
det lod sig gøre. 
For det første steg Danmarks import af 
fossilt brændstof (dvs. stenkul) - som 
påvist af Thorkild Kjærgaard - drastisk 
gennem 1700-årene. Det betød, at 
købstædernes og industriens brænd
selsforbrugere havde en anvendelig er
statning for det sparsomme brændeved. 
For det andet synes indenlandske al
ternativer til træ, først og fremmest 
tørv, i stigende udstrækning benyttet 
som brændsel- på land såvel som i by. 
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For det tredje blev væksten i husdyr
tallet på dramatisk vis bragt til ophør 
ved tilbagevendende, usædvanlig 
voldsomme epidemier fra midten af 
1740'erne. 
Sygdomme blandt husdyrene hørte i 
det traditionelle landbrug til dagens 
uorden, og fra både 16- og 1700-årene 
kendes flere eksempler på »kvægdød«. 
N år hestene blev ramt, gik det især ud 
over agerdyrkningen, der i store dele 
af landet var afhængig af hestenes 
trækkraft. I sådanne tider var det en 
fordel at »age med stude«. 
Men når hornkvæget døde, blev den 
animalske produktion - herunder en 
dej af den værdifulde tilvejebringelse 
af staldgødning - lagt i ruiner. N år 
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Figur 9. Kvægpestepidemiens udvikling på Fyn 1745-46. Antallet af døde kreaturer, kvar
talsvist og sammenlagt. (29) 
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Figur 10. Udviklingen i antallet af indhegnede pladser til såning eller selvforyngelse på tre 
danske rytterdistrikter 1711-1767. På Koldinghus distrikt etableredes med gode resultater 
talrige fredninger af ung opvækst uden anvendelse af hegn. 

smitten atter var bortvejret, måtte 
godsejerne derfor ofte modstræbende 
yde akut »Iandbrugsstøtte« i form ud
lån af dertil indkøbte avlsdyr og efter
givelse af restancer. 
Når de epidem.ier, som fra foråret 1745 
bredte sig op gennem landet sydfra, sta
dig mindes som kvægdøden, er det imid
lertid på grund af deres varighed og ka
tastrofale dødelighed. Alene i løbet an
det halvår af 1745 døde på kronens gods 
over 40.000 stykker kvæg. Da »sygen« 
ebbede ud i løbet af 1752, var på lands
plan 3-400.000 dyr døde. Det svarede til 
mellem 60 og 80 procent af landets sam
lede kvægbeholdning. (30) 
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Det antages som regel, at kvægpesten 
med Ludvig Holbergs ord havde en 
positiv betydning, fordi »skovene, som 
udi en tid af 1 00 år almindeligen have 
været udi sådan aftagelse, at man inden 
stakket tid kan vente at se dem ganske 
øde, igenkomme til ny vækst«. (31) 
Holbergs samtidige, den ligeledes 
norskfødte, sjællandske præst P. C. 
Stenersen, iagttog imidlertid en gan
ske anden følgevirkning. »Efter den al
mindelige kvægsyge især har man for
søgt at forbedre agerdyrkningen som 
den eneste overblevne kilde, hvorfra 
landmanden kunne hente sine udgifter 
[. . .} Eng og skov må holde for, især den 



sidste, thi derved beregner ejeren sig en 
dobbelt profit; først kan for det opryd
de de brændeved og gavntømmer indlø
ses en god del penge; den ny- oppløjede 
jord skuffer ej heller sædemandens 
håb«. (32) 
En vis begrænset gyldighed havde 
Holbergs bedømmelse imidlertid: Det 
reducerede græsningsbehov gav mu
lighed for en vældig opblomstring af 
den skovdyrkningsindsats, som siden 
midten af 1600-årene havde fundet 
sted i kronens skove. 
Og på i hvert fald visse kongelige skov
distrikter bidrog denne indsats for
mentlig væsentligt til skovenes foryn
gelse. Efter 1720'ernes fejlslagne så
nings- og plantningskampagner lagde 
man nemlig hovedvægten på fredning 
af selvforyngeiser. Over hele landet 
frededes, ikke mindst efter 1745, et 
stort antal pladser med positivt resul
tat. (33) 

Reformer og skovslagtning 

Kvægpesten havde imidlertid også an
dre mere langsigtede virkninger for 
skovene - og for det danske kuItur
landskab og samfund i det hele taget. 
Landbruget kastedes ud i en krise, der 
på en gang gjorde behovet for gen
nemgribende reformer i landbrugs
produktionen lysende klart. 
De første initiativer blev taget i 
1750'erne, og i de følgende årtier af
hændedes størstedelen af kronens 
vidtstrakte jordegods. Tilsammen gav 
Krongodssalget og Landboreformer
ne anledning til den formentlig mest 
intensive afskovning i Danmarkshisto
rien. 
Krongodset blev ved auktioner solgt 
efter to forskellige principper. Hvilket 
princip der blev anvendt, havde ret 

forskellige følger for skovene, som 
trods overjægermesterens indtrængen
de advarsler blev sat til salg ved samme 
lejlighed. 
I 0stdanmark blev godset opdelt i ho
vedgårde af passende størrelse med til
hørende fæstegårde. De tidligere kon
gelige enemærkeskove fulgte i disse 
tilfælde de nye hovedgårde, og deres 
skæbne afhang af de nye ejere. Eksem
plerne på større skovslagtninger fore
taget af disse ny herremænd er for
holdsvis få . 
I Jylland var der siden middelalderen 
væsentlig flere såkaldte selvejerbønder 
end på 0erne. Selvom deres særstatus 
var blevet systematisk udhulet gen
nem generationer, var deres eksistens 
formentlig medvirkende til , at det jy
ske krongods i almindelighed blev 
solgt til bønderne som selveje. 
Derved fik hver enkelt skoven lang 
række overskovejere med ganske små 
tilliggender (såkaldte parcelskove ). 
Imidlertid var mange økonomisk 
klemt efter selvejerkøbet, og derfor 
blev en stor del af disse bondeskove 
kapitaliseret af hensyn til udbetalin
gen eller senere terminsydelser. 
Udskiftningen af landbrugsjorden og 
den efterfølgende udflytning fra lands
byen var et af Landboreformernes 
mest synlige resultater. Påbudet om 
skovudskiftning (skovseparation) ud
gjorde - sammen med bestemmelser
ne om fredning for husdyrhold - Fred
skovsforordningens hovedindhold. 
Med skovseparationen fulgte imidler
tid yderligere rydning af gammel 
skovjord. Dens mål var nemlig, at der 
på det samme areal kun skulle være en 
ejer, så skov og grund endegyldigt 
kunne knyttes sammen. Ved denne 
rumlige udredning af den sammen
satte skovejendom bestemtes det, at 
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godsejerens overskov var den egentlige 
skov, og at græsning og underskov blot 
var servitutter til denne. 
Ved separationen tog man derfor ud
gangspunkt i den tætteste overskov , 
som belagt med fredskovsdeklaration 
oftest tilfaldt den eller de hidtidige 
godsejere. Som erstatning for den der
ved mistede underskov og græsning 
udlagdes skoven udenfor fredskovsJi
nien til bØnderne. 
Meget store dele af denne skov blev 
imidlertid snart ryddet for skov i for
bindelse med fornyet vækst og omfat
tende nyopdyrkning. I Nordøstsjæl
land menes 1/3 af skovene således ryd
det kort efter separationen af de kon
gelige skove i l780'erne, og nogenlun
de samme forholdsmæssige tilbage-

x 1000 ha 

gang oplevede det samlede danske 
skovareal mellem 1770 og 1800. 
Da regeringen i 1805 udstedte den epo
kegørende »Forordning om Skovenes 
Udskiftning, Vedligeholdelse og Fred
ning i Kongeriget Danmark« - af efter
tiden benævnt Fredskovsforordningen 
- dækkede danske skove ca. 154.000 ha 
og udgjorde dermed kun godt 4 % af 
landets samlede areal. »/ ingen anden 
Periode i danske Skoves Historie fandt 
saa store Rydninger eller Ødelæggelse 
af Skov sted, navnlig ikke i en saa kort 
Tid«, skrev Vaupell i 1862. (34). 

Fra tilbagegang til ny fremgang 

Med skovindfredningen var der skabt 
mulighed for indførelse af nye drifts-
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Figur 11. Skovarealets udvikling siden 1770'erne på Øerne og iJylland nord for Kongeåen. 

184 



principper i dansk skovbrug, som i lø
bet af 1800- tallet kunne fremvise en 
imponerende opgang i areal-tilvækst 
og produktion. Kampen om skoven 
var afgjort. 
Ser man bort fra en talmæssigt over
vældende bunke småskove, var stør
stedelen af landets skovareal koncen
treret i forbindelse med større statslige 
og private godser. Overskovdriftens 
interesser havde vundet over under
skov og husdyrhold. At så begreber 
som »flersidigt skovbrug« og »agro
forestry « igen i vore dage trænger sig 
på i skovbrugs- og samfundsdebatten, 
er en ganske anden historie. 
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II Røde rødgranerll 
-

Økofysiologiske aspekter 

Af seniorforsker HENRIK SAXE I) 
og Professor J. BO LARSEN 2) 

1. Introduktion 

Rødgranen (Picea abies) har op gen
nem dette århundrede udviklet sig til 
Danmarks hovedtræart. Det skyldes 
en fremragende sikkerhed i kulturfa
sen og en god stabilitet i de yngre al
dersklasser i kombination med gode 
afsætningsforhold for dens produkter. 
Rødgranens ustabilitet (stormfald, ud
tørring) har tidligere hovedsageligt 
vist sig i de senere aldersklasser. I slut
ningen af 1970'erne og op gennem 
1980'erne oplevede dansk skovbrug 
dog også i yngre bevoksninger tilta
gende problemer. Det gjaldt især de 
hurtigt voksende rumænske rødgra
ner, som i højere grad end de vesteuro
pæiske provenienser blev ramt af "eu
ropæisk novel decline" , den såkaldte 
"ny type skovskade" (Anonym 1990, 
Schulze & Freer-Smith 1991 , 
Landrnann 1991), i Danmark også kal
det for rødgranens" forkølelse" . 
Dette fænomen er karakteriseret ved 
en geografisk og artsrnæssig udbredt 

1) Danmarks Miljøundersøgelser, 
Afdelingen for Terrestrisk Økologi , 
Vejlsøvej 25, DK-8600 Silkeborg. 

2) Den Kongelige Veterinær- og Land
bohøjskole, Sektion for Skovbrug, 
Thorvaldsensvej 57 , 
DK-1871 Frederiksberg C. 

forringelse af skovsundheden. Fæno
menet blev først rapporteret i Central
europa i slutningen af 1970'erne. Det 
optrådte først på højtbeliggende, syd
vestvendte skovflader langt fra de 
industricentre, hvor luftforurenings
betingede planteskader dengang var 
hyppigt forekommende. 
For nåletræer ramt af den europæiske 
"ny type skovskade" ses en forkortelse 
af nålenes levetid; gamle nåle - især i 
træernes nedre og indre dele - mis
farves og tabes før tiden . I Danmark 
valgte man allerede i 1983 at stoppe for 
importen af frø fra rumænsk rødgran. 
Men så ramte et nyt problem rødgran
dyrkningen i Danmark. "Røde rødgra
ner" blev første gang rapporteret i 
danske skove i 1989. 
Der skete rØdfarvning af nå lene af ny
este årgang, mest udpræget i kronens 
øverste tredjedel , bortset fra de Øver
ste grenkranse, og nogenlunde ens på 
alle træets sider. Nåle af ældre årgange 
var ramte i varierende omfang. Fæno
menet var synligt så tidligt som august
september 1989, og det tiltog i styrke 
og udbredelse i løbet af vinteren 1989/ 
90 (Nygaard 1990). 
"Røde rødgraner" minder meget om 
det , der blev iagttaget i rødgranbe
voksninger i Sydsverige i midten af 
1970'erne (Barklund 1983), og som 
blev benævnt "sub-top dying" ("Topp
torka"), samt fænomenet "top dying", 
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der er beskrevet i England siden 
1950'erne (Lees 1991). 
Fænomenet forekom først og med 
størst intensitet i midt- og sydvest jyske 
plantager. De "røde rødgraner" frem
stod som enkelttræer eller i små grup
per jævnt fordelt inde i plantagerne. 
Fænomenet, der fra luften lignede" rø
de hunde", kunne - bortset fra i åbnin
ger - kun i ringe grad observeres fra 
jorden. Samtidig accelererede degene
rationen af skovrande, ikke blot mod 
vest. 
Rødfarvningsfænomenet er af samme 
type og omfang kun rapporteret på en 
enkelt anden art, Picea omorica. 
Symptomet minder i sit udseende om 
"østamerikansk novel dec1ine", hvor 
specielt nyere nåleårgange, særligt i 
træernes ydre og Øvre afsnit, misfarves 
og tabes før tiden (Skelly et al. 1987, 
McLaughlin 1992, Shriner et al. 1991). 
Årsagerne til fænomenet de "røde 
rødgraner" blev, ligesom de "nye typer 
skovskader" i Europa og U.S.A., hen
regnet til en kombination af flere fak
torer. Man har dog ikke hidtil været i 
stand til at afveje faktorernes indbyr
des betydning. Man ved ikke, hvad der 
var udløsende, og hvad der var medvir
kende ved fænomenets udbrud (Skov
og Naturstyreisen 1991). 
Klimatiske forhold blev anført som en 
mulig årsag, specielt under hensyn til 
at rødgran i Danmark vokser udenfor 
sit naturlige udbredelsesområde. Vi 
havde i de foregående år haft milde og 
blæsende vintre, forsommertørke i 
1989, samt en blæsende sommer sam
meår. 
Også luftforurening (ozon, ammoniak, 
kvælstofilter) eller en anden luftbåren 
faktor, f.eks. salt (alvorligt nedslag i 
sommeren 1989, Pedersen 1992), blev 
nævnt som en mulig årsag, fordi åbent 
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eksponerede træer blev ramt i særlig 
grad. 
Endelig blev K-mangel, et for lavt 
K:N-forhold i jordbunden, eller anden 
næringsubalance, nævnt som en mulig 
årsag. Kvælstofgødskning havde ikke 
umiddelbart nogen dæmpende virk
ning på problemerne med "røde rød
graner" (Skov- og Naturstyreisen 
1991, Larsen et al. 1991). 
Fænomenet er tydeligvis genetisk be
tinget. Nogle provenienser klarede sig 
bedre end andre, og helt ned på in
dividniveau var det tydeligt, at nabo
træer af sammenlignelig social status 
havde forskellig følsomhed. 
Vi vil i denne artikel tage fat på en 
analyse af hvilke faktorer, der kan ha
ve virket udløsende i 1989, og hvilke 
faktorer der må henregnes blandt de 
prædisponerende (dvs. som gør træerne 
modtagelige) for de "røde rødgraner". 
Vi vil desuden diskutere vigtigheden af 
begrebet "udløsende faktorer" . 
Arbejdet er det første resultat af en 
sammenhængende analyse af proble
met "røde rødgraner", der omfatter 
flere prØveflader, samt et videre ar
bejde med afkom af rødgran, som i 
varierende, men velbeskrevet omfang 
er påvirket af fænomenet. 

