


Maskiner 
og marktryksskader 
på Kalø 
Af skov- og landskabsingeniør studerende Thomas Fabricius-Bjerre 

1.0 Indledning 

Nærværende artikel er et uddrag af min 
hovedopgave på Skov- og landskabsin
geniør uddannelsen. Hovedopgaven er 
udarbejdet på 3. dels praktikophold på 
Fussingø Statsskovdistrikt, Kalø Skov
part. 
Artiklen indeholder forskellige aspekter 
omkring emnet marktryksskader i sko
ven. Formålet er at orientere læseren om 
konsekvenserne af marktryk for såvel 
bevoksninger som for kulturarealer. 
Samtidig sættes emnet i relation til 
maskinvalg ved udtransport af træ. Når 
der ses på maskinvalg, drejer det sig i 
denne forkortede udgave af min hoved
opgave kun om maskiner til udtransport 
af løvtræskævler. 
Der er flere kapitler, metodebeskrivelser 
mv. fra hovedopgaven som ikke er med 
i denne artikel af hensyn til artiklens 
længde og relevans for læseren. Der er 
således udeladt et kapitel om dækud
rustning (dæktyper, dæktryk mv.) og et 
kapitel om udkørselsmaskiner. 

1.1 Problemformulering 

På Kalø Skovpart, Fussingø Statsskov
distrikt, er jordbunden meget leret og 

med temporære vandstuvninger (dvs. 
med midlertidige ophobninger af vand i 
den umættede zone, fx. som følge af stor 
nedbør i en periode). 
Fugtigt ler er som bekendt plastisk, og 
det betyder at jordbunden let lader sig 
komprimere. Det er derfor i Kalø's 
interesse at få overblik over hvorledes 
marktryksskader påvirker kulturer og 
bevoksninger. Ligeledes er det af væs
entlig betydning, hvorledes disse skader 
mindskes ved bl.a. korrekt maskinvalg. 
Hele Hestehaveskoven drives efter 
naturnære principper, og al foryngelse 
skal med tiden foregå naturligt. For at 
drive en skov naturnært er det i sagens 
natur vigtigt at bevare økosystemerne så 
urørte som muligt. Da der stadig skal 
transporteres træ ud af skoven, er det 
afgørende, at der vælges de mindst øde
læggende maskiner til disse arbejdsope
rationer. 
For at belyse emnet har jeg opstillet føl
gende spørgsmål: 
* Hvilken bæreevne kendetegner Kalø's 

- og andre jordbundstyper? 
* Hvorledes påvirker marktryksskader 

kulturplanternes rodsystemer samt 
bevoksningernes muligheder for 
naturlig foryngelse? 
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* Hvordan indvirker marktryksskader 
på tilvækst og sundhed i bevoksnin
gerne? 

* Kan fast sporindlæggelse i løvskov 
mindske problemerne med marktryk 
på Kalø, og hvilke kriterier bør ligge 
til grund for planlægningen af sporaf
stand? 

* Er ud transport af løvtrækævler med 
kævlevogn mere skånsom overfor 
jordbunden end Kalø's udslæbnings
tang? Hvilken merpris skal der betales 
for kørsel med kævlevognen? 

1.2 Definitioner 

Dette afsnit indeholder nogle definitio
ner, som jeg har vurderet var vigtige for 
forståelsen. 

Marktryksskader 

Når en maskines faktuelle marktryk 
overskrider jordbundens faktuelle 
bæreevne, sker der en deformering af 
overfladen. Jordbunden trykkes sam
men. Herved sammenpresses de luft
fyldte porer, og der opstår anaerobe 
forhold. 
Udover at være ganske iltfattig bliver 
jorden også hård og mere uigennem
trængelig for rodvækst. Jordbundens 
bæreevne øges. Rødder der befinder sig 
i den pludseligt komprimerede hori
sont, har mistet betingelsen for at gen
nemføre respiration (ånding), nemlig 
ilt. Hvis der alligevel er ilt nok til at gro 
en lille smule, bliver rødderne stoppet, 
da de har svært ved at gennemtrænge 
jorden. 
I forbindelse med deformeringen af 
overfladen bliver finrødder i overfladen 
revet over. Disse sår er således ind
gangsvej for diverse biotiske skadevol
dere. 
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Beregnet marktryk 
Det teoretiske marktryk er for hvert 
enkelt hjul defineret således: 

Marktryk (Pa) = 

[ Masse (kg) x Tyngdeacceleration 
(m/s2

) ] / 

[ Belastet hjulradius (m) x Hjulbredde 
(m) ] 

Masse er defineret som den masse der 
påvirker det enkelte hjul. Tyngdeaccele
rationen er 9,81 m/s2

• 

Nogle vælger at beregne marktryk i 
N/cm2

, andre bruger kPa (l kPa = 1000 
Pa). Alle de marktrykstal der er angivet 
i denne rapport er i kPa (10 kPa = l 
N/cm2

). 

