


Hvorfor 
har vi stadig skov 
i Danmark? 
Af THORKILD KJÆRGAARD, 
museumsinspektør, dr. phil., Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 

Det traditionelle svar på spørgsmålet 
om, hvorfor vi stadig har skov i Dan
mark er, at vi i 1805 - hvor det danske 
skovareal havde nået sit historiske mini
mum - fik fredskovsloven. De tilbage
blevne skove blev indfredet, og grundla
get skabt for at skovarealet i de kom
mende årtier langsomt, men sikkert atter 
kunne vokse. 
Denne forklaring er tiltalende, ja lige
frem opbyggelig, da den beretter om 
lovgivningens magt i et velordnet og 
disciplineret samfund. Hvad lovgiveren 
byder, bliver til virkelighed. Desuden 
indgår fredskovsloven i den konventio
nelle historieskrivnings lovprisning af 
det berømte team, som under ledelse af 
Reventlow, Schimmelmann og Bern
storff styrede vort land i årene efter 
1784. 
Da lovgivningen blev lagt i disse mænds 
hænder gik det fremad , hvad enten det 
drejede sig om bøndernes forhold , om 
almueskolerne, om retssikkerheden, om 
handelens tilstand, om vejene eller -
som her - om skovene. Det var Dan
marks skærsommer. Da blev det moder
ne Danmark grundlagt. 
Helt elementært lider den traditionelle 
forklaring under det, man har kaldt den 

"legalistiske fejlslutning", det vil sige 
troen på at love automatisk skaber en ny 
virkelighed. Det gør de kun yderst sjæl
dent. Desuden skylder man en forkla
ring på, hvorfor de mange udmærkede 
skovlove fra 1600- og 1700:'tallet, som 
sigtede på stort set det samme som 
180S-love, ikke blev overholdt. Det der 
er i vejen med forklaringen om 1805-
loven som det store vendepunkt i 
skovens historie er med andre ord ikke 
blot, at den lider under den legalistiske 
fejlslutning, men også, at den ikke ind
drager den generelle samfundsmæssige 
udvikling. 

Energi- og råstofkrise 

I det gamle samfund var skoven som 
den vigtigste leverandør af råstoffer og 
energi af helt afgørende betydning. I 
1600- og 1700-tallets Danmark tegnede 
der sig en faretruende udviklingslinie 
for skovene. Befolkningstilvæksten var 
markant, og vi nærmede os den første 
million indbyggere. Forbruget af træ 
steg, endda hurtigere end befolknings
tallet på grund af et stigende offentligt 
forbrug, især til militære formål. Dan
mark havde østersøens største flåde og 
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Der blev udstedt mange udmærkede skovlove gennem 1600- og 1700-tallet. Men de fik 
ingen større virkning, fordi man ikke havde råstof- og energikilder, som kunne erstatte 
træet. 

Første side af skovforordningen af 1670, udstedt af Christian V, hvori det blandt andet 
hedder, at " ... eftersom Vi kommer ifoifaring, huorledis Skouffvene her udi Vort Rige 
Danmarck merckeligen afftager oe forværis, endeelformedelst u-loulig oe u-tilbørlig 
Skouffhug ... idet moxen ingen nogen flid eller Vind der paa haffver villet legge, 
Skouffvene igien at beplante oe at opelske ... Haffver Vi allernaadigst for got anseet... ". 
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var relativt set Europas mest oprustede 
land. Det kostede træ. Det samme gjor
de de øvrige statslige aktiviteter, ikke 
mindst det omfattende byggeri. 
Skovene nedhuggedes eller skamhugge
des for at skaffe tømmer og brænde. 
Skulle man have jern, var det også sko
ven, der måtte holde for, idet man brug
te trækul til jernudvinding. Dette flersi
dede pres udløste en energi- og råstof
krise, som i sig selv var alvorlig nok. 
Hertil kom, at krisens virkninger bredte 
sig til landbruget. Fødevaresektoren 
konkUITerede med energisektoren om 
skovens biomasse, idet det stort set er 
sådan, at det der kan brænde også kan 
bruges til foder eller anvendes som gød
ning. Desuden medførte det aftagende 
skovdække i det lange løb sandflugt og 
hydrologiske forstyrrelser til skade for 
jordbruget. De store problemer i land
brugsproduktionen, som løb parallelt 
med energi- og råstofkrisen, må imidler
tid forbigås her. 

Forbruget reduceres 

Den enkleste måde at afbøde mangel på 
energi og råstoffer er at spare. Omkring 
år 1500 var husene i de danske købstæ
der, såvel som på landet, næsten alle 
bygget af træ, ligesom vi den dag i dag 
kan se det i Nordsverige og Finland. 300 
år senere var langt de fleste huse af bin
dingsværk eller af sten. Også indendørs 
skete der store forandringer mellem 
1500 og 1800. Omkring år 1500 var det 
almindeligt med et ildsted midt i huset 
under en åbning i taget. I løbet af 1600-
og 1700-tallet forsvandt dette energi
ødsle system til opvarmning og mad
lavning. Først kom skorstene, senere 
kakkel- og jernovne. Omkring år 1500 
var jernovne stort set ukendt i Danmark. 