2. Materialer og metoder 

2.1. Bevoksning 
U ndersøgelserne er foretaget i en ca. 
48 årig rødgranbevoksning på Feld
borg skovdistrikt. Prøvefladen er på 
0,4 ha og ligger ganske godt beskyttet, 
mod vest ligger den dog ud til en 
brandlinje. 

Den udvalgte prøveflade udgør et ca. 100 
m x 40 m afsnit af afdeling 276, litra b i 
Sønderskoven på Feldborg statsskovdi-



strikt. Arealet er helt fladt. Prøvefladen 
grænser på den lange vestside til en 20 m 
bred brandlinie, mod øst til et ophugget 4 
meter bredt spor i bevoksningen, og mod 
nord og syd til ubrudt bevoksning. 
Bevoksningen er rødgran, proveniens 
"Viborg", der efter 2 år som frøplanter og 
2 år i priklebed blev udplantet i gravede 
huller med en afstand af 1.3 m x 1.3 m i 
1946-47. Kulturen efterfulgte en bevoks
ning af fransk bjergfyr. Efter tynding af 
hver anden række fremstår prøvefladen 
med 17 rækker. 
Afdelingen umiddelbart vest for afdeling 
276 er 43 år gammel skovfyr, mod nord 
står en 14 år yngre rødgranbevoksning, 
mod øst en 13 år yngre rødgranbevoks
ning, og mod syd en jævnaldrende rød
granbevoksning. Prøvefladen ligger såle
des ganske godt beskyttet, bortset fra en 
delvis åben vestrand. 

Prøvefladen blev afmærket og første 
gang iagttaget den 19. december 1989 
af Statens forstlige Forsøgsvæsen 
(Yde-Andersen 1991). Man fandt den
gang, at 28% af træerne havde røde 
kroner. Sundhedstilstanden blev grad
vis forværret i løbet af det kommende 
år, således at prøvefladen 11 måneder 
senere indeholdt 60% "røde rødgra
ner" og 3% døde træer. 
Da rødgran i Danmark i 1990 havde en 
ualmindelig god koglesætning, høste
de vi i november måned kogler fra alle 
prøvefladens koglebærende træer, i alt 
62 træer, som blev undersøgelsens pri
mære forsøgstræer. 

Hverken Wellendorf- eller Kraft-indexet 
(se nedenfor) i denne stikprøve adskiller 
sig imidlertid signifikant fra de tilsvarende 
værdier for hele prøvefladen. Wellendorf
indexets middelværdi var dog 1,2 enheder 
højere i træer som satte kogler. Tusind
kornsvægten blev bestemt ved afvejning af 
5 sæt af 100 frø ( uden vinger). 

2.2. Sundhedsvurdering 
De 62 udvalgte træer blev vurderet af 
seks uafhængige, forstkyndige obser
vatører, som noterede træernes sund
hedstilstand og sociale status. 
Sundhedstilstanden blev vurderet , set 
fra jorden, som nåletab og misfarv
ning i kronens øverste tredjedel. Da 
det var dette udsnit af træerne, der var 
særlig ramt af rødfarvning af årets 
nåle , var det således et bedste mål for 
graden af symptomet "røde rødgra
ner". Men da det på afstand er vanske
ligt at skelne nye og gamle nåleårgan
ge, omfattede vurderingen i et vist om
fang også skader beskrevet ved andre 
fænomener, herunder den "ny type 
skovskade" . 
Træerne blev vurderet på en 9-skala, 
der her introduceres under betegnel
sen Wellendorf-skalaen. 
Træerne blev først klassificeret som 
sunde (7-9 point), syge (1-3 point) eller 
midt i mellem (4-6 point). Hver af dis
se grupper blev atter tre-delt. Eksem
pelvis blev de ringeste af de sunde træ
er givet karakteren 7, og de bedste af 
de mest syge træer karakteren 3. 
Gennemsnittet af de seks observatø
rers scoringer blev for det enkelte træ 
anvendt som "rød-rødgran-karakter". 
Det enkelte træ blev henført til den 
Wellendorf-klasse, som det med en 
decimals nøjagtighed lå nærmest ved . 
Den sociale status af de samme træer 
blev samtidig vurderet efter Kraft-in
dexet , som er en skala med 5 trin. Et 
stort, dominant træ kaldes 1, et gen
nemsnitligt træ 3, og et undertrykt 5. 
Intermediære træer kaldes 2 og 4 
(Rbhrig 1982). 

2.3. Nåleprøver 
Den 8.-9. april 1991 blev der fra hvert 
af de 62 træer nedtaget en gren fra 
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hvert verdenshjørne i syvende gren
krans fra toppen. 
Der blev foretaget en vurdering af nå
lebeholdningen og misfarvningen. 
Derefter blev der afklippet kviste fra 
årgangene 1988-90, og der skete en be
stemmelse af friskvægt, tørvægt og 
indhold af næringsstoffer. 

De nærmere detaljer er følgende: Nåle
beholdningen på hovedaksen samt på de 
to største sideskuds hoved akser og mis
farvning af nålene blev vurderet i 10%
intervaller umiddelbart efter nedtagnin
gen. 
Herfra blev på ensartet vis afklippet kviste 
af tre årgange: 1988, 1989 og 1990. De 
afklippede kviste blev anbragt i lukkede 
flasker, og inden for få timer bragt til kø
lerum. Nålene blev senere afskåret med 
skalpel umiddelbart over nålepuderne, og 
deres friskvægt bestemt, og korrigeret for 
udtørringen under afskæringen. Tørvæg
ten blev bestemt efter ovntørring i mindst 
et døgn ved 100°C, idet alle værdier blev 
omregnet til tørvægten svarende til 24 ti
mers tørring. 
Nåleprøverne blev opbevaret tørt indtil 
kemisk analyse. Nålene blev ikke skyllet, 
før forbrænding i muffelovn. Indholdet af 
N blev målt ved Kjelldahl-metoden, mens 
indholdet af P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, 
B, Na og aske blev målt ved ICP (dvs. 
induktivt koblet plasma atom emissions 
spektrometri). 

3. Resultater 

N ålenes egenskaber blev først analy
seret som middelværdier af alle nåle 
(bilag 1). Dernæst blev de opdelt på 
eksponeringsretninger og træernes 
Wellendorf-klasser (bilag 2). Endelig 
blev de opdelt på nåleårgange og Wel
lendorf-klasser (bilag 3). 
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3.1. Middelværdier 
Bilag 1 viser (øverst) det gennemsnit
lige indhold i de tre nyeste nåleårgan
ge af de analyserede makro- og mikro
næringsstoffer. Der er desuden angi
vet nålenes tørvægt:friskvægt-forhold 
samt deres N:K-forhold. 
For træerne er angivet den gennem
snitlige sundhedsvurdering efter Wel
lendorf-skalaen, deres sociale status 
efter Kraftskalaen, deres gennemsnit
lige højde og stammediameter, samt 
deres gennemsnitlige afstand fra den 
delvist åbne vestrand. 
N ålebeholdningen på de afklippede 
grene er angivet for nyere (n) og for 
samtlige (a) nåleårgange, for grønne 
(GR) og for grønne + farvede (NR) 
nåle. Udover det i bilag 1 angivne, er 
tusindkornsvægten positivt signifikant 
korreleret med frøenes gennemsnitlige 
spireevne. 
(Signifikant betyder at de målte sam
menhænge er statistisk sikre og ikke 
skyldes tilfældigheder ved målingerne. 
En positiv korrelation betyder at en for
øgelse i en faktor følges af en forøgelse 
i den anden faktor. I dette tilfælde vil en 
højere tusindkornsvægt "medføre" en 
større spireevne, red. anm.). 
Den nederste del af bilag 1 angiver 
korrelationen mellem ni udvalgte pa
rametre og de øvrige parametre i 
tabellen. Samtlige træer og nåleprøver 
indgår i serien af Spearman rank-order 
korrelationsanalyser (Siegel & Castel
lan 1988). 
Som det væsentligste resultat ses, at 
hverken K eller N:K- forholdet varie
rer signifikant med sundheden (Wel
lendorf- index). Ca og Mg aftager i 
træer med stigende sundhed, hvilket 
afspejler den almindelige tendens for 
de øvrige mineraler (positiv signifi
kans mellem Ca og P, K, Mg, Mn, Zn, 



Foto J. Det undersøgte areal ved Feldborg Sønderskov. En vestvendt, delvis beskyttet rand. 

Na og aske, samt mellem Mg og N, P, 
K, Ca, Fe, Zn, Na og aske) . 
Sundere træer har dog flere nåleår
gange, og derfor formentlig et tilsva
rende eller et større næringsstofind
hold i den samlede nålemasse end de 
mindre sunde træer. Men når vi søger 
udløsende 1989-faktorer for fænome
net" røde rødgraner", der jo primært 
rammer den/de nyeste nåleårgang( e), 
så er det de nyeste nåleårganges næ
ringsindhold , som er af betydning. 

Wellendorf-indexet er signifikant kor
releret med nåletab og - misfarvning i 
alle nålekategorier, samt med afstan
den fra den beskyttede vestrand. Der 
er med andre ord flest syge træer nær
mest randen. De "røde rødgraner" 
vurderet efter Wellendorf har signifi
kant færre nåle, både udtrykt som ny
ere nåle og samtlige. 
Kraft-indexet, træernes sociale status, 
er signifikant korreleret med træernes 
højde og deres stammetykkelse - hvil-
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ket svarer til definitionen af socialt do
minerende træer som er højere og tyk
kere end de øvrige. Kraft-indexet er 
desuden korreleret med nålenes jern
indhold. 
Jo bedre de undersØgte træer bevarer 
deres unge nåle, des mindre er disse 
nåles indhold af vigtige mineraler (N, 
Mg, Fe, aske) i de undersøgte tre ny
este årgange, og des større er tør
vægt:friskvægt-forholdet. Der er end
videre en bemærkelsesværdig signifi
kant sammenhæng mellem et højt tør
vægt:friskvægt-forhold og et lavt kali
umindhold. 
Træernes højde stiger med afstanden 
fra den delvist eksponerede vestrand, 
og stammetykkelsen stiger med hØj
den. Det er bemærkelsesværdigt, at fæ
nomenet "røde rødgraner" blandt de 
undersøgte træer ikke hænger sammen 
med hverken træernes højde eller 
stammetykkelsen. 
Da såvel træernes højde som sundhe
den er ringere nærmest vestranden, 
kan det tænkes, at en evt. sammen
hæng mellem højde og sundhed målt 
ved middelværdierne ikke slår igen
nem. Men selv når sammenhængen 
mellem højde og sundhed analyseres 
rækkevist, er der ingen signifikans. 
De store standardafvigelser på mid
delværdierne i bilag 1 afspejler, at det 
analyserede materiale er inhomogent. 
Det omfatter træer med varierende af
stand fra den delvist eksponerede vest
rand, raske såvel som syge træer, nåle
prøver fra fire forskellige ekspone
ringsretninger, samt nåleprøver fra tre 
forskellige år. 
Den nøjere analyse i de efterfølgende 
afsnit opdeler værdierne efter de tre 
sidste af de fire ovenfor nævnte di
mensioner. 
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3.2. Indholdsforskelle indenfor 
Wellendorf-klasser og 
eksponeringsretninger 

Det er rimeligt at analysere nåleår
gangene samlet, når man vil undersøge 
effekten af eksponeringsretninger. De 
forhold, som afgør det retningsbe
stemte indhold, den herskende sol- og 
vindretning samt placeringen af det 
enkelte træ og dets sociale status, er 
ens hvert år. 
En Spearman" rank-order" korrelati
onsanalyse bekræfter, at forholdet 
mellem nålenes almindelige mineraler 
ikke ændrer sig signifikant fra år til år. 
Bilag 2 angiver (øverst) middelvær
dien af de tre nyeste nåleårganges mi
neralindhold, deres tørvægt:friskvægt
forhold , N:K-forholdet, samt behold
ningen af grønne nåle. Disse faktorer 
ses i relation til træernes sundhed 
(Wellendorf-index) og nålenes ekspo
neringsretning (nord, øst, syd , vest). 
Nederst i tabellen ses resultaterne af 
en række statistiske analyser, hvor det 
bl.a. undersøges om der er forskel på 
mineralindholdet i forskellige ver
denshjørner. 