Et eksempel: 
Valmet 828 udkørselsmaskine. Mas
kinens samlede vægt med største tillad
te last er 16.750 kg, fordelt på 8 hjul 
med dækstørrelsen 600 x 22,5 (dvs. 
dækbredde 601 mm, en belastet radius 
på ca. 520 mm, og dækdiameter 115 
cm). 
Marktrykket er da: 
[ 16750 x 9,81 ] / [ 8 x 0,520 x 0,601 ] = 
65722 Pa = 65,7 kPa. 

Jordens bæreevne 

Måles i den kraft, der pr. arealenhed skal 
til for, at jorden begynder at deformere 
sig. 

Jordens styrke 

Jordens styrke er et begreb, der minder 
lidt om bæreevnen (afsnit 2.3). Jordens 
styrke måles med et penetrometer. Et 
penetrometer er udstyret med et spyd, 
der penetrerer (gennemtrænger) jord
bunden og i den forbindelse måler jor
dens modstand. 



2.0 Jordbund og bæreevne på 
Kalø Skovpart 

2.1 Jordbunden på Kalø 

Lokalitetskortlægning 

Ringelmosen og Hestehaven blev i 1994 
underkastet en lokalitetskortlægning 
(Granat, 1994). Jeg vil her give en 
beskrivelse af de resultater som Afd. for 
Geomorfologi, Geologisk Institut, Aar
hus Universitet opnåede. 
Lokalitetskortlægningen er fremkom
met ved at udlægge jordboringer for 
hver 100 x 100 meter. Resultaterne har 
dannet baggrund for inddeling af områ
det i lokalitetsklasser. 
Det viser sig, at langt det meste af area
let har et lerindhold på 15-30%. Derud
over skal det nævnes, at ca. 23 % af det 
kortlagte areal har vandstuvninger 
mindre end 40 centimeters dybde. 

Jordprofiler 

Der blev gravet ti jordprofiler i Kalø
skovene, fem i Hestehaven og fem i 
Ringelmosen. 
Fem ud af de 10 profiler er luvisol-pro
filer. Luvisolprofilerne har alle et mere 
eller mindre vandstandsende lag i Bt
horisonten (akkumuleret ler efter ned
slemning). Derudover var en af de ti 
profiler en podsolprofil med et udtalt 
ahl-Iag. Dette lag er cementeret og også 
stærkt vandstandsende. 
Det kan konkluderes, at seks ud af de ti 
profiler har et mere eller mindre vand
standsende lag. Hvis overfladeafvandin
gen ikke er fuldstændig optimal, vil der 
opstå vandstuvninger over og i disse lag. 
Dette passer med lokalitetskortene, der 
som nævnt viser, at der er temporære 

vandstuvninger både i Hestehaven og i 
Ringelmose Skov. 
Konklusionen er altså, at Kalø har en 
stiv lerjord med en del temporære vand
stuvninger. 

2.2 Bæreevne 

Forhold der indvirker på jordbundens 
bæreevne 

Bæreevnen afhænger blandt andet af 
tekstur, vegetationstype, jordens fugtig
hed og jordens temperatur. Der er meget 
stor forskel i skovjordes bæreevne, også 
indenfor ganske korte afstande. 
Vegetationen kan være mere eller min
dre tæt på en given lokalitet. Det rodnet, 
som vegetationen danner, kan ligeledes 
være mere eller mindre tæt. Rodnettet 
bærer en stor del af maskinernes vægt, 
og det er i dette lag dækkene griber fat. 
Vegetationstypen varierer som bekendt 
efter bl.a. jordens fugtighed. Dette er 
afgørende for traktorførerens vurdering 
af et areals bæreevne. 
Jordens vandindhold har indflydelse på 
bæreevnen af en given jordtype. Vandet 
lægger sig omkring lerpartikler (hygro
skopisk bundet vand) og virker her som 
et smørerniddel , så jorden bliver pla
stisk. En fuldstændig tør lerjord har en 
højere bæreevne end en våd lerjord. 
Endelig har jordens temperatur betyd
ning for bæreevnen. 
En jord, der er frossen en halv meter 
ned, har en meget høj bæreevne. En 
vandmættet jord, der ikke er frossen, har 
en ringe bæreevne. 
Er jorden kun frossen i det øverste tyn
de lag kan kørsel på arealet være risika
belt. Føreren tror at jorden er frossen, 
men han risikerer at bryde igennem det 
øverste lag. Derefter er det kun det 
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Tabel 2.1 Forskellige jordbundstypers bæreevne. 

Tør kPa 
Fugtig kPa 
Våd kPa 

Kilde: Honore 1995 
l Skovbevokset tørvejord 
2 Tørvejord i øvrigt 

Moræne 

400-800 
200-S00 
200-S00 

Sand Ler Tørv 

100-200* 400-1200 40-70*1 
300-S00 200-300* 10-40*2 

300-S00* SO-ISO 

* Bæreevnen forringes ved gentagne overkørsler. 

underliggende ofte vandmættede lag, 
der skal bære maskinen. 