250 år senere var de overalt i byerne og 
på mere end halvdelen af alle bøn
dergårde. 
Det dobbelte skift i måden at bygge huse 
på og i måden at opvarme på havde en 
mærkbar virkning på Danmarks energi
regnskab. Betydning havde det også, · at 
man nogle steder affandt sig med at fry
se. På Fanø, som er et af de koldeste og 
mest blæsende steder i Danmark, brugte 
man i anden halvdel af 1700-tallet over
hovedet ikke brændsel til opvarmning. 
Kun til madlavning. Ser man alene på 
energiforbruget til opvarmning og mad
lavning, kan det skønnes, at det omkring 
år 1500 androg, hvad der svarede til 
5.000.000 m3 bøgetræ. 300 år senere var 
forbruget antagelig reduceret med 20-
25%. Da befolkningstallet fordobledes i 
samme periode, betyder det, at energibe
sparelsen for hver enkelt dansker var 
noget i retning af 50%. En anden måde, 
hvorpå man kunne spare træ, var at ænd
re brændselstype. Fra 1600-tallet var 
bØgebrænde på retur, og tørv trængte 
frem, både mosetørv og lyngtørv. Først i 
Jylland, senere i resten af landet. 
Også inden for landbrugsproduktionen 
blev der taget skridt til at formindske 
ressourceforbruget. Ser vi bort fra 
Vestjylland, som havde lidt af træman
gel siden middelalderen, bestod mark
hegning i Danmark i hovedsagen af flet
tede, afhuggede grene, såkaldte risgær
der. Risgærder var nemme at smække 
op, nemme at flytte, og nemme at slippe 
af med. Om ikke andet rådnede de op. 
Men det var et fantastisk spild af træ. 
Det samlede forbrug af grene til risgær
der løb op i noget i retning af 3-4 milli
oner læs om året. Det gik ikke i et sam
fund , som var på vej ind i en energikri
se. 
Her har vi grunden til, at danske gods-

323 



Helt tilbage fra 1500-tallet søgte man at reducere træforbruget ved at bruge andre 
byggematerialer end træ. I starten bindingsværk med træ og mursten, senere udeluk
kende sten. (Foto fra Rudkøbing). 

ejere og bønder i 1600- og 1700-tallet 
begyndte at erstatte ris gærder med 
stengærder. Stenene lå rundt om på mar
kerne, hvor de havde ligget, siden isen 
trak sig tilbage. Tusinder og atter tusin
der af kilometer permanente stengærder 
blev bygget mellem år 1500 og år 1800. 
Industriudviklingen hæmmedes afgø
rende af mangel på energi. 
Glasfremstilling blev forbudt i Danmark 
sidst i 1600-tallet for at spare på træ. 
Jernudvinding af myremalm i Jylland 
gik i stå, og saltsydning på Læsø kvalte 
sig selv (fordi skovene blev ryddet). 
Man begyndte at anvende sten i stedet 
for træ til brolægning på gaderne, især i 
København, ligesom man på utallige 
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måder søgte at økonomisere med træ i 
skibsbygningsindustrien. 
Endelig fremmede man produktionen af 
træ. Det rationelle skovbrugs begyndel
se i Danmark går tilbage til sidste halv
del af 1600-tallet. Fra 1670 udsendtes 
den ene forordning efter den anden, 
hvormed man søgte at regulere skov
bruget i overensstemmelse med de nye
ste forstvidenskabelige principper om 
vedligeholdelse og forbedring af skove
ne. 

Overforbrug i mange lande 

Man gjorde en imponerende indsats for 
at klare energi- og råstofproblemet. Det 



Markerne var oprindelig indhegnet med risgærder, som lagde beslag på enorme area
ler med krat og ungskov. Derfor begyndte man i løbet af 1600 tallet at erstatte risgær
der med stengærder. 

hjalp, men det slog ikke til. Opgaven var 
uløselig i den fundamentale forstand, at 
forbruget af træ og brænde løb fra til
væksten, lige meget hvor meget man 
sparede, og lige meget hvor meget man 
gjorde for at fremme rationel og plan
mæssig skovdrift. 
Skovene blev ringere og ringere, og i 
anden halvdel af 1700-tallet mente man
ge, at den tid ikke var fjern, hvor Dan
mark ville fryse ihjel og landet måtte 
forlades som ubeboelig t. Systemet var 
ikke bæredygtigt, og en altødelæggende 
energikrise forestående. Dette gjaldt 
ikke bare i Danmark, men i hele Europa. 
Overalt, selv i. Rusland, i Sverige og i 
Norge, hvor man havde store skovreser-

ver, begyndte betænkelighederne at 
melde sig. Fremstillingen af energitunge 
nøgleprodukter som jern og glas var i 
løbet af 1600- og 1700-tallet blevet 
trukket mod nordøst, mod Skandinavi
ens og Ruslands skove, der nu forsvandt 
med foruroligende hast. 

Energi fra stenkul 

Hjælpen kom fra menneskehedens store 
fælles kapital, den energi som i form af 
stenkul er efterladt os fra fortidens sko
ve. Det var Danmarks held, at man net
op i 1700-tallet for alvor begyndte at 
tage hul på kulreserverne, samtidig med 
at man med udviklingen af højovnstek-
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nologi havde fundet udvej for at benytte 
stenkul til jernudsmeltning. Dermed 
havde man fundet vejen til det energi
og råstofforsyningssystem, som vi sta
dig har, og som er uafhængigt af den 
levende biosfære. 
Ved år 1700 var en jernbeslagen vogn -
en vogn med jernringe om hjulene og 
jernforstærkninger på de mest udsatte 
steder - en sjældenhed. Omkring år 
1800 var jernbeslagne vogne hver
mandseje. I de samme år trængte jern
harver, jernplove og jernbeslagne hånd
redskaber frem. Det ikke bare sparede 
på træ, det erstattede træ. 
Sådan gik det efterhånden flere og flere 
steder. I midten af 1800-tallet fortræng
te stål træ ved bygning af store skibe. 
Skibsværfterne, der gennem århundre
der havde været nogle af skovens mest 
krævende og utålmodige kunder, tabte i 
løbet af få år næsten enhver interesse 
for skovene. Kun småskibe byggedes 
fortsat af træ. 
Glasproduktionen, som var standset i 
1600-tallet, kom atter i gang fra midten 
af 1820' erne, og snart var der glasvær -
ker over hele landet. Maskinværksteder 
og jernstøberier skød op som paddehat
te. 
Den energi- og råstofparaply, som sten
kul og jern bredte ud over Danmark, løf
tede landet ud af krisen. Den stigende 
brug af stenkul, i praksis mest engelske 
kul, kan illustreres ved for forskellige år 
at beregne det skovareal, der ville have 
medgået for løbende at levere den sam
me mængde energi, man nu fik gennem 
stenkul og - indirekte - gennem impor
teret råjern. Hvis energiforbruget skulle 
dækkes med træ, skulle Danmark i 
nedennævnte år have haft følgende 
ekstra reserver af bøgeskov af bedste 
kvalitet: 
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1725... 65 km2 ........ . (I/4 af Langeland) 
l765 ... 120 km2 ......... (2/5 af Langeland) 
1795... 190 km2 ......... (3/4 af Langeland) 
1845 ... 771 km2 