Wellendorf-klasse 1 er repræsenteret af 
kun et træ, der havde for få nåle til ana
lyse. Klasse 2 havde tre træer med en gen
nemsnitlig sundhed på 1.9, og de efterføl
gende syv klasser havde hhv. S, 4, S, 11, 13, 
14 og 6 træer med en gennemsnitlig sund
hed på hhv. 3.0, 3.8, 5.0, 5.9, 6.9,7.8 og 8.7. 
I bilag 2 og 3 angives klasse betegnelserne 
som heltal, men alle statistiske analyser 
for variationer som funktion af ekspone
ringsretning, nåleårgang og sundhed, an
vender træernes nøjagtige Wellendorf
værdier. 
Da nålenes analysetal fra hvert træ og eks
poneringsretning modsvares af analyser i 
tre andre retninger fra sammenhørende 
træer, indeholder datamaterialet, hvad 



der kendes som "related samples on an 
ordinal scale" . 
Efter de numeriske størrelser i bilag 2 
følger derfor en Friedman "two-way" 
non-parametrisk variansanalyse (Siegel & 
Castellan 1988) for hver parameter i tabe
llen , for at undersøge, om der er forskel på 
samtlige retningers mineralindhold . 
Derefter følger seks Wilcoxon matched
pairs signed-ranks test (Siegel & Castellan 
1988) for a t undersøge (" two- tai led") om 
indholdet for hver parameter er ens i ret
ningerne øst-vest, nord-syd, vest-nord, 
vest-syd, nord-øst og syd-øst. 

Der er to forhold, som påvirker det ret
ningsbestemte indhold af mineraler i 
nålene. For det første er der deponering 
af mineraler, der primært afhænger af 
den herskende vindretning og beliggen
heden af salte oceaner og andre kilder. 
Den herskende vindretning i Feldborg 
Sønderskov er vest -nordvest , og der 
kan påregnes tilførsel af havsalte fra 
Vesterhavet og kvælstof fra lokal og 
grænseoverskridende luftforurening. 
Der findes ingen lokale punktkilder. 
Det andet forhold der påvirker det ret
ningsbestemte indhold af mineraler er 
det retningsbestemte optag og omsæt
ning. Man kan f.eks. forvente at nåle 
mod syd, hvor der er varmere og ly
sere, har en større transpiration. Der
med har de et større mineraloptag fra 
transpirationsstrømmen, foruden et 
større optag gennem spalteåbninger af 
tørdeponerede gasser. 
Det retningsbestemte optag svarer til 
forventningerne ved i særlig grad at 
vise en effekt for N og Na . Nålenes 
kvælstofindhold er mindst i nordvend
te nåle. Det er 1.2% højere i østvendte, 
2.7% højere i sydvendte, og 3.0% hØj
ere i vestvendte nåle. 
Denne fordeling afspejler dels den 
herskende sol- og vindretning, dels at 

Europas industrialiserede områder 
(kvælstofilter) overvejende er belig
gende fra sydvestlig til sydøstlig ret
ning, mens landbrugsarealers bidrag 
(ammoniak) er ligeligt fordelt i alle 
verdenshjørner (Asman 1990). 
De uvaskede nåles indhold af N a er 
mindst i østvendte nåle. Det er 46% 
større mod nord, 29% større mod syd, 
og hele 59% større mod vest. Denne 
fordeling afspejler den herskende 
vindretning og den primære kildes be
liggenhed stik vest . 
Den signifikant uens fordeling af nå
lenes tørstofindhold i forskellige ret
ninger viser det laveste indhold mod 
nord, hvor fotosyntesen og transpira
tionsstrømmen må forventes at være 
ringest. Tørstofindholdet er 0.8% stør
re mod øst , 2.0% større mod syd, og 
0.4 % større mod vest. 
Nålebeholdningen er størst mod syd, 
og 12% ringere mod nord, hvor lyset er 
lavest, 4% ringere mod øst og 10% 
ringere mod vest. 
Nederst i bilag 2 findes resultatet af en 
række Spearman "rank- order" kor
relations-analyser. Her undersøges 
det om Wellendorf- klassernes stigen
de sundhed i hver eksponeringsretning 
korrelerer med et stigende eller afta
gende indhold af mineraler, tørstof
indhold eller nålebeholdning. 
I overensstemmelse med definitionen 
på Wellendorf-indexet er der i alle 
eksponeringsretninger en stærk signi
fikant positiv korrelation med nålebe
holdningen. 
Ca, Mg og aske, og i en enkelt retning 
også N og K, er derimod signifikant 
negativt korreleret med sundhed. Et 
forØget N:K- forhold i nålene korre
lerer mod syd og vest - de domine
rende depositionsretninger - positivt 
med tiltagende sundhed. 
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Foto 2. Kronen af en rød rødgran, Nordre Feldborg, oktober 1992. 

3.3. Indholdsforskelle indenfor 
Wellendorf-klasser og 
nåleårgange 

Bilag 3 viser, at næringsionernes for
deling på årene i samtlige sundheds
klasser falder i tre klart adskilte grup
per: 

]94 

(i) N, P, K og Mg, som der er mest af 
i de nyeste nåle, 

(ii) Mn, Cu, Zn og B, hvor der er små 
og tilsyneladende vilkårlige for
skelle på årgangenes indhold af 
elementerne, samt 

(iii) Ca og Fe, som der er mest af i de 
ældste nåle. 



Foto 3-5. Fortløbende udviklingsserie af 
referencegran (foto 3, øverst tv.); gren 
skadet af Europæisk "Novel Decline", 
hvor de ældre nåle bliver gule/brune og 
tabes (foto 4, øverst th.); samt gren af rød 
rødgran, hvor årets nåle er røde, og de 
gamle nåle er tabt (foto 5, th.). Grenene er 
fra Feldborg Sønderskov i det område 
hvor undersøgelsen er foretaget. 
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De samme tre grupper svarer til (i) 
træernes mobile elementer, som nemt 
flyttes fra gammelt til nyt væv, (ii) re
lativt immobile elementer, og (iii) ab
solut immobile elementer, der kræver 
nyoptag fra jorden eller fra atmosfæ
ren (Mengel & Kirkby 1987). 
Friedman- og Wilcoxonanalyserne vi
ser hvilke årgange, der er signifikant 
forskellige. Dette fremhæver i særlig 
grad Zn og B som immobile elemen
ter, med ens indhold i alle nåleårgan
ge. 
En analyse af beholdningen af gamle 
nåle (1984-1987) bekræftede en signi
fikant forskel mellem sunde, middel
sunde og syge træer, der havde hhv. 
47%, 23% og 6% tilbage af de gamle 
nåle i foråret 1991. 
De ringere sundhedsklasser har i høj
ere grad, eller i al fald på et tidligere 
tidspunkt i træets liv, benyttet sig af at 
flytte de mobile næringsioner fra ældre 
til yngre væv. 
Som et eksempel viser Spearman 
"rank-order" korrelations-analysen 
for K på klasseopdelte træer i bilag 3, 
at K-indholdet i 1990-nåle og i årene 
set samlet korrelerer negativt signifi
kant med sundheden. Syge træer har 
således et højere kalium indhold i de 
unge nåle end sunde træer. 
Da syge træer har en signifikant rin
gere nålebeholdning, stammer deres 
nåles kalium tildels fra ældre (afka
stede) nåles translokation. Samtidig er 
der et signifikant højere N:K- forhold 
i sunde nåle. 
Natrium er ikke et essentielt nærings
stof for rødgran, men tilføres (som 
Mg) fra saltholdige storme og nedbør. 
Tørdeponeret salt skylles delvist af 
bladene i regnvejr, men Na akkumule
res fra år til år, idet det ikke trans
lokeres i træets sivæv. I overensstem-
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melse hermed er der et signifikant sti
gende Na-indhold med tiltagende nå
lealder. 

4. Diskussion 

4.1. Er "røde rødgraner" et nyt og 
uafhængigt fænomen? 

Da "røde rødgraner" blev opdaget i 
1989, opfattede og beskrev man fæno
menet som et helt nyt sundhedspro
blem for dansk rødgran. Det adskilte 
sig fra den gul-brune misfarvning af 
ældre nåleårgange, som man kendte 
fra "Europæisk novel decline" ("for
kølelse"), ved primært at ramme årets 
nåle, der blev røde i sjældent kraftige 
nuancer. 
Det fremgår imidlertid af bilag 3, at 
nålebeholdningen i begyndelsen af 
april 1991 i alle sundhedsklasser var 
mindst i 1988, og større i både 1989 og 
i 1990. 
En Wilcoxon matched-pairs signed
ranks test viser, at nålebeholdningen i 
1989 og i 1990 ikke er signifikant for
skellige. 1989 var altså ikke et signifi
kant nåletabsår på det areal som af 
Statens forstlige Forsøgsvæsen var ud
lagt som prøveflade for" røde rødgra
ner" . 
Da røde nåle tabes, og nåletabet i 1989 
ikke var overvældende stort, konklu
derer vi, at "røde rødgraner" skal ka
rakteriseres ved en stærkt iøjnefaldende 
rødfarvning af årets nåle, snarere end 
ved et signifikant tab af disse. 
"Røde rødgraner" har i nærværende 
undersøgelse færre nåleårgange end 
tilsvarende sunde rødgraner. Syndro
met rammer derfor specielt allerede 
svækkede (nålefattige ) individer. 
"Røde rødgraner" er med andre ord et 
fænomen , som kommer oveni "novel 
decIine", på samme måde som dette 
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Fænomenet er ikke nyt 
- men stikker hovedet op på en ny måde' 

~ "Synligt" 
~symptom 

Symptom-bægeret 

Figur l , "Røde rødgraner" formodes at 
være identisk med "top dying" og "sub
top dying". Disse fænomener bygger oven 
på "europæisk novel decline" , den så
kaldte ny type skade. Denne bygger atter 
oven på egentlige luftforureningsskader, 
og på skader forårsaget af naturligt fore
kommende stress. 

bygger ovenpå andre kendte fænome
ner, som luftforureningsinducerede 
skader, og skader forårsaget af natur
lige årsager (figur 1). 
Lees (1991) fandt, at nåle fra topdøde 
rødgraner indeholdt 24% mere N, 
25% mere P, 37% mere K, 8% mere 
Mg og 16% mere Ca, end tilsvarende 
sunde træer. Topdøde træer og "røde 
rødgraner" forekommer altså begge at 
have overført næringsstoffer fra nåle, 
som er syge eller for tidligt tabte. 
"Røde rødgraner" er derfor i figur 1 
sat lig med topdøde rødgraner i Eng
land (Lees 1991). De kan formentlig 
også sættes lig med visse typer "sub
top dying" i Sverige (Barklund 1983). 
"Røde rødgraner" synes altså hverken 
at være et nyt fænomen (identisk med 
"top-" og "sub-top dying"), endsige et 

selvstændigt fænomen (en følge af 
"Europæisk novel decline"). Det sy
nes således mere at være en sidste mu
lighed for allerede svækkede træer at 
reagere på. 

4.2. Næringsstofbalancen som 
prædisponerende faktor 

Det europæiske" novel decline" syn
drom - der bl.a. indebærer gulfarvning 
(klorose) og tab af nåletræers ældre 
nåleårgange - er knyttet sammen med 
et lavere indhold af mobile kationer 
som K og Mg i skadede nåle sammen
lignet med tilsvarende nåle fra sunde 
træer (Zbttl & Mies 1983, Huetti et al. 
1990). 
I nærværende undersøgelser ligger de 
sunde træers mineralindhold (bilag 3, 
klasse 7-9) på niveauer, som man sæd
vanligvis ser i normale sydsvenske 
plantager (Bengt Nihlgård, priv. 
komm.), bortset fra et relativt højt Mg
og Ca- indhold (grundet nærheden til 
havet), samt et lavt Cu-indhold. 
Sammenlignet med erfaringer fra jy
ske hedeplantager ligger mineralind
holdet i de undersøgte træer på et til
svarende niveau (Lundberg & Ravns
bæk 1992). 
Det absolutte indhold af K, Mg og Cu 
Jigger imidlertid i vore sunde træer på 
omkring halvdelen af de fleste normale 
planters minimumskrav (Salisbury & 
Ross 1992). K- og Cu-indholdet i jyske 
hedeplantagers rØdgrannåle er i følge 
Lundberg & Ravnsbæk (1992) faldet 
signifikant med hhv. 29% og 33% i 
perioden 1964- 1988, mens Mg har 
holdt sig stabilt. Kalium er nu nede på 
den kritiske grænse (0,40%, Cape 
1990), hvor skadessymptomer rappor
teres for andre vesteuropæiske rød
granbevoksninger. 
Der er således ingen tvivl om, at spe-
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Foto 6. Der er tydelige forskelle på træarternes modtagelighed for svækkelser. Dette billede 
fra en sydstrand viser at omorika er noget rød farvet (kantfænomen), ædelgran er helt sund, 
mens rødgranerne er døende/døde. (Foto fra Ulborg skovdistrikt marts 1991, Jens 0ster
gård). 

cielt K og muligvis Cu kan være præ
disponerende faktorer for degenera
tion af skovsundheden i vestjyske 
rødgranplantager. Et manglende ind
hold af kalium vil bl.a. påvirke en lang 
række enzymer i nålebladenes foto
syntese og respiration, samt i dannel
sen af stivelse og protein. 
Kalium er desuden et vigtigt osmo
tikum for opretholdelse af træets tur
gortryk (saftspænding), og et vigtigt 
element i spalteåbningernes aktive re
gulering af vandhusholdningen. Lar
sen (1983) har for douglasgran og 
grandis vist, at tørkeresistensen er 
nedsat og vandhusholdningen forrin
get allerede ved de her iagttagne ka
liumværdier. 
Et manglende indhold af kobber vil 
bl.a. påvirke indholdet af enzymer i 
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nålenes kloroplaster (plastocyanin) og 
mitochondrier (cytokromoxidase), og 
dermed træernes energibalance. 
De seneste årtiers forhøjede indhold 
af kvælstof i atmosfæren (NO, N0

2
, 

HN0
3

, NH), og den forøgede tørde
position har muligvis prædisponeret 
træerne for insektangreb, frost og 
tørke (Nihlgård 1985, Skeffington & 
Wilson 1988). 
Det er muligt, at N-tilførslen fra at
mosfæren (15-30 kg N/ha, Lovblad et 
al. 1992) gennem forøget vækst netop 
har induceret (fremkaldt) K- og Cu
mangel. 
Hyppige saltstorme og tørdeposition 
af salt i vestjyske plantager må antages 
at være en prædisponerende faktor for 
degeneration af skovsundheden. Salt 
kan forstyrre træernes vandhushold-



ning og vandbalance, og rødgranen er 
kendt for at være særlig saltfølsom. 