Bæreevne ved 
forskellige jordbundstyper 

Skov- og Naturstyreisen har i september 
1995 udsendt en meddelelse til alle stats
skovdistrikter (Honore, 1995) om mil
jøkrav til skovmaskiner på styrelsens are
aler. Der er her angivet bæreevne for for
skellige jordtyper på basis af den svenske 
"Terrangmaskinen. Del 2", s.108. 
Tallene i tabel 2.1 gælder ved ubetydelig 
deformation. Der opgives numeriske 
intervaller, og de viser nogenlunde den 
variation i bæreevnen som skyldes rød
der, sten og temperatur. 
Man skal dog passe gevaldigt på, når en 
jordbund skal klassificeres så groft som 
i tabel 2.1. 
Når et hjul synker dybere ned i underla
get, forøges bærefladen. Samtidig sam
menpresses jorden, og derved øges 
bæreevnen. På denne måde vil der oftest 
opstå en ligevægt imellem bæreevne og 
marktryk. Jo længere hjulet synker ned, 
jo større er kraftbehovet for at bringe 
maskinen frem, og dermed øges risikoen 
for yderligere nedsynkning. (Havelund, 
1993). 
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Maksimalt anbefalet marktryk 
For at undgå skader på jordbunden bør 
det største anbefalede marktryk ligge 
væsentligt under jordbundens teoretiske 
bæreevne (jf. tabel 2.1). Skov- og 
Naturstyreisens anbefalede marktryk er 
vist i tabel 2.2. 
Når marktryk beregnes på en given 
maskine antages det, at akselbelastnin
gen fordeles ligeligt på alle akslens hjul. 
Dette holder desværre ikke helt i prak
sis. På en skovningsmaskine, der har 
kranarmen ude til siden i fuld rækkevid
de, er vægtfordelingen måske 10% på 
det ene hjul og 90% på det andet. 
Derfor bør maskinens gennemsnitlige 
marktryk ikke overstige halvdelen af det 
største anbefalede marktryk. De anbefa
lede gennemsnitlige marktryk er angivet 
i tabel 2.3. 
På Kalø Skovpart har vi, som tidligere 
nævnt, en lerjord med temporære vand
stuvninger. Skal dette sættes i relation til 
tabel 2.3 har vi en lerjord med alle tre 
fugtighedsgrader fordelt over hele skov
parten. 
Det er svært at klassificere en jordbund 
så groft som i tabel 2.3, men netop på 
grund af de vandstuvninger der er på 
Kalø, må jordbunden betragtes som 



Tabel 2.2 Største anbefalede marktryk. 

Moræne Sand Ler Tørv 

Tør kPa 150 100 150 50 
Fugtig kPa 150 150 100 
Våd kPa 150 150 50 

Kilde: Honore 1995 

Tabel 2.3 Største anbefalede gennemsnitlige marktryk 

Moræne 

Tør kPa 75 
Fugtig kPa 75 
Våd kPa 75 

Kilde: Honore 1995 

mere eller mindre fugtig. På de højtlig
gende arealer i Hestehaven og RingeI
mosen er vandindholdet i jordbunden 
forholdsvis lavt, mens det ofte er for
holdsvis højt på de lavtliggende arealer. 

2.3 Sammenfatning 

Jordbunden på Kalø Skovpart er lerjord. 
Der er temporære vandstuvninger i jord
bundens øverste 40 cm på store dele af 
skovpartens arealer. Bæreevnen er rela
tivt god de steder, hvor vandindholdet i 
jorden er lavt, og den er dårlig de steder, 
hvor vandindholdet er højt. 

3.0 Marktryksskadernes virkning 
på træerne 

Dette afsnit vil indeholde en litteratur
gennemgang, der viser en sammenhæng 
mellem rod skader og tilvæksttab. Der 

Sand Ler Tørv 

50 75 25 
75 50 
75 25 

vil blive gennemgået en del undersøgel
ser, der viser marktryksskadernes ind
flydelse på tilvækst og sundhed i skove
ne. 
Undersøgelserne er udvalgt således, at 
de kan give et indblik i de konsekvenser 
marktryksskader har for skovtræer i 
Danmark. Undersøgelserne omhandler 
marktryksskadernes indvirkning på bl.a. 
røddernes vækst, iltning af jord, til
vækst, rodskudsdannelse og sygdomsre
sistens. 

3.1 Planterøddernes vækst i kom
primeret jord 

G.S.V. Raghaven m.fl. lavede i 1979 en 
undersøgelse af rodudviklingen hos 
majs i komprimeret jord. 
En del af undersøgelsen gik ud på at fin
de en sammenhæng imellem røddernes 
vertikale udvikling (roddybde) og antal 
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Figur 3.1. Roddybde (meter) hos majs
planter i forhold til antal overkørsler 
med en traktor. Kilde: Raghaven mfl. 
1979. 