.. (Langeland + Falster) 
1875 ... 5800 km2 

....... (Langeland + Lol-
land-Falster + Fyn + Bornholm 
eller lidt mere end det nuværende 
skovareal) 

1985 ... 222.000 km2.(5 gange Danmark) 

De første tal ser beskedne ud. Tager 
man et kort, vil man dog se, at vi ikke i 
dag har en sammenhængende skov, der 
er så stor som 1/4 af Langeland. Skulle 
det energiforbrug, som blev dækket ved 
import, have været imødekommet ved at 
tære på de indenlandske ressourcer, vil
le de danske skove utvivlsomt have 
været totalt ruinerede ved udgangen af 
1700-tallet. 
Nu gik det i stedet lige omvendt. Skove
ne blev aflastet, og vejen åbnet for 
fredskovsloven af 1805. Takket være 
stenkul kunne man i 1800-tallet se det 
hidtil umulige ske: Samtidig med at 
energiforbruget steg, voksede de danske 
skove. Skovareal et, der i slutningen af 

Skulle Danmarks nuværende energifor
brug dækkes ved bæredygtig hugst af 
bøgetræ, skulle vi råde over en skov, 
der er fem gange så stor som hele lan
dets areal. Derfor er vi i dag helt 
afhængige af andre energikilder, især i 
form af fossilt brændsel. 





1700-tallet var nået ned på 4-5%, er i 
dag er nået op på 12%. 

Skovene reddet af kullene 
- ikke af 180S-loven 

Set i dette perspektiv havde I80S-loven 
meget lidt at gøre med skovenes redning 
i Danmark. Uanset hvad man havde gjort 
i begyndelsen af I800-tallet, ville de dan
ske skove formentlig være blevet reddet. 
Hermed være ikke sagt, at fredskovslo
ven af 1805 ikke var en udmærket og 
klog lovgivning. Det var den ganske 
bestemt, og var loven ikke kommet, vil
le det danske skovbillede i dag have 
været betydeligt mindre regelmæssigt, 
end det er. Men også de foregående 
skovlove var udmærkede, og deres 
ophavsmænd var langt fra at være 
"ukyndige, uredelige og uduelige" 
tåber, som dansk skovhistories grand 
old man Adolf Oppermann så uelskvær
digt mente. Forskellen var, at 1600- og 
1700-tallets forstfolk kæmpede med en 
umulig opgave og derfor var dømt til at 
tabe. Arkitekterne bag loven af 1805 
arbejdede derimod i medvind. 

Afslutning 

Det er meningsløst ja, næsten tragisk, 
at træpriserne på grund af en selvmorde
risk konkurrence fra østeuropa for øje
blikket er så lave, at vort skovbrug er 
ved at bryde sammen under det. Men 
offentligheden bør vare sig for at tro, at 
det betyder, at der nu er træ nok, og at de 
danske skove kan forsyne os alle med 
energi og råstoffer. 
Intet kunne være mere forkert. For
svandt det fossile brændsel ved et trylle
slag, ville de danske skove ikke række 
til mere end nogle få ugers forbrug. 
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Artiklen er i det væsentlige baseret på 
forfatterens disputats: Den danske 
Revolution 1500-1800. En økohistorisk 
tolkning, Gyldendal (Københa vn) 1991 
og senere. 440 sider. (Anmeldt i Skoven 
2/93, red. anm.). Revideret udgave, The 
Danish Revolution, 1500-1800. An Eco
historicai Interpretation, Cambridge 
University Press (Cambridge/New 
York/Melbourne) 1994. For en langsig
tet makro-perspektivisk analyse af ener
gi- og råstofproblematikken kan endvi
dere henvises til Gosta Ehrensvdrd: 
Fore - efter. En diagnos, Aldus/Bonni
ers (Stockholm) 1971 og senere. 



Udvikling af 
frosthårdførhed 
i rødgran og bøg 

Af JESPER MAZANTI HANSEN og ERIK NYMANN ERIKSEN, 
DEN KGL. VETERINÆR og LANDBOHØJSKOLE, INSTITUT FOR JORDBRUGS
VIDENSKAB, SEKTION FOR HAVEBRUG 

Sammenfatning 

Hansen, J.M. og Eriksen, E.N. (Den Kg\. Veter
inær og Landbohøjskole, Institut for Jordbrugs
videnskab, Sektion for Havebrug, Rolighedsvej 
23 , 1958 Frederiksberg c.). Ændring i tørstof
indhold og udvikling af frosthårdførhed i skud
spidser af Picea abies (L.) Karst og Fagus syl
vatica (L.) gennem 3 efterår. 