4.3. Et tørkefænomen? 
"Røde rødgraner" ligner mest af alt et 
tørkefænomen. Skønt 1989 var et tør
keår, var det dog ikke så ekstremt som 
set tidligere (1975176 og 1982/83), hvor 
tilsvarende symptomer ikke optrådte. 
Skal vi derfor retfærdiggØre, at de røde 
nåle er et tørkefænomen, så må det 
skyldes en lokal udtørring af bladene i 
en grad hvor vandtransportsystemet i 
rødder, stamme, grene og/eller kviste 
ikke kan følge med. 
Bladudtørring opstår f.eks. når vand
bevægelse i jord, stamme og grene er 
forhindret af frost, mens solopvarme
de blade transpirerer. De lune vintre i 
slutningen af 1980'erne understøtter 
dog ikke en sådan årsagssammen
hæng. 
Bladudtørring er også resultatet når 
blade transpirerer mere end vandfor
syningssystemet er dimensioneret til at 
levere. Sådanne forhold forekommer 
dels under kraftigt udtørrende storme, 
specielt i forbindelse med milde vintre, 
hvor bladene ikke går i fuld vinter
dvale, dels først på sommeren, indtil 
bladenes kutikula (overhud) er til
strækkeligt udviklet. 
En utilstrækkelig kutikula kan tænkes 
at være følgen af energitab i flere på 
hinanden følgende varme vintre. En 
ukontrolleret stor fordampning fra 
bladene vil medføre et øget optag af 
mineraler, der under hensyn til syge 
træers øgede translokation, i disse sær
ligt burde kunne ses for de immobile 
næringskationer. 
Indholdet af en ikke-mobil kation som 
mangan var signifikant større i det pri
mære skadesår (1989, bilag 3), end i de 
omkringliggende nåleårgange. At der i 

flere år og eksponeringsretninger sam
tidig er flere immobile kationer (f.eks. 
Ca) i syge nåle end i raske, kan tilsva
rende skyldes et større optag med 
transpirationsstrømmen (bilag 2 og 3). 
Det er på det foreliggende grundlag 
ikke muligt at vurdere, om milde vin
tre har været medvirkende til fæno
menet de "røde rødgraner", eller om 
fænomenet hænger sammen med di
rekte udtørring. Planlagte undersøgel
ser af kutikulatykkelser i allerede ind
samlede nåleprøver måtte aflyses 
grundet en tilbagekaldt bevilling. 
Luftens indhold af ozon er næsten for
doblet gennem de seneste 30 år. Ozon 
kan spille en rolle for nåletræers frost
følsomhed (Larsen et al. 1990), såvel 
som deres vandhusholdning og foto
syntese (Freer-Smith & Dobson 1989). 
Ozon kan ikke spores i mineralana
lyser, men vil muligvis kunne spores 
ved dets specifikke virkning på en 
kombination af plantefysiologiske og 
biokemiske analyser (Saxe 1991). 
Ozon antages sædvanligvis at være en 
prædisponerende faktor for forringet 
skovsundhed; om det desuden kan ud
løse fænomenet" røde rødgraner", vi
des endnu ikke. 

4.4. Næringsstofbalancen var ikke 
en udløsende faktor i 1989 

De sundeste træer har det laveste ind
hold af mobile kationer, og forskellen 
mellem nåleårgangene er størst i u
sunde træer (bilag 3). Dette afspejler 
sandsynligvis de usunde træers langt 
større mulighed for translokation i for
bindelse med forekomsten af færre nå
leårgange. 
I dette perspektiver det ingen overra
skelse, at de mobile næringskationer 
(translokeret fra gamle nåle, før de ta-
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bes) findes i større mængder i nyere 
nåleårgange af "røde rødgraner" sam
menholdt med de tilsvarende nåleår
gange i sunde rødgraner. 
Med baggrund i samtlige datasam
menstillinger (bilag 1-3), har vi sand
synliggjort, at hverken et absolut for
ringet indhold af kalium eller andre 
næringskationer i de nyere nåle, eller et 
forringet indhold af kalium i forhold til 
kvælstof (som hævdet af Lundberg & 
Ravnsbæk, 1992), var en udløsende år
sag i 1989 til fænomenet "røde rødgra
ner" blandt de udvalgte træer. Det sig
nifikant højere indhold af en række 
mobile næringskationer i syge rødgra
ners seneste nåleårgange burde gøre 
disse træers nåle sundere end tilsva
rende nåle hos raske rødgraner. 
Målinger af mineralindholdet på an
dre årstider ville muligvis have vist en 
anden balance mellem nåleårgangene 
(Weikert 1989). De ville dog næppe 
have demonstreret specifik K-mangel 
i syge 1989-nåle, da selv 1988-nålene i 
april 1991 indeholdt kalium i mæng
der, der ikke signifikant adskilte sig i 
syge og raske træer. 

4.5. Kvælstofbelastning var ikke en 
udløsende faktor i 1989 

Det fremgår af bilag 2, at nålenes 
vækstbetingelser (målt ved nålemæng
den) er bedst i træernes syd- og øst
eksponerede retning: Hverken syd el
ler vest viser en signifikant ringere nå
lebevarelse end i øst. Den signifikant 
højere kvælstofbelastning i syd og vest 
sammenlignet med øst synes således 
ikke at medføre et signifikant større 
nåletab. 
Det totale indhold af kvælstof i sam
tlige nåle er 10% højere (dog ikke sig
nifikant) i "røde rødgraners" nåle 
sammenlignet med sunde rødgraner 
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(bilag 3). Indholdet i begge ligger dog 
på et rimelig lavt niveau. 
Set på det enkelte år er der signifikans 
i 1990, men ikke i 1988 og i 1989 - altså 
året efter, men ikke årene før og under 
fremkomsten af "røde rødgraner". 
Det højere indhold i usunde træers 
1990-nåle kan formodes at skyldes 
translokation snarere end deposition. 
Tørdeposition af kvælstof vurderes på 
dette grundlag ikke i 1989 at være en 
udløsende faktor for fænomenet" røde 
rødgraner" . 

4.6. Saltstress var ikke en 
udløsende faktor i 1989 

Da natrium trods nogen afvaskning (af 
regnen) akkumuleres i/på nålene fra år 
til år, kan det selv på prøvetagnings
tidspunktet i april 1991 bedømmes om 
1989 var et særligt saltbelastet år. 
Trods et beskrevet alvorligt saltned
slag i juli 1989 var dette ikke tilfældet 
(bilag 3). 
Fænomenet" røde rødgraner" var ken
detegnet ved, at det var 1989-nålene 
snarere end 1988-nålene, som havde 
udvist symptomet. Desuden gjaldt det 
at natriumindholdet i de ved prØve
tagningen tilbageværende, ikke skyl
lede 1988-nåle var 65% større end i 
1989-nåle, og 133% større end i 1990-
nåle. 
På den baggrund vurderes det, at salt 
(målt som Na) ikke i 1989 kan have 
været årsagen tilfænomenet "røde rød
graner". Resultatet er det samme, når 
vi betragter nålene fra de fire eks
poneringsretninger hver for sig. 

4.7. Lå den udløsende årsag 
flere år tilbage? 

Målt ved årringstykkelser (Y de-An
dersen 1991) forløb tilvæksten paral
lelt i træer som blev syge, og de som 



ikke blev syge i 1989. Tilvæksten i de 
træer som blev syge, lå lavere nogle år 
før udbruddet (svarende til den lavere 
nålebeholdning), mens deres tilvækst 
tidligere tilsyneladende var højere i en 
længere periode. Set over 21 år var den 
samlede årringstilvækst ens. 
Først i 1990 afveg årringstilvæksten i 
de træer som i 1989 blev røde (mind
sket tilvækst i 1990) kvalitativt fra de 
træer som ikke blev røde i 1989 (uæn
dret tilvækst i 1990). 
Både engelske og de svenske undersø
gelser af årringstykkelser i topdøde 
rødgraner viser samme tendens (Lees 
1991, Barklund 1983). 
Det er derfor muligt, at årsagen til "rØ
de rødgraner" og "top dying" ikke skal 
søges det år fænomenet optrådte , men 
en årrække før. 
I Danmark passer de store storme og 
tørken i begyndelsen af 1980'erne på 
dette signalement. De så ud til i Feld
borg- prøvef]aden at udløse en periode 
med forringet tilvækst , der trods mid
lertidig forbedret tilvækst mod slutnin
gen af 1980'erne, definitivt slog igen
nem i 1989/90. 
De ekstreme klimaforhold i begyndel
sen af 1980'erne kan således formodes 
at have sat gang i langvarige svækkel
ser, der kulminerede i 1989 med sidste 
stadie af alvorlig "europæisk novel 
decline", nemlig "røde rødgraner". 

4.8. Dråben der får bægeret til 
at flyde over 

Billedet med dråben, der får bægeret 
til at flyde over (figur 2), forekommer 
os at være ganske rammende for situa
tionen med de "røde rødgraner" . 
Bægeret repræsenterer skovøkosy
stemets belastbarhed, eJler tolerance. 
Forskellige træarter og provenienser, 
ja endog forskellige individer, må re-

BÆGERET OG DRÅBEN 

~. 
L , 

() 
Dråben, der· 

6 

"Problem-bægeret" 

A: Klimastress 

B: Luftforureningsstress 

C: Salt stress 

D: Jordbund: Nærlngsstress/toxlcitet 

E: Andre og ukendte faktorer 

F: Positivt synergist iske effekter 

G: Tidsfaktoren 

H: Inlensilelsfak loren 

Figur 2. Dråben, der får bægeret til at 
flyde over, er oftest mindre betydnings
fuld end summen af alle de problemer, der 
på forhånd findes i problem-bægeret: 
Økosystemets komplekse stress-mikstur . 

præsenteres af bægre af forskellig stør
relse. Forekomsten af røde nåle er 
genetisk betinget, både på arts- , prove
niens- og individniveau. 
Bægeret fyldes gradvist og samtidigt 
med en række problemer: (A) Klima
stress, (B) luftforureningsstress, (C) 
saltstress, og (D) ændrede jordbunds
forhold (ernæringsstress og toxicitet) 
eller (E) ukendte faktorer. 
Ingredienserne blander sig og opnår 
nye virkninger gennem (F) samspils
effekter. Nogle ingredienser optræder 
over (G) lang tid, andre i perioder med 
(H) stor intensitet. 
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Foto 7. Skovsundheden i vestjyske plantager kan være forringet af 
mangel på kalium og måske kobber. Den egentlig udløsende fak
tor for fænomenet" røde rødgraner" synes at være tørken i 1989. 
Det er dog mindre interessant at definere en enkelt udløsende 
faktor, idet skovenes sundhed gennem en årrække påvirkes af 
mange forskellige faktorer. (Foto fra Ulborg skovdistrikt marts 
1991 , Jens 0stergård). 



Vi bliver først opmærksomme på bæ
gerets indhold, når det flyder over. 
Men da det til stadighed regner ned i 
bægeret med alle slags dråber, og for
dampningen fra bægeret efterhånden 
ikke kan følge med, så løber bægeret 
pludselig over. 
N u ser vi problemet, og kigger ivrigt 
efter netop den dråbe, som fik bægeret 
til at flyde over. Men vi skal spørge os 
selv, om netop denne dråbe var særlig 
væsentlig eller ansvarlig for at bægeret 
blev fuldt og nu flyder over! 

5. Konklusion 

"Røde rødgraner" synes blot at være 
et særtilfælde af "rødgranens forkø
leIse" eller "Europæisk novel de
eline". Fænomenet har næppe sine 
egne udløsende faktorer, men er for
årsaget af de samme multifaktorielle 
årsager, der også fremkalder "forkø
lelsen". 
De foreliggende resultater understøt
ter hypotesen om at K- og muligvis Cu
mangel kan have svækket granerne og 
således virket prædisponerende. 
På lignende måde synes klimaekstre
mer i begyndelsen af 80 'erne at have 
virket. Tørken i 1989 spiller muligvis 
en rolle som udløsende faktor, mens 
næringsstofubalancer, saltnedslag og 
kvælstofoverbelastning i 1989 næppe 
var udløsende for "røde rødgraner" i 
Feldborg Sønderskov. 
Det er dog samtidig klart, at det i de 
fleste tilfælde er uendelig uinteressant 
at forsøge at definere en enkelt ud
løsende faktor for tab af skovsundhed, 
og at det i et mangeårigt forløb er van
skeligt at tidsfæste faktoren. Dråben, 
der får bægeret til at flyde over, er efter 
alt at dømme mindre og af langt rin
gere betydning end alle de problemer 

som findes i økosystemets komplekse 
mikstur - problembægeret. 
Udforskningen af rødgranens belaste
de økosystem har dog videre perspek
tiver end "rødgranproblemet" i Dan
mark. Det ydre miljø svinger, grundet 
menneskets indgriben, med stadig 
større amplituder, og stadigt mere ro
buste økosystemer må forudses at bli
ve påvirkede. 
Problemerne med dyrkning af rødgran 
i Danmark, hvor denne træart i sti
gende grad befinder sig på kanten af 
sin naturlige udbredelse, udgØr en ene
stående mulighed for at studere poten
tielle effekter af jordbunds- og klima
ændringer, samt af luftforurening. 
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Bilag 1. øverst: Middelværdier for de 62 forsøgstræer, samt deres nålebeholdning, tørvægt
og næringsindhold i de tre nyeste nå leårgange i 7. øverste grenkrans. 