overkørsler. De lod et traktordæk med et 
marktryk på 62 kPa køre over forsøgsa
realet et variabelt antal gange, og deref
ter målte de roddybden. Resultatet er 
opstillet i figur 3.1. 
Det fremgår, at jo færre overkørsler - og 
dermed jo mindre komprimeret jorden 
er - jo længere går rødderne ned. 
Det er min vurdering, at der er to årsager 
til at planterødderne har en så ringe 
udvikling i vertikal retning. Enten druk
ner rødderne i vandmættet komprimeret 
jord, eller også er jorden trykket så 
meget sammen, at rødderne simpelthen 
ikke kan mase sig igennem. 
Jeg mener ligeledes, at det er de samme 
tendenser, der gør sig gældende for 
planter i kulturstadiet i skoven. Hvis 
planterne får et mindre rodrum som føl
ge af meget kørsel på kulturarealet, vil 
de være mere udsat for stormfald i frem
tiden. 
For en kulturplante er det hele rodrum
met, der påvirkes af en jordkomprime
ring. Derfor mener jeg, at røddernes 
vækst i horisontal retning ligeledes må 
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blive svækket ved komprimering af jor
den. 

Planterøddernes udvikling i forhold til 
jordstyrken 

Sands, Greacen og Gerard lavede i 1979 
en penetrometer-undersøgelse i en 
Pinus radiata bevoksning i Australien. 
Denne undersøgelse viste, at jordbund 
med en styrke på 3000 kPa (målt med 
penetrometer) praktisk talt er uigennem
trængelig for træernes rødder. Under
søgelsen blev lavet på en tør og meget 
sandet lokalitet. 
Bowen, Theodorou og Cameron (også 
fra Australien) undersøgte i 1991 
jordstyrken (frit oversat fra "soil 
strength") med penetrometer for at rela
tere det til rodudviklingen for Pinus 
radiata frø. 
Alle de frø, der blev brugt til forsøget, 
havde en kimrod på 3- 4 mm. Sigtet jord 
blev presset ned i messingrør med for
skellig kraft. Frøene blev placeret i 2 
mm dybe huller i jorden i de enkelte 
messingrør, og derefter stillet i et skab i 
to uger. Jordstyrken blev målt med et 
penetrometer. Dele af deres resultater er 
bragt i figur 3.2. 
Det fremgår, at kimrødderne vokser 
bedst i en jord, der ikke er alt for sam
menpresset. Der er naturligvis forskel på 
Pinus radiata og danske træarter, lige
som der er forskel på vækstbetingelser
ne i Australien og på Kalø. 
Jeg mener dog, at man kan konkludere, 
at der er en sammenhæng imellem 
jordstyrken og kimrøddernes vækst. En 
meget høj jordstyrke vil derfor hindre 
kimrøddernes vækst og dermed frøets 
evne til at spire under de givne forhold. 

Forhold omkring ilt i jorden 

Rødderne skal bruge ilt til deres respira-
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Figur 3.2. Vækst af kimrødder (mm) hos Pinus radiata i fire forskellige jordprøver med 
varierende jordstyrke. Kilde: Bowen, Theodorou og Cameron (1991). 

tion . Denne ilt skal befinde sig i jorden 
omkring planteroden. Efterhånden som 
ilten bliver brugt, skal den erstattes af ny 
ilt fra luften. Der skal med andre ord 
foregå en løbende ilttilførsel til jorden. 
Hvis jordbunden komprimeres, sam
menpresses de luftfyldte porer, og der 
opstår anaerobe (iltfri) forhold. Dette 
fænomen kan beskrives ved beregning 
af porevolumen og sammenligning med 
aktuelt vandindhold. 
Iltning udtrykkes ofte alene ved porevo
lumen af jorden. Dette er imidlertid ikke 
altid nok, også porekontinuiteten -
porernes geometriske form - er vigtig 
for væksten (H.-G. Frede 1985). For at 
forklare hvad porekontinuiteten er, har 
jeg lavet en tegning af et simplificeret 
poreforløb i figur 3.3. 
Porekontinuiteten 't defineres således: 

1/'t = (l/lp)2 
hvor 
l = længden i "fugleflugtslinie" 
lp= porens aktuelle længde 

Figur 3.3. Forenklet fremstilling af et 
poreforløb i jorden. Se iøvrigt teksten. 
Kilde : Frede 1985. 
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H.-G. Frede konkluderer, at porevolu
men og rumvægt i sig selv ikke altid er 
nok til at beskrive iltningen af jorden. 
En jordbund, hvis struktur er ødelagt på 
anden vis, kan altså være lige så dårligt 
iltet, som en komprimeret jordbund. Det 
kan eksempelvis være kanten til et spor 
beliggende på et hældende terræn, hvor 
maskinerne har skubbet jorden side
værts. 
Porevolumen er dog stadigt et meget 
brugt udtryk for iltningen af en jord
bund. 

Sammenfatning 

Planternes rødder har altså en ringere 
vækst når jorden er komprimeret. Dette 
skyldes dels en manglende iltning af jor
den p.g.a. lav porekontinuitet og porøsi
tet, dels at planterne har svært ved at 
gennemtrænge en komprimeret hori
sont. 