U ndersøgelserne omfatter planteskole
planter af Picea abies (rødgran) og Fa
gus sylvatica (bøg). Resultaterne viste at 
tørstofindholdet i skudspidser steg gen
nem efteråret. Stigningen i tørstofind
hold afhang af både plantealderen (l-2 
år for bøg, 1-4 år for rødgran) og under
søgelsesåret. 
Frosthårdførheden i de samme skud
spidser blev tilsvarende fundet at stige 
gennem efteråret fra omkring -8 gr. C til 
henholdsvis -38 gr. C for gran og større 
end -40 gr. C for bøg. 
For bøg blev der fundet en tilnærmet 
lineær sammenhæng mellem tørstofind
hold og frosthårdførhed, korrelationen 
var dog ikke overbevisende. For rødgran 
blev der derimod fundet en sigmoid (S
formet kurve) sammenhæng med væ
sentlig bedre korrelationen. Et tørstof
indhold på over 38 % i skudspidser af 

rødgran syntes tæt korreleret til en stor 
frosthårdførhed. 
Undersøgelserne kan anvendes til at 
fastlægge hvornår planterne i plantesko
len kan optages og lægges på køl. 

Indledning 

Udvikling af frosthårdførhed under 
naturlige forhold er en kompliceret pro
ces, der involverer mange fysiologiske 
og biokemiske ændringer i planterne. 
Flere af disse ændringer er knyttet til 
planternes vandbalance. 
Hos Comus stolonifera har man således 
fundet at hastigheden på transpirationen 
(fordampningen) stiger gennem den 
første del af akklimatiseringen på grund 
af en faldende modstand i stomata (spal
teåbningerne). Samtidig foregår der en 
mindre vandtransport gennem rødderne 
(Parsons, 1978 og McKenzie et al., 
1974). Disse forhold medfører et mindre 
vandindhold i planterne. 
Et begrænset vandstress er også vist at 
medføre en øget frosthårdførhed hos 
Comus (Chen et al., 1977) og Citrus 
(Yelenosky, 1979). Det faldende vand
indhold under akklimatiseringen påvir
ker frosthårdførheden via en ændring af 
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I løbet af efteråret stiger tørstofindholdet i skudspidser i planteskoleplanter af bøg. Ind
holdet af tørstof kan bruges til at få et indtryk af plantens frosthårdførhed. 

cellevæskens koncentration og pro to
plasmaets hydreringsgrad (Sakai and 
Larcher, 1987). 
Sideløbende med udviklingen af frost
hårdførhed under naturlige forhold har 
man hos mange vedagtige planter iagtta
get en stigning i planternes tørstofind
hold. Flere undersøgelser tyder på en 
signifikant (sikker) korrelation mellem 
frosthårdførhed og tørstofindhold i 
skudspidser af unge planter (Rosvall
Åhnebrink, 1978, Hulten, 1980, Jons
son, 1980). 
I planteskoler er det vanskeligt at foreta
ge en visuel bestemmelse af planters 
frosthårdførhed og egnethed til optag
ning. Det er derfor et ønske at have en 
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nem og enkel metode, der kan bruges til 
at bestemme planternes frosthårdførhed 
gennem efteråret. 
I Sverige bruger man allerede i dag at 
bestemme tørstofindholdet i planten 
igennem efteråret for at danne sig et ind
tryk af plantematerialets frosthård
førhed. 
I Danmark er enkelte planteskoler 
begyndt, men der mangler endnu danske 
undersøgelser af sammenhængen mel
lem de målte tørstofindhold og hård
førheden. En sådan undersøgelse er nød
vendig for at kunne bestemme de tørstof 
niveauer, der angiver, hvornår en plante 
f.eks . er velegnet til at kunne lægges på 
køl. 
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Formålet med de gennemførte under
søgelser var derfor at klarlægge sam
menhængen mellem tørstofindholdet og 
hårdførheden gennem efteråret. 

Materiale og metoder 

Plantemateriale. Til undersøgelsen blev 
anvendt bøg (Fagus sylvatica (L.)) og 
rødgran (Picea abies (L.) Karst.) dyrket 
i Statsskovenes Planteavlsstations afde
linger i Humlebæk og Nærum. 
Fra omkring 1. september og indtil midt 
i december blev der i årene 1985, 1986 
og 1987 målt på 1 og 2-årige bøgeplan
ter og 1 til 4-årige rødgran. Planterne 
blev gravet hele op og straks anbragt i 
plastikposer i kølerum indtil næste dag, 
hvor de blev analyseret. 

Kulturtekniske foranstaltninger i planteskolen 
medførte desværre, at det ikke altid var muligt 
at få de ønskede planter. I 1986 var det således 
ikke muligt at arbejde med 1- årige bøgeplanter. 
Registreringerne sidst på året kunne heller ikke 
altid gennemføres, da de salgsklare planter blev 
taget op inden prøvetagningen var afsluttet. 

Den omtrentlige højde i cm på planterne var: 
Bøg Rødgran 

l år 15-25 5 
2 år 40-50 12 
3år nær 30 
4år nær40 

Bestemmelse af tørstofindhold. Tørstofindhol-
det blev bestemt i de øverste 3 cm af planternes 
endeskud, målt fra knoppens basis og 3 cm ned. 
Endeknoppen indgik ikke i tørstofbestemmel-
sen. Til hver bestemmelse blev anvendt 10 plan-
ter. 
Der blev anvendt mellem 3 og 5 gentagelser ved 
hvert bestemmelsestidspunkt og hver planteal-
der. Skudprøverne blev afløvet, dyppet i vand, 
trykket tøjTe i ftltrerpapir, og derefter blev frisk-
vægten bestemt. Efter tørring ved 85 gr. C i 24 
timer blev tørstofvægten bestemt. 
Bestemmelse af frosthårdførhed. Frosthå rd-