WEL = Wellendorf-index; Kraft = Kraft-index; DW:FW = tørvægtJriskvægt-forholdet i 
nåle, TGW = tusindkornsvægt; NR = nålebeholdning (grønne + misfarvede); GR = grøn 
nålebeholdning; a = vedr. alle å rene 1984-1990; n = ved r. nyere år, 1988-1990; Højde = højde 
til 7. grenkrans; Række = rækkenumme r fra vestrand, hvor hver række betyder 2,6 meter; 
Diameter = stammetykkelse. 

Nederst: "Spearman rank-order corre lation analysis" for sammenhængen mellem udvalgte 
parametre, der forud for analysen alle er opstille t efter stigende numerisk værdi. Hvor der 
ikke er angivet et "+ " for korrelationssammenhængen, er en negativ korrelation underfor
stået. P < 0,05: *; P < 0,01 : **; P < 0 ,001: *** . 

Bilag 2. øverst: De tre nyeste nå leå rganges gennemsnitlige næringsstofindhold, DW:FW og 
GR opdelt på sundhedsklasser og eksponeringsretninger. WEL = Wellendorf-index; DIR 
= eksponeringsretning; DW:FW = tørvægt:friskvægt-forholdet i nåle ; GR = grøn 
nålebeholdning. 

Nederst: Statistiske analyser af sammenhænge mellem eksponeringsretninger: F = "Fried
man two-way analysis of variance "; Wilc = "the Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test "; 
N = nord; E = øst; S = syd ; W = vest. 

Sammenhænge med Wellendorf-klasser er undersøgt for hver eksponeringsretning med: 
Spea = "Spearman rank-order correlation analysis". Hvor der ikke er angivet et "+" for 
korrelationssammenhængen, er en negativ korrelation underforstået. P < 0,05: *; P < 0,01: 
**; p < 0,001: ***. 

Bilag 3. øverst: De fire eksponeringsretningers gennemsnitlige næringsstofindhold, 
DW:FW-forhold og GR opdelt på sundhedsklasser og nåleårgang. 

WEL = Wellendorf-index; År = nåleårgang; DW:FW = tørvægtfriskvægt-forholdet i nåle, 
G R = grøn nålebeholdning; Nederst: Statistiske analyser af sammenhængen mellem 
nåleårgange: F = "Friedman two-way analysis of variance "; Wilc = "the Wilcoxon matched
pairs signed-ranks test" . 

Sammenhænge med Wellendorf-klasser er undersøgt for hver nåleårgang og for samtlige 
årgange med: Spea = "Spearman rank- order correlation analysis" . Hvor der ikke er angivet 
et "+" for korrelationssammenhængen, er en negativ korrelation underforstået. P < 0,05 : 
*; p < 0,01: **; P < 0,001 : *** . 
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% 
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% 

Ca 
% 

Mg Fe Mn Cu Zn B Na aske DW: N:K GR 
% ppm ppm ppm ppm ppm % % FW 
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1,60 0,161 0,510 0,614 0,167 
1,46 0,160 0,553 0,656 0,157 
1,35 0,15 0 ,434 0,673 0,163 
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72 167 2,64 21,3 
69 173 2,94 21,S 

81 149 2,78 26,9 
73 155 2,55 25,2 
75 161 2,72 26,8 
78 151 2,71 27,0 

NS 
NS 
NS 
NS 

NS 

NS 
NS 
NS 
NS 

NS 
NS 
NS 
NS 

NS 
NS 

NS 
NS 
NS 
NS 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

NS 
+NS 
+NS 
+NS 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

NS 
NS 
NS 

37,S 0,064 

33,9 0 ,103 
45,2 0,112 
41 ,1 0 ,090 

38,1 0 ,117 

39,2 0,089 
37,0 0,128 
33,7 0,156 

29,9 0,081 

33,7 0,053 
38,3 0 ,090 
28,9 0 ,100 

28,S 0,095 

28,2 0 ,063 
31,S 0,077 
27,6 0 ,101 

30,7 0,124 

29,9 0,096 
33,S 0,109 
30,9 0,123 

33,3 0,128 

29,9 0,083 
30,S 0 ,107 
30,3 0,138 

26,7 0 ,093 

27 ,7 0 ,061 
29,7 0,080 
29,9 0,114 

32,3 0,085 

30,S 0,057 
31,4 0,052 
31,9 0,071 

30,6 0,109 
30,2 0,075 
32,2 0,096 
30,9 0,118 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

NS 
NS 

NS 

NS 

+NS 
NS 

NS 

3,90 

3,76 
3 ,77 
4,25 

3,43 

3,44 
3 ,41 
3 ,61 

2,86 

3,43 
3 ,54 
3,84 

3 ,57 

3,45 
3,93 
3 ,54 

3,34 

3,27 
3,25 
3,41 

2,86 

2,85 
3,00 
3 ,47 

3 ,08 

3 ,25 

3 ,37 
3,25 

3 ,13 

3,32 
2,89 
2,74 

3 ,17 
3,23 
3,31 
3,40 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

NS 

44,3 2,31 22,0 

45,1 1,98 14,7 
47,S 2,21 35,6 
44,0 2,85 20,8 

50,3 2,91 48,S 

49,1 3,15 52,9 
49,3 3,05 71,9 
48,3 2,69 45,3 

46,2 2,96 69,9 

48,1 2,98 79,8 
SO,4 2,58 86,3 
49,2 3,01 53,6 

47,8 2,60 75,1 

47,8 3,07 66,S 
47,3 2,57 71,3 
47,8 3,20 63,S 

48,7 3,51 61,9 

47,8 3,41 76,9 
48,0 3,16 81,3 
47,9 3 ,42 76,8 

47,7 2,99 87,1 

48,7 2,97 92,1 
48,7 2,88 96,3 
48,1 3 ,07 91,8 

48,S 3 ,23 94,7 

48,8 2,90 93,2 
SO,3 3,06 96,8 
48,6 3,29 95,2 

49,3 4,25 95,3 

49,3 3,51 98,3 
49,9 3,48 98,9 
49,6 3,46 98,2 

48,1 3,25 74,9 
48,S 3,13 81,7 
49,1 3,04 85,1 
48,3 3,22 76,7 

NS 

NS 

+NS 
+NS 
+NS 
+NS 

NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

+NS 
+NS 

+. 
+ •• 

NS 

NS 

.... .... 
+ •• .... 



Bilag 3 

WEL ÅR N 
% 

P 
% 

K 
% 

Ca 
% 

Mg Fe Mn Cu Zn 
% ppm ppm ppm ppm 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Alle 
Alle 
Alle 

1988 

1989 
1990 
Alle 

1988 

1989 
1990 
Alle 

1988 

1989 
1990 
Alle 

1988 

1989 
1990 
Alle 

1988 

1989 
1990 
Alle 

1988 

1989 
1990 
Alle 

1988 

1989 
1990 
Alle 

1988 

1989 
1990 
Alle 

1988 
1989 
1990 

F 88,89,90 
Wilc 88,89 
Wilc 88,90 

1,20 0,118 0,392 0,839 0 ,154 

1,35 0,164 0 ,491 0,678 0,156 
1,57 0,184 0,661 0,506 0,175 
1,43 0,180 0,5S2 0,651 0,163 

1,35 0,133 0,362 0,878 0,151 

1,45 0,165 0,509 0 ,788 0,156 
1,51 0,189 0,698 0 ,540 0,154 
1,45 0,163 0,526 0,7SS 0,154 

1,27 0,123 0,413 0,843 0,197 

1,38 0,141 0,468 0,794 0,202 
1,52 0,144 0,605 0,526 0,167 
1,.w 0,IS7 0,498 0,717 0,188 

1,310,1180,4630,7310,139 

1,42 0,127 0,530 0 ,689 0,159 
1,55 0 ,152 0,791 0,507 0,161 
1,45 0,184 0,611 0,631 0,154 

1,36 0,134 0,403 0,752 0,150 

1,45 0,151 0,157 0,700 0,163 
1,54 0 ,158 0 ,565 0,477 0,154 
1,46 0,148 0,477 0,640 0,155 

1,36 0,141 0,459 0,660 0 ,120 

1,41 0,144 0,514 0,654 0,133 
1,42 0 ,157 0,575 0,416 0,130 
1,.w 0,147 0,516 0,576 0,128 

1,31 0,142 0,412 0,697 0,130 

1,42 0,151 0,490 0,665 0,145 
1,41 0,155 0,491 0,426 0,139 
1,38 0,147 0,469 0,587 0,lS5 

1,32 0,119 0,320 0,421 0,094 

1,37 0,126 0,381 0,410 0 ,102 
1,30 0,135 0,441 0,309 0,118 
I,S3 0,127 0,381 0,380 0,105 

1,33 0,133 0,408 0,703 0,134 
1,41 0,144 0,477 0,664 0,146 
1,45 0,155 0,571 0,446 0,147 

110 240 5,19 35,8 

131 226 3,26 40,4 
83 204 3,49 37,8 

108 221 S,80 S8,S 

85 121 1,66 34,0 

80 128 2,06 22,8 
76 98 3,42 23,6 
80 116 2,41 26, 7 

76 203 1,70 35,4 

66 204 1,88 36,4 
62 136 2,10 28,0 
68 180 1,90 SS,1 

76 156 1,48 24,1 

72 188 2,18 22,8 
77 149 2,51 25,5 
75 164 2,10 24,2 

89 155 2,49 27,3 

73 176 2,93 23,4 
73 154 2,83 26,4 
79 161 2,75 25,7 

88 119 2,55 24 ,5 

83 146 3,07 28,1 
73 123 2,69 23,1 
81 129 2,77 25,2 

67 146 2,92 28,9 

72 180 3,43 28,8 
67 141 3,22 26,0 
67 152 3,16 27,7 

75 158 2,69 19,8 

86 193 2,46 22,9 
65 174 3,04 24,2 
75 175 2,7S 22,3 

80 147 2,47 26,8 
78 172 2,79 27,2 
72 142 2,80 25,4 

NS 
NS 

Wilc 89,90 NS NS NS NS 

NS 
NS 
NS 

Spea 
Spea 
Spea 
Spea 

1988 NS +NS 
1989 +NS NS 
1990 NS 
Alle NS NS 

NS 
NS NS 

NS 

NS NS 
NS NS +NS NS 
NS +NS NS NS 
NS NS +NS NS 

B 
ppm 

Na 
% 

40,3 0,118 

39,3 0,125 
38,3 0,052 
S9,2 0,096 

40,3 0 ,176 

33,5 0,113 
37,2 0,083 
40,2 0,12S 

34,3 0,113 

34,3 0,073 
29,0 0,058 
S2,4 0,080 

26,1 0,102 

28,2 0,079 
31,9 0,075 
29,0 0,084 

32,5 0,156 

30,6 0,100 
30,6 0 ,080 
SI,2 O,IIS 

32,2 0,182 

32,8 0,096 
27,9 0 ,063 
SI,O O,I1S 

30,4 0,131 

27,6 0,078 
27,6 0 ,050 
28,4 0,087 

33,9 0,107 

31,6 0,054 
29 0,037 

31,5 0,066 

32,1 0,147 
30,8 0,089 
29,7 0,063 

NS 
NS 
NS 
NS 

NS NS 
NS NS 

NS 
NS NS 

aske DW: 
% FW 

3,84 45,8 

4,37 46,3 
3,42 44,1 
S,88 45,S 

3,77 50,5 

3,68 49,5 
2,99 47,9 
S,47 49,S 

3,75 48,7 

3,56 48,6 
2,94 48,2 
S,41 48,5 

4,15 48,4 

3,61 48,6 
3,27 46,1 
S,63 47,6 

3,83 49,2 

3,33 48,5 
2,82 46,6 
S,S2 48,1 

3,47 48,6 

3,03 48,9 
2,62 47,5 
3,04 48,3 

3,75 50 ,2 

3,34 49,2 
2,61 47,8 
S,19 49,2 

3,75 50,0 

2,88 50,1 
2,42 48,4 
3,02 49,5 

3,76 49,2 
3,33 49,0 
2,77 47,3 

NS 

N:K 

2,71 

2,09 
2,15 
2,SI 

3,89 

3,01 
2,24 
2,96 

3,16 

3,11 
2,53 
2,91 

4,05 

2,88 
2,12 
2,86 

3,93 

3,34 
2,92 
S,S7 

3,27 

3,02 
2,65 
2,97 

3,32 

3,03 

2,98 
3,06 

4,36 

3,67 
3,01 
3,68 

3,63 
3,17 
2,73 

GR 

14,7 

17,4 
42,0 
2S,8 

36,0 

70,5 
57 ,9 
55,1 

65,8 

84,3 
64,3 
71,5 

52,3 

68,7 
85,9 
68,7 

54,8 

80,8 
85,3 
73,9 

82,0 

95,8 
98,0 
91,8 

89,2 

96,7 
99,2 
94,7 

95,0 

99,2 
99,1 
97,7 

69,6 
83,4 
86,1 

NS 

NS +NS +NS +*** 
+NS +NS +** 

NS +NS +* +*** 
+NS +* +**. 
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Nåle-/løvfaldets variation i rødgran, 
sitkagran og bøgebevoksninger i 
relation til skovøkosystemers stabilitet 
Kort meddelelse nr. 78 fra Forskningscentret for Skov & Landskab 

Af cand.scient. LARS BO PEDERSEN, Forskningscentret for Skov & Lanskab 

De danske skoves sundhedstilstand 
har i de sidste par år vakt betydelig 
interesse, ikke mindst på grund af luft
forureningens mangesidede effekter, 
men også fordi der er foregået en mar
kant forringelse af sundhedstilstanden 
hos Danmarks vigtigste nåletræ, rød
gran. Tillige har der været en vis æng
stelse for en mærkbar produktions
nedgang i sitkagran efter voldsomme 
sitkalusangreb, begunstiget af flere 
milde vintre i træk. 