3.2 Marktryksskader og tilvækst
tab 

I et forsøg på at opstille en sammen
hæng mellem skader på rodsystemet og 
tilvæksttab, er det nødvendigt at kunne 
opgøre netop disse to størrelser kvantita
tivt. 
Tilvæksttabet kan hos skadede træer 
opgøres i procent af tilvæksten hos de 
upåvirkede træer. Det er vanskeligere at 
opgøre skader på rodsystemerne. Først 
skal der laves en måleenhed for selve 
rodsystemets udbredelse, og dernæst en 
måleenhed for den procentdel af rodsy
stemet, der er påvirket af marktryksska
derne. 

Rodsystemets udbredelse 

Rodsystemernes størrelse og udfonn
ning er påvirket af mange forskellige 
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faktorer. Højden på grundvandsspejlet, 
jordens tekstur (fordeling af partikel
størrelser) og næringsindhold, træart, 
proveniens og klima er blot nogle af 
dem. 
Træartens rodarkitektur har stor betyd
ning for, hvor følsom den er overfor 
marktryksskader. En træart med skive
rod vil være mere følsom end en træart 
med hjerte- eller pælerod. 
På den lerede jord her på Kalø danner 
bøgen en mere eller mindre udtalt skive
rod, hvilket som nævnt gør den ekstra 
følsom . Da det for bevoksningstræer 
primært er de øverste rødder, der beska
diges ved kørsel, er det ikke forkert at 
bruge rodens horisontale udbredelse 
som mål for rodens størrelse. 
Formålet med afsnittet er at give en ide 
om rodsystemernes horisontale udbre
delse generelt. I teksten nedenfor skal 
begrebet "rodsystemets udbredelse" for
stås som rodsystemets horisontale 
udbredelse, og det beskrives ved radien 
på et cirkelformet areal med træet i cen
trum. Indenfor dette cirkelfonnede areal 
er koncentrationen af rødder i jorden så 
stor, at træet optager det meste vand og 
næring herfra. Nærmere er dette des
værre ikke konkretiseret. 
Der skal ikke her ske en nærmere 
beskrivelse af de uensartede undersøgel
ser, der eksisterer på dette område. Det 
skal dog nævnes, at rodens udbredelse 
kan sættes i forhold til træets størrelse, 
enten målt som brysthøjdediameter, høj
de, kronecirklens radius eller træets 
alder. 
Efter min opfattelse er det træets højde 
eller brysthøjdediameter, der må give 
den bedste beskrivelse af rodens hori
sontale udbredelse. Træets alder kan 
ikke direkte bruges som mål for rod ud
bredeisen. En alm. ædelgran der har 



Figur 3.4. Andel af rodsystem som 
beskadiges (%) i forhold til afstanden 
fra sporkanten (m). Kilde: Frohlich 
1976. 

stået i stampe i 25 år, og som er 35 år 
gammel og er 7 meter høj, har vel næp
pe samme rod udbredelse som en 35-årig 
rødgran med en højde på eksempelvis 
16 meter. 
Iwan Wasterlund har fundet følgende 
sammenhæng mellem radius for rodsy
stemets horisontale udbredelse som 
funktion af dels træets højde, dels dia
meter (Wasterlund 1983): 
r = 1,852 X H°.34

8 

r = 1,303 X D°.4J4 
Disse resultater er baseret på svenske og 

finske forhold, og det vil sige nåletræer. 
Der er derfor langt til danske forhold. 
Der er endnu ikke lavet danske under
søgelser, men i mangel af bedre kan resul
taterne bruges til at give overslag over 
rodsystemets horisontale udbredelse. 

Skadens omfang 

Skader på bevoksningerne som følge af 
kørsel med tungt materiel er naturligvis 
koncentreret omkring hjulsporene. Det 
er således kanttræerne ud til sporene, 
der er udsat for skader. Hvis der køres 
stort set overalt i en bevoksning, vil 
næsten alle træerne stå på kanten af et 
"spor". 
For at kunne vurdere i hvilket omfang 
rodsystemet på et givet træ skades ved 
overkørsel, er man nødt til at kende rod
systemets udbredelse. I figur 3.4 er det
te illustreret, idet det er antaget at rodsy
stemet har en radius på tre meter. Hvis 
radius for rodarealet er kendt, kan ska
dens omfang på det enkelte kanttræs 
rodsystem beregnes i procent. 
Der ses i denne sammenhæng fuldstæn
dig bort fra lokale forhold, såsom bære
evne, maskinens marktryk, dæktryk, ter
ræn m.v. Metoden tager heller ikke hen
syn til rodtyper hos forskellige træarter. 
Således er det en temmelig unøjagtig 
måde at opgøre marktryksskaden på 
enkelttræet. 

Tilvæksttab i forhold til skadens 
omfang 

Iwan Wasterlund har ud fra tidligere 
undersøgelser forsøgt at lave en oversigt 
over tilvæksttab i forhold til den pro
centdel af rodarealet der er overkørt 
(Wasterlund 1983). I 1987 lavede 
Wasterlund en mere tilgængelig sam
menstilling (Wasterlund 1987), som kan 
ses i figur 3.5. 
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Figur 3.5. Tilvæksttab sammenlignet 
med upåvirket kontrol som funktion af 
beskadiget rodareal for skovfyr, hhv. 
rødgran. Kilde: Wasterlund 1987. 