førheden blev bestemt i de øverste 3 cm af ende
skuddet ved kunstig nedfrysning. Skuddene 
blev afløvet og opdelt i små stykker med en 
længde på omkring 2-4 mm. 60 mg plantemate
riale blev udtaget tilfældigt og anbragt i et rea
gensglas. 
Plantevævet blev dækket med en tynd vandfilm 
for at undgå underafkøling og frosset ved konti
nuerligt temperaturfald fra +2 til -40 gr. C med 
-0.2 gr. C pr. min. I løbet af nedfrysningen blev 
prøver udtaget med 3-5 gr. C temperaturinterval 
(Hansen, 1991a). 
Prøvernes vitalitet efter frysning blev bestemt 
v.h.a en farvningsmetode (TTC-metoden) (Han
sen, 1991b). 
En logistisk sigmoid kurve (S-kurve) blev til
passet til de fundne vitaliteter (transmissi
onsmålinger). Derefter blev kritiske frosthård
førheder bestemt som temperaturen hvor vitali
tetsniveauet var faldet 10 % (Hansen, 1991 a). 
Der blev anvendt mellem 15 og 50 planter til 
hver analyse afhængig af planternes størrelse. 
Klimaobservationer. Klimadata indsamlet af 
Jordbrugs Meteorologisk Tjeneste blev benyt
tet. Minimums- og middeltemperaturer fra åre
ne 1985 - 1987 er registreret i Græsted (geogra
fisk nærmest muligt til Planteavlsstationen). 
Global s trålingen er beregnet efter Rietveld 
(1978) ud fra data registreret i Roskilde. 

Tabel I Globalslrb.ling (Jordbrugs meteorologisk tjeneste. 1989). 

Måned Globalstråling, 
MJm-2 

Normal 1985 1986 1987 

Maj 563 566 493 503 

Juni 574 497 557 402 

Juli 563 545 482 495 

August 471 471 403 393 

September 301 259 264 290 

Oktober 165 166 147 177 

November 75 75 54 48 

December 41 30 29 39 
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Tabel 2 Middelminimums og middeltemperaturer (Jordbrugs meteorologisk tjeneste, 1989). 

Måned Temperatur 
°e 

Normal 1985 1986 1987 

Mini- Middel Mini- Middel Mini- Middel Mini- Middel 
mum mum 

Maj 6.7 11.1 7.3 

Juni 10.1 14.5 9.7 

Juli 12.1 16.2 12.1 

August 11.9 15.9 12.0 

Septem- 9.4 12.7 8.9 
ber 

Oktober 6.5 9.2 6.8 

Novem- 2.4 4.7 -0.2 
ber 

Resultater 

KI imaobservationer 
Globalstrålingen (Tabel 1) varierede en 
del i de 3 år. Globalstrålingen fra maj til 
december 1987 var således 11 % lavere 
end i 1986. Temperaturen i vækstsæso
nen 1987 var tilsvarende også markant 
lavere end i vækstsæsonen 1986. 
I 1986 var middel temperaturerne (Tabel 
2) i november og tildeles også i decem
ber forholdsvis høje. December 1987 
var forholdsvis kold, både hvad angår 
minimums og middel temperaturerne. 

Bøg 
Tørstofindhold. Fig. l viser at tørsto
findholdet i skudspidser af både de 1-
årige og 2-årige planter steg gennem 
efteråret. Stigningen var tydeligst for de 
l-årige, men signifikant for begge 
årgange. 
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mum mum 

11.9 7.8 11.7 5.7 9.3 

13.2 10.1 14.1 8.9 11.6 

15.9 12.8 16.5 11.6 14.7 

16.0 10.7 14.9 11.4 14.5 

12.0 7.4 10.6 8.7 12.2 

10.0 6.3 9.2 7.1 9.7 

1.9 4.7 6.7 3.2 5.0 

Tørstofindholdet i de 2-årige var signifi
kant forskellige i de tre undersøgelsesår, 
især i 1986 var tørstofindholdet lavere 
end i 1987. 
Variationen i de 2-årige bøges tørstof
indhold var mindre i 1987 end i de øvri
ge undersøgelsesår. Årsagen kan være 
den triste sommer vi havde i 1987. 
Både indstrålingen og temperaturerne 
var gennem vækstsæsonen lavere end 
normalt (tabel log 2). Dette kan have 
medført en mere kompakt vækst be
stående af mange små celler, med deraf 
følgende højere tørstofindhold gennem 
hele vækstsæsonen. 
Det tydelige fald i tørstofindholdet hos 
2-årige bøge som ses mellem de to sid
ste bestemmelser i 1986 skyldes en 
meget sen skudvækst. Den sene skud
vækst kan være resultatet af de høje 
temperaturer i november og december 
1986 (Tabel 2). 