Den voksende bekymring og ønsket 
om en dybere indsigt har været den 
direkte anledning til igangsættelsen af 
flere projekter, hvor skovenes sund
hedstilstand og stabilitet har været i 
fokus. 
Afdelingen for Skovsundhed og 
Skovøkosystemer ved Forskningscen
tret for Skov & Landskab har gennem 
en årrække udført økologiske under
søgelser over stof- og næringssaltes 
kredsløb i bevoksninger af rødgran, 

Instrumentering med bl.a. strø fangere på forsøgsparcellen på Esrum Statsskovdistrikt. 
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sitkagran og bøg. Undersøgelserne 
støttes bl.a. af Skov- og NaturstyreIsen 
og har til formål at belyse stofkreds
løbenes betydning for skovøkosyste
mernes stabilitet og dynamik. Derfor 
undersøges betydningen af både de 
naturlige stressfaktorer (f.eks. salt, 
vind, tørke, insektangreb, naturlig for
suring) og de menneskeskabte stress
faktorer fra luftforureningen. 
I sundhedsmæssig sammenhæng knyt
ter der sig en særlig interesse til nåle
og løvfaldet. Faktorer som tørke, 
saltnedslag, episoder med højere luft
forurening, men også ændringer i jord
væskens kemi, længerevarende 
påvirkning af mindre luftforureninger, 
insekt- og svampeangreb m.m. har ty
deligvis indflydelse på nåle- og løv
faldets variation fra sæson til sæson. 
Denne artikel præsenterer målinger af 
nåle-/løvfaldet i de sidste fire sæsoner 
på fem af Forskningscentrets forsøgs
parceller. Parcellerne er fordelt på tre 
lokaliteter - tre i Lovrup skov på Lin
det Statsskovdistrikt, en i Katborg 
plantage på Ulborg Statsskovdistrikt, 
og en i Stenholt vang på Esrum Stats
skovdistrikt. På alle tre lokaliteter ind
går bevoksninger med sitkagran af 
samme proveniens. På lokaliteten på 

Lindet indgår også forsøgsparceller 
med rødgran og bøg. Alle bevoksnin
ger er 32 år. 
Strøfaldet (nåle-/løvfaldet plus kviste, 
kogler, grene, knopskæl, frøskæl 
m.m.) er bestemt gennem fire år. Mål
inger har vist, at nåle-/løvfaldet udgår 
ca. 90% af strøfaldet. Derfor er strø
faldet som sådan et udmærket udtryk 
for nåle- og løvfaldet. Fotografiet viser 
et eksempel på de feltinstrumenter der 
anvendes ved undersøgelserne. 

Bøg 

Strøfaldet i bøg varierer kun lidt fra år 
til år (tabel 1). Forskel1en imellem 
strøfaldet i 1988/89, 1989/90, 1990/91 
er lille og uden betydning. Afvigelsen 
i 1991/92 skyldes udelukkende en mel
lemliggende tynding (Pedersen 
1992a). Den tidsmæssige fordeling in
denfor de enkelte år afviger derimod 
(figur 1) . 
Toppene i maj på ca. 25 g strø pr. m2 

repræsenterer knopskælfaldet. Dette 
udgør langt størsteparten af det mate
riale, der ikke er inkluderet i selve 
løvfaldet. Toppene i efteråret repræ
senterer naturligvis det egentlige løv
fald (ca. 275 g/m2

). På grund af en tidlig 

Tabel l . Det årlige strøfald på fem af Forskningscentrets forsøgsparceller (g/m2
). 

(Pedersen 1992a). 

Distrikt Esrum Ulborg Lindet Lindet Lindet 

træart sitkagran sitkagran sitkagran rødgran bøg 

1988/89 415 345 241 219 315 

1989/90 649 563 621 543 313 

1990/91 346 193 169 297 309 

1991792 221 277 182 291 281 

middel 413 345 303 338 305 
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luseangreb Esrum 
sitkagran 
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Figur 1. Strøfald 1988-1992 

kort frostperiode i 1988 var løvfaldet 
dette år stort set begrænset til oktober 
måned. 
De følgende år er mærkbare frostpe
rioder udeblevet. Sandsynligvis er det
te årsagen til, at løvfaldet også stræk
ker sig ind i november måned. 
Det er bemærkelsesværdigt, at strø
faldet i sommermånederne juli, august 
og september har været størst i 1989 og 
1990. I disse måneder består strøfaldet 
primært af grønne blade. Et øget tab 
heraf skyldes formentlig en reaktion 
på et øget tørkestress i de meget tørre 
somre. 
Løvfaldsmængden er dog i disse måne-
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der lille og i praksis uden betydning. 
Det er snarere fænomenet som sådan, 
der er interessant, måske indikerende 
en vis negativ tørkeeffekt på sund
hedstilstanden. Bøgens sundhedstil
stand på forsøgsparcellen på Lindet 
distrikt er dog vurderet som god, og 
strøfaldet som anskueliggjort her giver 
umiddelbart ingen anledning til be
kymring. 

Sitkagran 

Sitkagranbevoksninger har i de sene
ste fire år været angrebet af sitkalus. 
Strøfaldet i bevoksningerne har varie-



ret meget afhængig af, hvor hårdt og 
hvor ofte bevoksningerne har været 
angrebet (tabel 1). 
På forsøgsparcellen på Esrum distrikt 
har der været store angreb tre år i træk 
(1988, 1989 og 1990), på Ulborg to år 
i træk (1988 og 1989) og på Lindet i et 
år (1989). Angrebene har alle været 
årsag til markant forøget strøfald i 
sommermånederne (figur 1). Værst 
har det været for alle tre bevoksninger 
i 1989. 
Hvad enten der har været et, to eller 
tre større angreb af lus, har effekten på 
de fire års strøfald været forholdsvis 
lige stor i alle bevoksninger. De små 
toppe i maj repræsenterer knopskæl , 
mens de lidt større i forårs- og efterårs
månederne skyldes storme. 
I forhold til andre europæiske under
søgelser i gran bevoksninger har strø
faldet siden 1988 generelt været meget 
stort på disse danske forsøgsparceller 
(Pedersen 1992a). Særlig 1989/90 ad
skiller sig ved et ekstremt stort strø
fald. Strøfaldet er altid størst i bevoks
ningen på Esrum distrikt. Denne be
voksning er særdeles flot og den mest 
produktive af de undersøgte. Bevoks
ningens større strøfald skyldes, at stø
faldet øges med stigende stammemas
se. 
Efter de store strøfaldsår følger der i 
alle bevoksninger et til to år med me
get små strøfald. Afnålingen har som 
følge af sitkalusangreb tilsyneladende 
betydet et alt for tidligt nålefald af de 
ældre nåleårgange. Det er vanskeligt 
at vurdere betydningen heraf, men be
voksningerne har i 1989/90 tabt meget 
mere end en nåleårgang. 
Bl.a. på baggrund af strøfaldsmålinger 
i andre granbevoksninger af samme 
alder kan antallet af tabte nåleårgange 
beregnes. Det drejer sig i 1989/90 om 

ca.2 1/4 i bevoksningerne på Esrum og 
Ulborg, mens der i bevoksningen på 
Lindet er tabt mellem 2Vz og 3 nåle
årgange. Alene sommerstrøfaldet teg
ner sig for henholdsvis 55%, 48% og 
58% af hele 1989/90's samlede strøfald 
på henholdsvis Esrum, Ulborg og Lin
det, svarende i snit til et månedligt 
strøfald på over 100 g/m2

. 

Det må formodes, at så store årlige 
nåletab kan have haft en dramatisk 
negativ effekt på tilvæksten, til trods 
for at det fortrinsvis er ældre skyggede 
nåle, som sitkalusen angriber. At så 
sitkalusen yderligere har forårsaget 
forøget nålefald andre år på to af for
søgsparcellerne forværrer kun situa
tionen yderligere. Årringsmålinger på 
kommende tyndinger vil klarlægge ef
fekten af sitkalusangreb på bevoksnin
gernes tilvækst. 
Det voldsomme nålefald har betydet 
en stor forøgelse i lystilgangen til skov
bunden. Højere temperaturer har for
øget mikroorganismernes nedbryd
ning af humus og nedfaldent strø. 
Skovbunden er desuden under luse
angrebene overalt blevet belagt med 
disses efterladenskaber - let tilgænge
lige sukkerstoffer. Ligeledes har be
voksningerne huset et stort antal ma
riehønslarver, der har levet af de store 
mængder lus. 
Fugle, hovedsagelig mejser, har også 
taget del i dette store spisekammer, -
ja faktisk er skovbunden på det nær
meste blevet bombarderet med fug
le klatter i de måneder, hvor angrebene 
har været værst. Fugleklatterne inde
holder store mængder fosfor, kalium 
og kvælstof. Sammen med sukkertil
førslen har dette betydet, at omsætnin
gen i skovbunden er blevet stærkt for
øget. 
På forsøgsparcellen på Esrum distrikt 
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har der tilsyneladende slet ikke fore
gået nogen ophobning af organisk stof 
i skovbunden de sidste fire år. Tværti
mod har nedbrydningen på denne 
meget næringsrige parcel været så in
tens , at den i 1989/90 - året med det 
største luseangreb - førte til en årlig 
udvaskning af næsten 60 kg N0

3
-N pr. 

ha . (Pedersen 1992a). Dette er den 
største kvælstofnedvaskning, der er 
målt i et nordeuropæisk skovøkosy
stem, og en nedvaskning der er sam
menlignelig med nedvaskningen fra 
landbrugsarealer (Hansen 1990). 
Med dannelsen af så store mængder 
nitrat ved nitrifikation følger der en 
kraftig syreproduktion. Syren neutra
liseres ved ionbytning med kalcium på 
jordpartiklerne. Herved sker der en 
kraftig forsuring af jordbunden. 
Træerne har ikke kunne optage alt 
kvælstoffet, og den frigjorte kalcium er 
blevet udvasket fra rodzonen sammen 
med nitrat. På denne måde er der sket 
en udvaskning af jordens næringsstof
fer i form af basekationer og dermed 
en jordforsuring. I takt med den mind-
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skede betydning af luseangreb er den 
årlige nedvaskning af kvælstof i 1991/ 
92 faldet til omtrent 20 kg N0

3
-N pr. 

ha. 
På de næringsfattige jorde på forsøgs
parcellerne på Ulborg og Lindet har 
nedbrydningen ikke været så stor som 
på Esrum, og udvaskningen er kun på 
ca. 1,5 og kg N0

3
-N pr.ha. 

Sundhedstilstanden i de jyske forsøgs
parceller på næringsfattig jord har 
navnlig efter de store luseangreb været 
dårlig, hvilket også er set i andre lande 
som f.eks. Storbritannien (Kommis
sionen for de europæiske fællesskaber 
1991). Der hersker dog ikke tvivl om, 
at de undersøgte sitkagranbevoksnin
gers sundhedstilstand nu er i markant 
bedring. 

Rødgran 

På årsbasis minder strøfaldet i rød
granbevoksningen på Lindet meget 
om den tilsvarende sitkagranbevoks
ning. Strøfaldet var lille i 1988/89, men 
stort i 1989/90, for herefter på det nær-

! 

m 
::: 1 - - -

1.;. 

e--- - r---

l: 

Lindet Esrum 
sitkagran sitkagran sitkagran 

Lindet 
rødgran 

Lindet 
bøg 

Figur 2. Natrium-koncentrationen i strø maj 1989 - maj 1990. 
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meste at blive halveret i 1990/91 og 
1991/92 (figur 1). Det skønnes, at der 
er tabt ca. 2Yz nåleårgang i 1989/90. 
Ses der bort fra sommerens meget 
store strøfald i sitkagranbevoksnin
gen, følger begge bevoksninger næsten 
samme mønster. Det tyder på, at det 
aktuelt er de samme forhold, der får 
nålene til at falde af hos begge træar
ter. De bagvedliggende årsager er dog 
muligvis forskellige. 
Det er typisk for begge træarter, at 
strøfaldet har været mindst om vin
teren og størst om sommeren. 
Rødgranbevoksningens sundhedstil
stand blev i 1990 vurderet som ikke 
særlig god , t ynd nåle t og med enkelte 
»røde rødgraner«. En del af forklarin
gen på denne bevoksnings udseende 
ligger givetvis i det ekstreme nålefald 
i foregående sæson. Bevoksningen 
blev i lighed med sitkagranbevoksnin
gen angrebet af sitkalus, men konse
kvensen heraf er uvis. Rødgran rea
gerer tilsyneladende helt anderledes 
end sitkagran med et konstant forhøjet 
nålefald, der på årsbasis giver næsten 
samme størrelse som i sitkagran, men 
uden et stærkt kortvarigt nåletab. 
Det forøgede nålefald kan muligvis 
også relateres til fænomenet »røde 
rødgraner«. Flere hypoteser på frem
komsten affænomenet har været frem
lagt. Det er i den forbindelse bemær
kelsesværdigt, at det forøgede nålefald 
i rødgranbevoksningen er helt sam
menfaldende med ekstremt høje na
trium koncentrationer (stammer fra 
havsalt) i nålestrøet. Dette forhold ses 
vel at mærke ikke hos nabobevoks
ningerne med sitkagran og bøg (figur 
2). 
Et så højt indhold af natrium i nå
lestrøet fra rødgran tyder på stress i 
forbindelse med de hyppige og store 

nedslag af havsalt, der kendetegner 
undersøgelsesperioden. Det har længe 
været kendt , at sitkagran tåler salt 
langt bedre end rødgran. Det højere 
indhold af natrium i rødgranens strø 
afspejler muligvis, at denne træart har 
en ringere evne til at ekskludere salt 
fra nedslagene direkte på nålene eller 
fra jordvæsken. 
På de undersøgte forsøgslokaliteter på 
næringsfattig jordbund er der siden ef
teråret 1988 og til efteråret 1990 kon
stateret et markant fald i jordvæskens 
pH samtidig med en stigning i alumi
niumkoncentrationen (figur 3). 
Natrium i høje koncentrationer er i 
stand til at udbytte med aluminium og 
brintioner på jordpartiklerne, således 
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11989 11990 11991 I 
Jordvæsken er udtaget i dybden 40 cm 
Stiplede linier indikerer at jorden er så 
tør at der ikke kan udtages jordvæske 