Iwan Wasterlund har selv senere under
søgt tilvæksttabet langs sporene i en kul
tur (Wasterlund 1990). Sporene frem
kom efter forsøg med mekaniseret 
udrensning i 1984. 
Træarten er ikke oplyst i hans rapport, 
men det var sandsynligvis selvforynget 

% 
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nåletræ. Maskinen var en ombygget 
Bruunett Mini med et gennemsnitligt 
marktryk på ca. 90 kPa. Jordbunden er 
en stenfattig moræneflade med lerblan
det sandjord. 
Højdetilvæksten blev fulgt på to lokali
teter i fire, henholdsvis fem år. Lokalite
terne hedder Lillbergheden og Ljusnars
berg og blev valgt således at jordbunds
og terrænforhold var nogenlunde ens. 
Kulturen var ca. 5 år gammel i Ljusnars
berg og 10-15 år i Lillsbergheden. 
Resultaterne fremgår af figur 3.6. 
Tilvæksttabene er observeret indtil 0,5 
m fra sporet i Ljusnarsberg og indtil 1 m 
fra sporet i Lillbergheden. 
Konklusionen på denne undersøgelse er, 
at tilvæksttabet er på ca. 15% de første 
3-4 år efter der har været kørt i kulturen. 
Wasterlund har beklageligvis ikke målt 
den gennemsnitlige afstand fra spor til 
plante. Det er derfor ikke muligt at fast
slå præcist, hvor stor andel af roden, der 
er påvirket af overkørslen. 
Hvis det antages at rodudbredelsesradi
en svarer til den afstand fra sporet, hvor 
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Figur 3.6. Højdetilvækst for 
planter i nærheden af spor, 
hvor upåvirkede planter er 
sat til 100%. Figuren viser 
højdetilvæksten som funktion 
af antal år efter udrensning 
(og dermed kørsel med 
skovningsmaskine ). Der ind
går to forsøgsarealer. Kilde : 
Wasterlund 1990. 



WasterIund har observeret tilvæksttab, 
og hvis middelafstanden fra sporet ud til 
enkelttræet er halvdelen af radien, så er 
gennemsnitligt 20% af rodarealet påvir
ket af maskinen. Dette areal får altså en 
tilvækstnedsættelse på 15% i 3-4 år. 

Tilvæksttab under danske forhold 

Bent Keller lavede i 1992 et overslag 
over tilvæksttabet som følge af mark
tryksskader i en rødgran bevoksning 
anlagt efter traditionelle danske princip
per (Keller, 1992). 
Han brugte Wasterlunds kurver i figur 
3.5 som udgangspunkt, da der ikke fin
des danske tal for tilvæksttabet. Derefter 
opstillede han to kulturmodeller: En tra
ditionelog en marktryksvenlig model. 

Traditionel model 
I den "traditionelle" model er planterne 
sat på 1,25 m x 1,25 m. Første tynding er 
en rækkehugst, hvor hver femte række 
fjernes til stikspor. Derudover foretages 
der selektiv udtynding. 

Den teoretiske sporbredde bliver 2,5 m, og 
der bliver altså fire rækker mellem spore
ne. Maskinerne antages at have en bredde 
på 2,20 - 2,35 m. Afstanden fra maskine til 
l. række træer bliver altså 7,5 - 15 cm. 
Tyndinger foretages ved 14, 17, 23 og 
32 meters højde. Rodradius antages ved 
de respektive t ynd inger at være 400, 
450, 500 og 550 cm. 
Tilvæksttabet for denne model fremgår 
af tabel 3.1. 
Det skal erindres, at der køres på alle 
stiksporene, og derfor vil alle træer bli
ve påvirket fra begge sider. Således vil 
række nr. 1 set fra det ene spor være 
række nr. 4 set fra det andet spor osv. 
Bevoksningens gennemsnitlige til
væksttab beregnes som 2 gange sum
men af alle tilvæksttab, divideret med 4. 

Marktryksvenlig model 
Bevoksningen er plantet med en række
afstand på 1,75 m og en planteafstand på 
1,50 m. Der tyndes tre gange ialt. Første 
gang er en rækkehugst, hvor hver femte 

Tabel 3.1 Tilvæksttab i den traditionelle danske rødgranbevoksning 
som følge af marktryksskader. 

Tynding nr. 1 Tynding nr. 2 Tynding nr. 3 Tynding nr. 4 
Række 
nr. 