Frosthårdførhed. Udviklingen i frost
hårdførhed gennem de to år (Fig. 2) 
minder meget om hinanden, hårdførhe
den i 1986 var blot en smule større. 
Det skal bemærkes, at de målte hård
førheder kun gælder under de specifikke 
forhold hvorunder frysetesten blev 
udført. Under markforhold vil mange 
andre faktorer også indvirke på hård
førheden , hvorfor resultaterne skal tol
kes som relative hårdførheder. 
Forskellen i hårdførhed fra 1986 til 1987 
kan sky Ides at hårdførheden i 1986 blev 
bestemt på 2-årige planter, mens den i 
1987 blev bestemt på l-årige planter. 
Forklaringen kan også være klimafor
skelle mellem 1986 og 1987. 
Frosthårdførheden stiger jævnt fra sidst 
i august til sidst i november hvor den ser 
ud til at være nået sit maksimale niveau. 
I december ser hårdførheden ud til at 
være faldet en smule igen. Der kan være 
flere årsager til dette fald, for 1986 er 
årsagen antageligvis en meget sen skud
vækst. Skudvæksten bevirkede at de 
udtagne prøver til bestemmelse af hård
førhed kom til at bestå af en blanding af 
både umodne og modne skudspidser. 
Skuddene havde ved hårdførheds 
bestemmelsen endnu ikke nået at udvik
le tilstrækkelig hårdførhed. De nåede 
det iøvrigt ikke, idet det i foråret 1987 
blev observeret at skuddene var døde, 
sel vom vinteren 1986/1987 var meget 
mild. Middel minimums temperaturen i 
oktober-november var i 1986 og 1987 
noget over frysepunktet. 
Tørstof-hårdførhed. I fig. 3 er sammen
hængen mellem tørstofindhold og frost
hårdførhed vist. Tendensen er at øget 
tørstofindhold medfører øget frosthård
førhed. Korrelationen mellem tørstof
indhold og hårdførhed er dog kun på 
0,7. 
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Figur l. Tørstofindhold i skudspidser af 
l og 2-årige bøgeplanter gennem efter-
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Figur 3. Sammenhæng mellem frost
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Tørstofindhold. Ændringerne i tørstof
indholdet gennem efterårene 1985-1987 
er for de 1-, 2-, 3- og 4-årige planter vist 
i fig . 4. 
For alle planter blev der uafhængigt af 
alder observeret en stigning i tørstofind
holdet gennem efteråret. Forskellene var 
størst for de l-årige planter, og mindst 
for 4-årige planter. 
For de 4-årige planter var der ikke 
nogen signifikante forskelle mellem 
undersøgelses årene, hvad der derimod 
var for de øvrige plantealdre. Især de 1-
åriges tørstofindhold varierede meget 
gennem de tre år. 
Tørstofindholdet var klart størst i efter
året 1987. Forklaringen skal som for 
bøg findes i den kolde vækstsæson, der 
har resulteret i en vækst med små celler 
og en tidlig vækststandsning. De helt 
unge planter syntes således at være mere 
følsomme overfor klimapåvirkninger 
end de ældre planter. 
Frosthårdførhed. Generelt stiger frost
hårdførheden i begyndelsen af efteråret 
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kun langsomt (fig. 5), mens der i sep
tember-oktober sker en kraftig stigning. 
I slutningen af oktober-november er 
hårdførheden større end -40 gr. C, som 
er grænsen for den anvendte frysetest. 
I 1986 startede udviklingen af frosthård
førhed cirka 14 dage før end i 1987. For
klaringen kan være, at den varme 
vækstsæson i 1986 har medført en større 
frosthårdførhed. Det er i forsøg med 
varierende intensitet af lysindståling vist 
at lave lysindstrålinger (og dermed en 
lille fotosyntese) forsinker vækstafslut
ningen og udviklingen af frosthård
førheden (Hansen, 1991 c). 
Den positive effekt af lysindstrålingen 
skyldes antagelig en højere fotosyntese 
og dermed en øgning af planternes ener
gistatus. Det er derfor muligt at den var
me vækstsæson og deraf større fotosyn
tese har givet mulighed for en hurtig 
udvikling af frosthårdførhed. 
Tø rstof-hå rdførh ed. I fig . 6 er sammen
hængen mellem de bestemte hårdførhe
der og tørstofindholdet vist. 
Sammenhængen kan deles i 3 grupper. 
En første gruppe hvor frosthårdførheden 
er relativ lav, en gruppe hvor der sker en 
stor ændring i hårdførheden, og endelig 
en gruppe hvor hårdførheden er så høj at 
den ikke kan bestemmes. 
På grund af den store ændring der sker i 
anden gruppe ses der store forskelle 
mellem tørstofindhold og frosthård
førhed. Gruppen er således et over
gangsområde, og den store spredning 
på resultaterne er derfor ikke overras
kende. 
Sammenhængen ved større tørstofind
hold (gruppe 3) kan der p.g.a. målesy
stemets begrænsning ikke siges noget 
endeligt om. Men det er tænkeligt at 
hårdførheden ved disse store tørstofind
hold har nået et konstant niveau. 
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Svenske undersøgelser har vist at hård
førheden i Picea falder til et konstant 
niveau i løbet af efteråret (Roswall
Åhnebrink, 1977). Det er deIfor meget 
sandsynligt at hårdførheden er konstant 
ved høje tørstofindhold. 
Undersøgelsen tyder deIfor på en sig
moid sammenhæng mellem tørstofind
hold og hårdførhed. Som hovedregel 
kan for rødgran siges at ved et tørstof
indhold over 38 % har planterne udvik
let en meget stor frosthårdførhed. 

Diskussion 

U ndersøgelsen viser at tørstofindholdet 
stiger gennem efteråret. Ved efteråq.'~ts 

slutning har planterne stort set nået icrm
me niveau uanset plantealder. 
Tørstofindholdet ved efterårets begyn
delse er betydeligt lavere i de unge end i 
de ældre planter. Forklaringen er at da 
prøvetagningen startede var de ældre 
planters vækst allerede ved at standse, 
hvorfor tørstofindholdet var begyndt at 
stige. Prøveudtagningen skulle derfor 
være begyndt tidligere, hvis der skulle 
være observeret lavere værdier. 
At væksten standser tidligere hos ældre 
frøplanter er vist i en undersøgelse af 
Jensen (1982). Det blev der fundet at der 
allerede var dannet endeknopper på de 
4-årige rødgran planter i slutningen af 
august, mens der først var dannet ende
knopper på de l-årige i begyndelsen af 
september. 
For 1-årig bøg blev der i samme under
søgelse vist endeknopdannelse i begyn
delsen af september. 
Sammenhængen mellem tørstofindhold 
og frosthårdførhed var forskellige for 
bøg og rødgran . For bøg blev der fundet 
en tilnærmet lineær sammenhæng - kor
relationen var dog ikke overbevisende -
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mens der for rødgran blev fundet en sig
moid sammenhæng. 
Den sigmoide sammenhæng mellem 
tørstofindhold og hårdførhed i rødgran, 
er også vist i svenske undersøgelser 
(Roswall- Åhnebrink, 1977). Hulten 
(1980) har vist at den også gælder for 1-
årig skovfyr. 
For klitfyr (P. contorta) fandt Johnsson 
et al. (1980) derimod en lineær sam
menhæng mellem tørstofindhold og 
frosthårdførhed . De fandt efter forskelli
ge daglængdebehandlinger en korrelati
on på mellem -0.46 og -0.94 mellem tør
stofindholdet og frosthårdførheden . 