Figur 3. Forløbet af pH samt natrium- og 
luminiumkoncentrationen i jord væsken 
på forsøgsparcellen med rødgran på Lin
det statsskovdistrikt. 
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at disse ioner kommer ud ijordvæsken. 
I mange af granbevoksningerne er 
dette sket under opbygning af ekstre
me aluminiumkoncentrationer og pH
fald i jordvæsken (figur 3) (Pedersen 
1992a,b). Både aluminium og havsalt 
har nået niveauer, der regnes som gif
tige for rødgran, men ikke for de mere 
salttolerante sitkagran og bøg (Drag
sted 1979, Rost-Siebert 1983). 
Når saltkoncentrationen i jordvæsken 
er høj, hæmmes vandoptagelsen (Pe
dersen 1992b). Udover en decideret 
giftvirkning har saltet derfor også en 
udtørrende effekt (Bernstein & Hay
ward 1958). 
De milde vintre har betydet, at for
dampningen i hele nedsivningssæso
nen har været ualmindelig høj. Herved 
er nedsivningen mindsket markant. 
Saltet er ikke blevet udvasket fra 
jorden, men har stået her fra sæson til 
sæson og nået ekstreme sommerkon
centrationer. Selv på den nordsjæl
landske forsøgsparcel har havsaltkon
centrationerne i jordvæsken nået ni
veauer, der ikke er forskellig fra man
ge af de vestjyske forsøgsparceller (Pe
dersen 1992). 
M uligvis er der i landets rødgran
bevoksninger en sammenhæng imel
lem på den ene side forekomsten af 
ekstreme saltkoncentrationer i jord
væsken og fremkomsten af røde rød
graner i efteråret 1989. Forværringen i 
sundhedstilstanden i løbet af 1990, 
bedringen i efteråret 1991 og sidst ten
densen til en svækkelse i løbet af for
året 1992 indikerer ligeledes en sam
menhæng med havsaltpåvirkning. 
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Dette viser, at havsalt, udtørring og 
muligvis effekter af ekstreme alumi
niumskoncentrationer i jordvæsken 
kan være vigtige udløsende faktorer 
for den svækkelse af mange rødgran
bevoksninger, der har været kategori
seret under »røde rødgraner«. Det for
øgede strøfald kan i kombination med 
en ukendt effekt af luseangreb sand
synligvis også henføres hertil. 
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En kommentar 
- eller måske et velment spark! 

Af ROLF V. de NEERGAARD, Gunderslevholm 

Ved gennemlæsning af dr. Erik 
Holmsgaards udmærkede indlæg i 
DST 2/92 om løvskovsdyrkning gen
nem de seneste 200 år får man uvæger
ligt lyst til at kommentere det og endog 
gå betydeligt dybere på visse områder. 
Det der vel formodentlig er det mest 
relevante i denne sag, er at opsum
mere, hvad der er hændt i det sidste 
halve århundrede. 
For hurtigt at komme til emnet vil jeg 
begynde med først at nævne den en
sidighed, der har præget skovdyrknin
gen herhjemme i nævnte periode, og 
her taler jeg først og fremmest om de 
gamle skovegne. 
I et fag hvor dels det langsigtede burde 
være indprentet de studerende, dels 
flersidigheden sikkert er blevet påpe
get både under studiet og på senere 
kurser, er det mildest talt ganske for
bløffende at konstatere skovbrugsak
tiviteter i stik modsat retning. 
Træartsvalget har navnlig været meget 
ensidigt. Man er blevet teknokrater. 
RØdgranens overvægt er uden diskus
sion, men rigtigt behandlet klarer den 
sig nu langt bedre end påstået selv på 
de svære jorder. Alligevel undrer det, 
at den i den grad har fået magt over 
forstetaten. 
Næste uheld. Efter 1967-68 stormene 
fortsatte ensidigheden med utallige 
opfordringer til dyrkning af ær, endog 
på store arealer - ærens værste fjende! 

Og nu er pludselig bøgen blevet så 
populær og savnet. 
Intet af det var rigtigt, men det værste 
var, at det vidste man i virkeligheden 
udmærket godt i forvejen. 
Jeg skal ikke yderligere forlyste mig 
med hvordan , det dog kunne gå til , 
men blot gøre et forsøg på at søge 
forklaringen. 
Den er formodentlig at finde i den om
stændighed, at forstmændene har en 
ubændig lyst til at regne med renter 
(enten den ene eller den anden slags), 
idet de stadig påstår, at en kulturudgift 
er en investering. Hvis det var sådan, 
skal man selvfølgelig renteberegne, 
men det er jo netop det kulturudgiften 
ikke er, og den har aldrig været det. 
Gør man sig først fri af investerings
syndromet, bliver alting såre let, og det 
er næsten som at komme i Himlen. Så 
er træartsvalget pludseligt langt friere, 
og man kan rigtigt boltre sig - også 
med de dyreste plantede bøgekultu
rer! 
Hvorfor? Fordi indkomstskatten æder 
en meget væsentlig del af den pågæl
dende kulturudgift. Dette er langt me
re værd end de løvskovstilskud (skat
tepligtige), man nu pludseligt så be
redvilligt kan få. Derved får man også 
mulighed for at opretholde sin 
aldersklassefordeling navnlig i bøgen , 
som er så vanskelig at genskabe, når 
den først er ødelagt. 
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Guderne skal vide, at det nu om dage 
er dyrt at etablere kunstige bøgekul
turer. Men det var det sandelig også i 
gamle dage, hvor de dog blev opret
holdt, selvom de havde en større tilbø
jelighed til at mislykkes - af grunde jeg 
senere skal komme ind på. 

Bøgedyrkningen 

J eg er glad for dr. Holmsgaards indlæg 
for dyrkningen af bøg, men det bør 
beskrives mere præcist. Der er efter 
min mening fire måder at dyrke bøg 
på, nemlig: 

Naturforyngelse 
Selvforyngelse 
Den såede kultur, og 
den plantede kultur, 

men det synes ikke rigtig klart define-

ret i litteraturen uagtet de enorme for
skelle i etableringsomkostninger. 
Den første måde kommer helt af sig 
selv spontant over en måske 30-årig 
periode, kræver tålmodighed af skov
dyrkeren og skal behandles mit gefiihl, 
men koster ikke ejeren een krone i 
etableringsomkostninger! 
Den anden måde er skabt af menne
skehånd i et bestemt år, måske supple
ret et par gange i nye oldenår. Intet er 
lettere end at etablere en sådan for
yngelse, og dog er det forunderligt så 
mange kurser og ekskursioner, der har 
været afholdt om dette emne. 
Tænk, at det skulle være så vanskeligt 
at skabe liv efter liv på en naturlig 
måde. I gamle dage hed det sig, at en 
dygtig skovdyrker kunne lave en selv
foryngelse på et handskeskind. 

Foto l. Det er uhyre let at etablere en selvforyngelse af bøg - alligevel er der afholdt mange 
kurser og ekskursioner om dette emne. 
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Den gamle bevoksning bør afvikles 
over ca. 15 år, og kulturen må ikke 
koste mere end to-tre tusinde kr./ha i 
etableringsudgifter. 
Den tredje måde er den såede kultur, 
som i vidt omfang benyttedes i ældre 
dage - læs de gamle lærebøger eller 
afdelingsbeskrivelser, det er læsevær
digt stof. 
Endelig har vi den kunstige kultur, 
som let kan koste ejeren 50.000 kr./ha 
blot i etablering incl. hegning. Men 
selv dette tal bør ikke afskrække 
skovdyrkeren fra at gøre det rigtige. 
Med hensyn til plantetallet generelt i 
en sådan bevoksning var det vanvittigt, 
hvad man brugte af planter i tidligere 
tider; vi har også gjort det. 
Men her må man huske på, at der er 
sket ændringer. Dels er planterne fra 
planteskolerne måske i lidt bedre 
stand. Dels - som det allervigtigste - vi 
har fået magt over græsset - bøgens 
hovedfjende. Et plantetal på ca. 8000/ 
ha under de omstændigheder kan nok 
gøre det. 

Proveniensen 

Man har i masser af år næsten halsstar
rigt talt om at forbedre den danske 
bøgeraee ved indførelse af bøge fra 
udlandet. Ideen kan være fristende 
nok, men nu opfordres man til selv
foryngeIser i den gamle danske bøge
skov. Det hænger jo ikke sammen! 
Jeg har i de senere år forgæves spurgt, 
om det ikke var en lys ide at flytte 
nogle af sine millioner af planter fra 
oldenåret 89-90 til arealer, hvor bø
gedyrkning ville være ønskelig. Nej -
var svaret - bøgeplanterne kunne ikke 
flyttes, de tålte det ikke. 
Tværtimod, det kan sagtens lade sig 
gøre. Tænk hvilken billiggØrelse dette 

kan indebære. I en god selvforyngelse 
kan planter graves op for 20-30 Øre 
planten, i stedet for at give 3-4 kroner 
i planteskolen. Dette skal ikke opfat
tes som et spark til planteskolerne, de 
gør såmænd hvad de kan - men købte 
planter er dyre. 
Med hensyn til forskellen navnlig i for
men mellem udenlandsk og dansk bøg, 
er det forelØbig min erfaring, at for
skellen er så beskeden, at selv en øvet 
forstmand næppe kan erkende den. 
Man kan ved øksens hjælp pynte 
enormt på selv en dårlig dansk bø
gekultur. 

Udhugningen 

Dr. Holmsgaard er inde på den næsten 
hidsige diskussion om dette emne op 
igennem tiden. Min erfaring siger mig, 
at ingen af synspunkterne (Jagd contra 
Mørk Hansen) var helt rigtige. 
Vi har her på distriktet fulgt en lidt 
anden politik, nærmest i retning af den 
Bavngaardske hugst. Vi hugger ofte og 
aktivt for det enkelte formodede ho
ved træ helt fra begyndelsen (i gam
meldags plantede kulturer fra ca. det 
16. år). 
Vi fastholder dog en naturlig oprens
ning til måske 50-60 års alderen, såle
des at kronerne på bestandstræerne 
stadig har et fornuftigt forhold. På det
te tidspunkt er oprensningen forbi, og 
nu skal der lægges på sidebenene. Vi 
øger nu hugsten let i måske 30 år, og 
ved 90-100 års alderen bremser vi lidt 
igen, navnlig for at undgå græsvækst og 
bevare en hØj vedmasse. 
Det viser sig nu, at hvad vi måtte have 
tabt i kævledimension i 60 års alderen 
i forhold til stærkhuggerne, er j vidt 
omfang indvundet ved 100 års alderen. 
Det er min absolutte iagttagelse, at i 
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Foto 2. Bøg bør hugges forsigtigt op til 50-60 år for at fastholde den naturlige oprensning. 
Efter dette tidspunkt kan man hugge stærkere for at øge diameteren, og man får en 
bevoksning hvor oprensningen går mindst 10-12 m op. 

hvert fald hovedtræerne har nået en 
passende diameter på ca. 55 cm i bryst
højde, og oprensningen er i orden 10-
12 m op! 
Når man nu er så heldig - som rigtigt 
påstået af Flemming Juncker og flere 
andre - at det nu er muligt grundet 
saneringen af skovjorden og god vand
afledning at få bøgene op i en total
højde på op imod 40 m, så er det surt, 
at ville nøjes med en grenfri bul på kun 
6-7 m. Intet er så skønt som at betragte 
en bøgebevoksning af førstnævnte art, 
hvor bøgene ser så slanke ud, at man 
tror de er tyndere, end de faktisk er. 
Man overraskes gang på gang til det 
glædelige, når man tager tommestok
ken op af lommen. 
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Rødmarven 
Dette er et følsomt og ømtåleligt em
ne, der ophidser mange. Det er selvføl
gelig altid ærgerligt, at en kævle må 
nedsættes i klasse på grund af denne 
kalamitet. 
Jeg har i mange år spurgt utallige skov
bestyrere, om de havde gjort sig den 
ulejlighed så nogenlunde at regne ta
bet ud år for år. Ingen har indtil nu 
vidst noget om omfanget, det var jo 
lettere blot at tro på det. 
Vi var også for længe om at få et svar, 
men har dog nu taget os sammen til at 
få et fingerpeg. 
Indtil videre viser det sig, at tabet er så 
lille, at jeg sover roligt om natten! Det
te synspunkt forsvarer jeg ofte ved at 



fortælle, at det da aldrig kunne falde 
mig ind at sælge min udmalkede ko i 
stalden til fedeslagteren. Dem sælger 
jeg selvfølgelig til pølseslagteren, som 
bedre kan udnytte min gamle ko. 
Den holdning, man i så mange år har 
haft til rødmarven, er formentlig ho
vedårsagen til, at mange skovejere i 
dag ser sig berøvet for en betydelig 
vedmassereserve i bøgedriftsklassen. 
Af skræk for rødmarven afdrives 
bøgen for tidligt, hvorved den opti
male diameter slet ikke nås. løvrigt er 
rødmarv formentlig ikke engang et al
dersfænomen alene, dårlig vandafled
ning spiller formodentlig en betydelig 
rolle. 
At sikre en god vandafledning er nok 
noget af det bedste, man kan gøre på 
langt sigt på de stærke jorder. Man har 
villet påstå, at bøgen ikke trivedes på 
de flade jorder. Dette er ikke min er
faring. 
Vel er vi enige om, at den trives bedst 
på bølgede eller bakkede jorder, men 
hvis vandafledningen er i orden , så 
»ka' alt sgu' la' sig gør '« som Osvald 
Helmuth , så muntert sang i den be
rømte vise: »Herlig EEN sommernat«. 
Rødderne søger automatisk dybere 
ned, og skulle det blive tørkesommer, 
klarer bøgene og navnlig granerne sig 
glimrende, og i en meget våd sommer, 
afleder det gode grøftesystem det 
overflødige vand. Jeg tør endda vove 
at påstå, at grøftesystemerne i skovene 
generelt burde sænkes ca. 20 - 30 cm. 