%Rod- % Til- %Rod- %Til- %Rod- % Til %Rod- %Til-
areal vækst- areal vækst- areal vækst- areal vækst-

tab tab tab tab 

1 50 35 50 35 50 35 50 35 
2 30 20 30 20 35 25 35 25 
3 10 10 15 10 20 15 20 15 
4 O O 5 5 5 5 10 10 

Bevoksningens til- 35 35 40 45 
væksttab 

Kilde: Keller, 1992 
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række fjernes. Den teoretiske sporbred
de bliver 3,50 m, og afstanden fra 
maskinerne til første trærække bliver 
57,5 - 65 cm. 
Tyndingerne foretages ved 10, 13 og 16 
m. Den respektive rodradius fastsættes 
til 350, 400 og 450 cm. 
Tilvæksttabet for denne model fremgår 
af tabel 3.2. Ved andet og tredie hugs
tindgreb køres der kun i hvert andet 
spor. For andet og tredie tyndingsind
greb er bevoksningens gennemsnitlige 
tilvækstnedsættelse beregnet som sum
men af alle tilvæksttab, divideret med 4. 
Som det ses er tilvæksttabet ved den 
marktryksregulerede model lavere end 
ved den traditionelle model. 
Der er en del "huller" i denne kalkule, 
hvilket Keller ikke selv lægger skjul på. 
For det første er tallene omkring til
vækst kontra beskadiget rodareal sven
ske og ikke danske. For det andet er det 
ikke oplyst hvor lang tid dette gennem
snitlige tilvæksttab varer alt i alt. 

Bent Kellers beregninger giver dog kla
re resultater. De viser at det er muligt at 
reducere tilvæksttabet væsentligt ved at 
benytte en marktryksvenlig kulturrnodel 
i rødgrandyrkning. Han konkluderer, at 
man kan få mange kubikmeter "foræret" 
ved at tænke lidt på jordbunden ved kul
turplanlægning og hugstindgreb. 

Sammenfatning 

Det viser sig, at der ofte er tilvæksttab i 
forbindelse med overkørsel af et rodsy
stem. Tilvæksttabet strækker sig tilsyne
ladende over få år, og størrelsen af til
væksttabet er nogenlunde proportional 
med den andel af rodsystemet, der er 
overkørt. 

3.3 Marktryksskader og naturlig 
foryngelse 

Frøformering 

Som tidligere nævnt vil der blive lagt 

Tabel 3.2 Rødgranbevoksnings tilvæksttab som følge af marktryks
skader ved den marktryksvenlige model. 

Tynding nr. 1 Tynding nr. 2 Tynding nr. 3 
Række 
nr. 

%Rod- % Til- %Rod- % Til- %Rod- % Til 
areal vækst- areal vækst- areal vækst-

tab tab tab 

1 40 30 40 30 40 30 
2 10 10 15 10 20 15 
3 O O O O O O 
4 O O O O O O 

Bevoksningens til- 20 10 10 
væksttab 

Kilde: Kel/er, 1992 
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vægt på naturlig foryngelse i Hestehave
skoven i forbindelse med "Projekt 
Naturnær Løvskovsdrift". Det er derfor 
relevant at se, hvorledes naturlig foryn
gelse påvirkes af marktryksskader. 
Naturlig foryngelse kan ske både ved 
frøformering og vegetativ formering; på 
Kalø er det nok kun frøformering der 
har interesse. Den undersøgelse, som er 
omtalt i figur 3.2, viser klart, at frøenes 
kimrod vokser forholdsvis langsomt i 
komprimeret jord. 
Det er min opfattelse, at selvforyngelse 
af bøg i et hjulspor har væsentlig svære
re ved at komme i gang end selvforyn-

gelse udenfor sporene. Dette bygger på 
de observationer, jeg har gjort i løbet af 
året. Nogle af disse observationer har 
jeg fotograferet, for at vise hvor tydeligt 
traktorens kørsel kan ses i selvforyngeI
ser. 
Figur 3.7 er fra en bøgebevoksning, der 
er fritstillet til selvforyngelse. Der er sat 
hegn om bevoksningen for at forhindre 
råvildtet i at holde foryngelsen nede. 
I løbet af en årrække skoves overstan
derne, og alle stammer transporteres ud 
gennem det område der ses midt i bille
det. Det viser sig, at selvforyngelsen 
kommer fint i det område hvor traktoren 

Figur 3.7. Bøgebevoksninger der er skærmstillet til selvforyngelse og hegnet for at for
hindre råvildt i at holde foryngelsen nede. Billedet er taget i maj, hvor det høje ukrudt 
endnu ikke er startet . Når overstandere fra den gamle bevoksning transporteres ud, 
kører traktorføreren gennem leddet i hegnet, og billedet er taget med ryggen lænet op af 
leddet. Området foran kameraet er således komprimeret noget ved sidste skovning. 
Foto : Thomas Fabricius-Bjerre. 