Anvendelse af resultaterne 

De gennemførte undersøgelser viser at 
et tørstofindhold på over 38 % er tæt 
korreleret til en stor hårdførhed i 
rødgran. 
For bøg kan der derimod ikke angives 
en tilsvarende grænseværdi, da korrela
tionen mellem tørstofindhold og frost
hårdførhed ikke er tilstrækkelig stor. Et 
skøn peger dog i retning af værdier 
omkring 45-50 %. 
Det har ikke været muligt at finde en 
sikker sammenhæng mellem dels de 
registrerede klimadata i løbet af somme
ren og efteråret, dels planternes hård
førhed og tørstofindhold. For at opnå 
sikre analyser af sådanne sammenhænge 
skal der foretages registreringer i væs
entligt mere end de 2-3 år, det var muligt 
at gøre i denne undersøgelse. 
Hvis sådanne klimasammenhænge kun
ne vises ville det åbne mulighed for at 
opstille en prognosemodel, der kunne 
bruges til at rådgive planteskolerne om 
hårdførheden i et givent efterår - og der
med valg af det rette optagetidspunkt. 
Dette ville være et interessant og yderst 



brugbart arbejde, der forhåbentlig vil 
blive taget op på et senere tidspunkt. 
Slutteligt skal det anføres, at bestem
melse af tørstofindhold i skudspidser 
som udtryk for vækstafslutning og 
udvikling af frosthårdførhed kun kan 
bruges om efteråret. 
For planter, der overvintrer på friland 
egner testen sig ikke til analyse gennem 
vinteren eller tidligt forår, idet højt tør
stofindhold i løbet af vintertiden siger 
mere om udtørring af toppen end om 
frosthårdførheden. 

Anerkendelse 

Der skal rettes en stor tak til Plantemester Knud 
Stenvang, Statsskovenes Planteavlsstation i 
Humlebæk, der gav mig mulighed for at hente 
det nødvendige plantemateriale, og til afde
lingsleder, cand. agro. Jørgen E. Olesen, Jord
brugsmeterologisk Tjeneste, der har beregnet 
globalstrålinger og stillet klimadata til rådighed. 
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Bog om biodiversitet 
M. LinddaJ & A. Naskali (Eds.) 1993: Valuing 
Biodiversity. Proceedings of a Workshop, 
Espoo, Finland, October 1992. Scandinavian 
Forest Economics No. 34, 1993, pp. 158 (ISSN 
0355- 032x). 

I efteråret 1992 arrangerede M. Linddal 
og A. Naskali en workshop inden for 
rammerne af en arbejdsgruppe under 
Scandinavian Society of Forest Econo
mics. Emnet for workshoppen var "Val
uing Biodiversity - on the social costs of 
and benefits from preserving endange
red species and biodiversity of the bore
al forests". 
Proceedings fra denne workshop inde
holder to bestilte og ni andre bidrag til 
belysning af det vigtige emne. Formålet 
med workshoppen var at gøre en slags 
status over den skandinaviske viden om 
biodiversitet (biologisk mangfoldighed) 
i skov økonomisk sammenhæng, at hen
te viden og inspiration uden for Skandi
navien, at diskutere videnskabelige pro
blemer og at opstille forslag til det vide
re arbejde med emnet. 
Bidragene omhandler miljøøkonomisk 
teori, empiriske forskningsresultater og 
planlægningsrnetoder. De fleste bidrag 
kræver et vist grundlag inden for mil
jøøkonomisk teori for at give fuldt 
udbytte, men det bør ikke afholde nogen 
fra at give sig i kast med læsningen. 
Et virkelig godt og letlæst bidrag blev 
givet af den internationalt kendte profes
sor Alan Randall fra Ohio State Univer
sit y: "Thinking about the Value of Bio
diversity". Her understreges nødvendig
heden af at etablere et rationelt beslut
ningsgrundlag, når konflikt mellem bio
diversitet og andre mål opstår. Biodiver-
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sitet frembyder en af de vanskeligste 
udfordringer for miljø- costJbenefit ana
lyse, men perspektiverne for at anvende 
denne metodik i praksis vurderes som 
lovende. 
Et andet godt bidrag blev givet af endnu 
en kendt forsker på området, professor 
Kevin J. Boyle fra University of Maine: 
"Ecosystem Valuation as an Approach 
to Valuing Biological Diversity". Et 
vigtigt budskab er, at værdisætning af 
økosystemer ikke kan foretages af øko
nomer alene, men kræver et tværviden
skabeligt samarbejde med økologer og 
ressourceforvaltere under inddragelse af 
offentlighedens holdninger. 
Dr. Colin Price, University College of 
North Wales, sår nyttig tvivl om logik
ken i den konventionelle beregning af 
miljøværdiers nutidsværdi ved diskonte
ring af fremtidige ydelser: "Discounting 
Diversity: A Somewhat Philosophical 
Speculation" . 
Michael Linddal bidrager meget væs
entligt til forståelsen af, hvordan irrever
sible ændringer af naturmiljøer kan ind
drages i økonomiske analyser, og hvor
dan dette kan påvirke strategier for deres 
udnyttelse: "The Quasi-Option Value 
from Irreversible Loss of Biodiversity". 
Også andre bidrag er læseværdige. I det 
hele taget vidner disse proceedings om, 
at nordiske forskere inden for skovøko
nomi er stærkt optaget af det vigtige og 
komplekse emne: værdisætning af bio
diversitet. M. Linddal og A. Naskali 
skal have ros for deres initiativ til afhol
delse af workshoppen og udgivelsen af 
proceedings derfra. 