Økonomien 

Jeg har nu mest beskæftiget mig med 
bøgens såkaldte »håbløse« økonomi 
og herved forsøgt at angive veje og 
indgyde mod til det betrængte skov
brug. Vi har set, hvor mangfoldigt og 

varieret dyrkningen af bøg kan gøres, 
og dr. Holmsgaard nævner også mulig
heden for andre træarter. 
Hertil skal blot tilføjes, at han undla
der at nævne fuglekirsebær. Det viser 
sig jo, at selv små dårlige kævler er så 
efterspurgte, at de kan sælges til særde
les gode priser. Formodentlig vil man
gel på eksotiske trælaster medføre, at 
fuglekirsebær bliver mere efterspurgt. 
Vedrørende løvskovens økonomi ge
nerelt, er jeg naturligvis enig i de be
tragtninger, der nu kommer løvskoven 
til gode. Der er dog især en ting, jeg 
aldrig har kunnet forstå, nemlig hvor
for flisen spiller en så ringe rolle i de 
gamle skovegne. 
Netop ved at benytte de yngste alders
klasser til flis har man nu store mulig
heder for at forbedre økonomien, men 
næsten alle de kombinerede land- og 
skovbrug har benyttet sig af halmvar
me, nu i konkurrence med den i jord
bruget så »forhadte« naturgas. Flisen 
har flere betydelige fordele, blandt an
det kan den høstes når som helst i fred 
og ro, og opbevaringen kræver ikke 
forhøjede brandforsikrings præmier. 
Endelig, som det allervigtigste, får 
man passet sine bevoksninger i tide, da 
effektet som regel er for småt for selv
huggere. Forureningsrnæssigt er flisen 
ikke værre end halmen, snarere tværti
mod. 
Imidlertid trækker manglen på ved
masser økonomien den anden vej. Det 
betydelige fald i vedmassereserverne, 
der ofte er blevet begrundet med helt 
fejlagtige, såkaldte moderne hugst
principper er en af fejltagelserne, men 
det har dog aldrig været umoderne at 
være velhavende. I tider, hvor land
brugets indtægter hos de kombinerede 
land- og skovbrug periodevis har været 
meget betydelige, konstateres der alt 
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Foto 3. Det er underligt at opleve den passivitet der udfolder sig fra ejernes side over for 
skovdriften. Mange af de vanskeligheder som skovbruget er ude i, kunne måske være 
undgået, hvis ejerne havde haft den fornødne indsigt eller tilstrækkeligt mod til selv at løse 
problemerne. 

for store hugster i skovene. Thi store 
vedmasser avler store indtægter. 

Skovejernes interesse for skoven 

Dette fører mig til at anke over skov
ejerens manglende interesse eller for
ståelse for betydningen af skoven til
stand. Det er underligt at opleve den 
passivitet, der udfolder sig fra ejernes 
side næsten alle vegne. Ved møder, i 
skrift og i tale er det så at sige altid 
skovbestyrerne, der taler på skovejer
nes vegne. Tænk hvis det var sådan i 
landbruget! 
Skovbrugets drift er tilsyneladende 
blevet mystificeret, men er et hånd-
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værk, der skal håndteres som så meget 
andet. At der så i det daglige - i prin
cippet hver dag - er problemer, der 
kræver en vis ekspertise eller i det 
mindste rådgivning, er en anden sag. 
Mange af de vanskeligheder skovbru
get nu geråder i, kunne måske være 
undgået, hvis ejerne havde haft den 
fornødne indsigt eller tilstrækkeligt 
mod til selv at løse problemerne. Heri 
skal hovedårsagen måske findes til den 
situation skovbruget nu står i, idet der 
klages over økonomien mange steder. 
Den manglende opfølgning af proble
merne og den ikke koordinerede le
delse fra ejernes side har bl.a. bevirket, 
at de fleste skovbestyrere har haft gan-



ske frit spil, bl.a. fordi disse ikke i alle 
tilfælde har haft den fornødne støtte 
fra skovejerne. 
Jeg skal tilføje, at jeg i disse betragt
ninger over skovøkonomien end ikke 
medregner produktionen af juletræer/ 
pyntegrønt, som er det gængse. Det er 
jo ikke skovbrug! 
Jeg vil herved slutte med følgende ci
ta t: 

»! intet andet Erhverv straffer Fejltagel
ser sig så langvarigt som i Skovbrug« 
(Aage Bavngaard i Herregaardene og 
Samfundet 1943). 
Disse vise ord, nu et halvt århundrede 
gamle, burde stå som en ildskrift over 
hvert eneste skovkontor, og være op
hængt over alle skovejeres hovedgær
de! 
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Gæslingepil 
En mulig nicheproduktion? 
af H. HOLSTENER-JØRGENSEN 

Niels Heding har af og til slået et slag 
for nichedyrkning af påsketræer, se
nest i DST, 1991, s. 91 ff. 
Efter artiklen er der tale om Troldpil, 
som må være identisk med Koreapil, 
Salix matsudana »Tortuosa « (Politi
kens Forlag, Havens buske, 1972). 
Den bør »skæres tilbage og holdes i 
buskform, da den så stadig vil forny sig 
med lange, dekorative skud«. Altså 
ikke som et træ som det , der illustrerer 
DST-artiklen (se foto i DST 5/91 , side 
379, red.) . Birkerød har mange forvok
sede eksemplarer i områdets parcel
hushaver. 
Arten er let at formere. Skud, som 
tages ind til dekoration, sætter meget 
villigt rødder i vasen. Brug derfor ikke 
vaser med snæver hals! »Stiklingen« 
kan blive vanskelig at få ud af vasen. 
En anden mulig plante til en niche
produktion er Gæslingepil, hvis kor
rekte navn er Kaspisk Pil, Salix acu
tiJolia (Helge Vedelog Johan Lange, 
1958: Træer og buske i skov og hegn. 
Politiken). Den har flere andre trivi
alnavne: Kaspisk Dugpil, Rødpil, Blå
pil, Blådugget Pil , og som nævnt Gæs
lingepil. En del af navnene referer til 
grenenes bark . 
E. Rostrup (DEN DANSKE FLORA, 
16. udgave, 1943) meddeler, at det er 
»et let kendeligt, smukt Træ, som .... 
adskiller sig stærkt fra de øvrige Pile
Arter. Det har mørkt violetbrune, om 
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Efteraaret og i tørret Tilstand stærkt 
blaaduggede Grene, der ofte er hæn
gende ... . Meget tidligt blomstrende. 
Kun Hanplanter kendes«. 
De ikke udfoldede hanrakler er gæs
lingerne, som er store (25x10 mm) og 
hyppigt tætsiddende. De kan være syn
lige så tidligt som i december. Arten er 
tillige hurtigt voksende, i hvert fald 
som stynet, og den er let at stikke. 
Vedelog Lange meddeler , at den har 
været anvendt som vidiepil til flette
arbejder. 
Ovenfor anvendte jeg ordet stynet. Jeg 
er opvokset på Lolland i 1930'erne og 
1940'erne med landsdelens utal af sty
nede popler/pil langs skel, som ved sty
ningerne gav sommerbrænde (til kom
furet) , og undertiden stængetræ. Det 
tyndere materiale anvendtes til flet
hegn, som lokalt kaldtes risgærder. 
Som et kuriosum kan det nævnes, at 
nogle faldt for fristelsen til at bruge 
poppel/pil som pæle ved indhegningen 
af hønsegårde med trådvæv. Ofte slog 
pælene rod, så man utilsigtet endte 
med en poppel/pil indhegnet hønse
gård. Metoden med »sættestænger« 
anvendes i vore sydlige nabolande. 
Der kan henvises til tyske lærebøger i 
skovdyrkning. 
Den opmærksomme læser har nok fan
get de nostalgiske undertoner. J eg skal 
gerne bekende, at jeg i min parcel
hushave (hartkorn 2 album!) har såvel 



en stynet Troldpil som en stynet Kas
pisk Pil. 
Om denne sidste kan berettes, at den 
er ca. 10 år gammel. Indtil i fjor var den 
stynet i godt 2 m's højde. I foråret 1992 
blev styningshøjden reduceret til1 ,6 m 
for at lette det årlige styningsarbjede. 
I slutningen af august 1992 er der 22 

langskud, som var op til3 m lange; men 
da strækningsvæksten langt fra var af
sluttet ender skuddene nok med at væ
re op til 4 m lange som i tidligere år, 
selvom det har været en tørkesommer. 
Stammediameter i 1,3 m's højde er nu 
14 cm, og årets kronediameter er ca. 
2,5 m. 
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Litteratur: 
Ædelgran i øst- og Sydeuropa 
WILLI KRAMER: Die Weisstanne (Abies 
alba Mill.) in Ost- und Sildosteuropa. Eine 
Zustandsbeschreibung. Udgivet af Gustav 
Fisehers Verlag, Stuttgart mfl., 1992. 405 
sider, ill. ISBN 3- 437-30682-0. Pris 238 
DM. 

Willi Kramer, gennem mange år Forst
direktor for Forstamt Syke nær Bremen, 
nu pensioneret, en forstmand med leven
de interesse for sit fags baggrund og de 
dyrkningsmæssige muligheder, har skre
vet en bog om ædelgran. 
Indgangen er en beskrivelse af artens fo
rekomst i øst-og Sydeuropa - dvs. i Polen, 
Tjekkoslovakiet, det forhenværende Ju
goslavien, Rumænien, Italien, Bulgarien, 
Grækenland og Ukraine - men sigtet med 
bogen rækker længere. Der sluttes af med 
overvejelser og anbefalinger for træartens 
anvendelse og videre fremtid i vor egen 
del af Europa. 
Inspirationen til arbejdet er bl.a. hentet i 
de danske proveniensforsøg med træar
ten, tidligst beskrevet af Løfting i 1954. I 
disse forsøg syntes visse sydlige og østlige 
provenienser at love betydelige fordele. 
Med større eller mindre mellemrum har 
Kramer siden 1966 berejst disse egne, 
gjort sine iagttagelser og foretaget sine 
målinger, ofte med gode medarbejderes 
bistand. 
Kramer kortlægger på detaljeret måde det 
naturlige udbredelsesområde i de enkelte 
lande. Træarten karakteriseres som en ty
pisk indblandingstræart, oftest forekom
mende i blanding med bøg eller rødgran. 
Den findes så godt som altid inden for 
grænserne af bøgens naturlige udbredelse, 
mens rødgran til dels er mere kontinentalt 
forekommende. 
Inden for ædelgranens naturlige område 
tages læserne med rundt til i alt 87 for
skellige naturskovslignende bevoksnin-
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ger, som beskrives systematisk, grundigt 
og overskueligt. Dette afsnit er bogens 
sidemæssigt dominerende del. 
Der er her lagt et stort arbejde i beskrivel
ser af emnerne jordbund, klima, terræn, 
bestandsopbygning, foryngelse, jord
bundsvegetation, jordbund, skader og træ
målingsopgørelser. Der gives illustrative 
rids af skovens horisontale og vertikale 
opbygning og krydres med fotos fra de 
undersøgte områder. For danske læsere er 
det særlig interessant at se de kendte 
oprindelsesområder fra proveniensforsø
gene nærmere beskrevet, fx. Lapus, Pe
rister og Kalabrien. 
I de følgende dele af bogen sammenfatter 
Kramer sine indtryk, emne for emne. Det 
afsluttende afsnit - før en omfattende for
tegnelse over ædelgranlitteratur - inde
holder betragtninger over træartens frem
tid. Kramer gør sig her til talsmand for 
en driftsform, som ligger nær op ad den 
naturlige bjergblandingsskov. Her har han 
fundet stabiliteten størst, og faren for 
skovtilstandens ophør tilsvarende mindst. 
På lang sigt antages denne driftsform der
for også at være den økonomisk optimale. 
Kramer diskuterer indgående muligheden 
for at omdanne de ofte kunstigt udbredte, 
en-lagede monobevoksninger af rødgran 
til flerlagede blandingsbevoksninger af 
bøg, ædelgran og rødgran. 
Bogen henvender sig vel især til læsere, 
som er interesseret i træartens Økologi i 
naturskovslignende bevoksninger, herun
der samspillet med jordbund, klima og 
andre træarter, forholdet mellem forskel
lige aldersklasser, og skader opstået affor
skellige årsager. Her er der solid viden at 
hente. 
Men også skovdyrkere i mere almindelig 
forstand vil kunne hente inspiration i bo
gens afsluttende afsnit. Der rØres her ved 
nogle grundsætninger for skovdrift, og 
ingen forstmand vil kunne være uberørt af 
Kramers diskussion af træartens (skov
brugets) fremtid. 

SØren Fl. Madsen 
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