Finn Helles, 
Sektion for Skovbrug, KVL 
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Bog om skovbrug og miljø 
Adamowicz, W.L.; W.White & W.E.Phillips 
(eds.) (1993): Forestry and the environment -
economic perspectives.- eAB International, 
Wallingford . 320 pp. [ISBN 085198 827 X, pris 
fra forlaget: f35 .00] 

Denne bog har en varm titel - "skovbrug 
og miljø, økonomiske perspektiver" - og 
et aktuelt indhold. lover 15 kapitler 
med 20 forfatteres indblik i relationer 
mellem skov og miljø, kan man opleve 
case-studier fra Costa Rica, Nepal og 
Malaysia, der fortælles om allemands
retten i Sverige, papirgenbrug i USA, 
ejendomsrettigheder til skov i Canada, 
samt forskellige - noget teoretiske - øko
nomiske indslag om fx værdisætning. 
Min væsentligste anke mod bogen er, at 
den er noget af en blandet landhandel. 
Umiddelbart skulle det være en styrke, 
at bogen rummer mange forskellige 
aspekter om skovbrug og miljø, men i 
dette tilfælde er det blevet en svaghed. 
Bogen mangler en klar linie, og selvom 
det er forsøgt at skabe en bedre sam
menhæng, så er det ikke nok med 
bogens inddeling i fire hovedemner. De 
fire hovedemner er: (i) udviklingslande, 
(ii) skovpolitiske muligheder for at ind
drage miljøet, (iii) skovbrugets mil
jøkonsekvenser, og (iv) dynamiske for
hold der påvirker ressourceallokeringen. 
Mange af bogens fOIfattere er fra Cana
da, og det præger perspektivet, som er 
en relativ positiv holdning overfor sko
vene. Det er ikke skovenes skyld, når 
noget går galt - det er fordi der er noget 
galt med de skovpolitiske rammer. 
En af forfatterne hævder således, at for
di skovene mangler ejendomsrettighe-

der til miljøgoderne, så mangler der 
også investeringer i skove, så de også 
fremover kan yde miljøgoder. Dvs. 
sådan er det tilsyneladende i Canada, for 
forfatteren fremhæver England og andre 
europæiske lande som eksempler, hvor 
skovejeren kan få noget ud af miljøgo
derne. Når forfatteren mener, at der i 
Europa og især i England er gjort meget 
for at inddrage miljøet i beslutningspro
cesserne vedrørende skovene, så er det 
nok fordi, bogen indeholder to kapitler 
om værdisætning af skovherligheder i 
England. 
En fællesnævner for de mange kapitler 
er: "at den øgede anerkendelse af konse
kvenser ved skovrydninger sammen 
med en større bevidsthed om ikke-pris
satte faktorer som friluftsliv , dyreliv og 
andre miljøværdier, øger behovet for en 
revurdering af den offentlige politik for 
skovene" . Vi har hørt den før, men 
emnet får her en kompetent kommentar 
med på vejen. Så selvom jeg er kritisk 
overfor, hvordan bogen er opbygget, så 
er indholdet generelt af høj kvalitet. 
Bogen er en pejling om, at for skovene 
bliver miljøværdier en vigtig streng at 
slå på ved udformningen af de næste 
årtiers skovpolitik. 

Anmeldt af Michael Linddal, 
Sektion for Skovbrug, KVL 
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Tabel 3: Eksempel på indflydelsen fra kombineret ejendomsskat og ejendomsavanceskat på indkomsten fra produktionsjord. 

Søjle (y) 2 4 

R Kapitaliserede Årlige værdier 
æ værdier 
k 
k Før-skat: Afkast Ejendomsskat Afkast efter Indkomstskat 
e Samfundsøkono- før skatter (50% af "natur- ejendomsskat (50%) 

misk jordværdi (5%) og samfundsskabt 
(x) (r=5%) afkast") 

Beregning (x,2)/0.05 (x,I)*0.05 (I v4,2)*0.5 (x,2)-(x,3) (x,4)*0.5 

ÅrO 

Natur- og samfundsskabt andel 20.000 1.000 500 500 250 
af jordværdi 

2 Tidligere og nuværende ejeres 10.000 500 500 250 
andel (fx dræning, læhegn, 
gødskning) 

TOTAL Cl ,y)+(2,y) 30.000 1.500 500 1.000 500 

År! 

4 Natur- og samfundsskabt andel 30.000 1.500 750 750 375 
af jordværdi 
Tidligere og nuværende ejeres 10.000 500 500 250 
andel (fx dræning, læhegn, 
gødskning) 

6 TOTAL (4,y)+(5,y) 40.000 2.000 750 1250 625 

7 VÆRDISTIGNING (6,y)-(3,y) 10.000 

6 7 

Kapitaliserede 
værdier 

Afkast efter Efter-skat: 
ejendomsskat Privatøkonomisk 

og jordværdi 
indkomstskat (r=25%) 

(x,2)-(x,3)-(x,5) (x ,6)/0.02S 

250 10.000 

250 10.000 

500 20.000 

375 15.000 

250 10.000 

625 25.000 
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