ikke har kørt og jorden dermed ikke er 
komprimeret. 
Jeg mener, at selvforyngelsen klarer sig 
markant dårligere i komprimeret jord. 
Dette skyldes bl.a., at frøenes kimrødder 
har svært ved at gro, men også, at spiren 
har svært ved at trænge gennem jorden. 
Om kørsel i forbindelse med lysnings
hugster skriver Palle Madsen (Forsknings
centret for Skov & Landskab) således: 
Uanset om skoven dyrkes naturnært 
eller konventionelt skal det understre
ges, at kørsel i bevoksningerne i forbin
delse med skovningen bør styres og be
grænses mere end det for tiden er almin
delig praksis . 
Strukturskaderne på jorden forekommer 
at være et stort problem. Måske har en 
større del af problemerne med forsump
ning og efterfølgende invasion af mose
bunke, stararter og lysesiv mere rod i 
kørslen end i det lavere vandforbrug i 
skærmen efter lysningshugsterne. 
En underetage kan sikkert også have en 
positiv effekt i denne sammenhæng , idet 
den hæmmer kørslen. Det er ikke ual
mindeligt, at underetagen netop er fjer
net i traditionelt drevne skoveJordi den 
har været i vejen i forbindelse med Iys
ningshugster. (Madsen 1995, s.59). 
Palle Madsen peger under et interview 
på den mere langsigtede effekt af kørsel 

i bøgebevoksninger. Han nævner, at 
løsning af jordbunden efter komprime
ring kun kan foregå ved enten hård frost 
eller en god bestand af regnorme. 
Hård frost i stor dybde i skovbunden er 
som bekendt ikke hyppigt forekommen
de i Danmark. Regnorme er heller ikke 
altid effektive til at løsne jorden. Bøg er 
mordanner. Løvet omsættes langsomt 
og forsurer jordbunden, og de fleste 
regnormearter hæmmes i surt miljø. 
Palle Madsen mener derfor, at jordbun
den regenererer langsommere end hidtil 
antaget efter en jordkomprimering. Det 
betyder, at selvforyngelsen er påvirket 
af den kørsel, der har fundet sted mange 
år i forvejen . Essensen er, at kørslen 
også skal begrænses under de første 
effektgivende tyndinger i bøg. 
Underskov er med til at give læ for jord
bunden, og dette fremmer ifølge Palle 
Madsen muligvis omsætningen. Under
skovens lævirkning hindrer udtørring af 
jordbunden, og samtidig holdes græs og 
konkurrende urter nede. 
Underskoven bliver som tidligere nævnt 
ofte nedprioriteret, da den står i vejen 
for traktoren. Hvis jorden er blevet hårdt 
komprimeret af kørsel, vil underskoven 
desuden have svært ved at etablere sig 
igen. Derfor kan der være en ret langsig
tet effekt af kørsel i bøgebevoksninger. 

Tabel 3.3 Udvikling af rodskud på komprimeret og ikke komprimeret jord. 

Antal asp pr. m2 (stk) Gns. højde af de 2000 Biomasse asp 
højeste asp (cm) (tlba) 

Behandling 1991 1992 1992 1992 

Komprimeret 6,6 5,8 218 3,43 

Ikke komprimeret 9,7 8,6 282 6,17 

Kilde: Alban mfl. 1992 
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Vegetativ formering 
Vegetativ formering bruges meget sjæl
dent i danske skove, men er omtalt i en 
amerikansk undersøgelse , som jeg fin
der interessant. 

r 1991 og 1992 undersøgte fire ameri
kanske forskere, om der var sammen
hæng mellem jordkomprimering og 
væksten af rodskud hos asp (Alban m.fl. 
1992). Jeg mener at dette emne er rele
vant, fordi et rodskud ligesom en frøspi
re skal presse sig op igennem jorden. 
Det fremgår af tabel 3.3, at antallet af 
rodskud er væsentligt reduceret i den 
komprimerede jord i forhold til den ikke 
komprimerede jord. Ligeledes er bio
massen og gennemsnitshøjden markant 
lavere i den komprimerede jord. 
Konklusionen er derfor ikke uventet, at 
rodskud hos asp trives dårligere i den 
komprimerede jord. 

Sammenfatning 

Selvforyngelse har svært ved at klare sig 
i komprimeret jord. Dette gælder både 
ved frøformering og vegetativ forme
ring. 

3.4 Marktryksskader og bevoks
ningernes sundhed 

Sundhedstilstanden i Kalø-skovene er 
generelt ikke så god som den kunne 
være. 
Mange af de gamle bøgebevoksninger, 
der langsomt er fritstillet til selvforyn
gelse, bliver tørre i toppen, og når de 
skoves, er kævlerne ofte fyldt med freg
ner og rødmarv . De stresses ved fritstil
lingen, og marktryksskader vil derfor 
stresse træerne yderligere. 
Megen transport af kævler, junckertræ 
og brænde foregår på netop disse area-

ler, efterhånden som overstanderne 
udtyndes. Ved transporten er det utroligt 
vigtigt at tage hensyn til de i forvejen 
svækkede tilbageværende træer. 

Opgørelse af sundhedstilstand 

r et svensk pilotprojekt fra 1986 har 
Bernhardsson og Martinsson forsøgt at 
opgøre sundhedstilstanden i nogle syd
svenske rødgranbevoksninger. 
Der er langt fra en sydsvensk rødgran
bevoksning til en dansk bøgebevoks
ning, men alligevel er der nok de samme 
tendenser. Rødgranbevoksningerne var i 
1986 ca. 60 år. De var lige blevet tyndet 
for tredie, henholdsvis fjerde gang. 
Undersøgelsen gik ud på at finde en 
sammenhæng mellem afstanden til spo
ret og frekvensen af rådangreb i rødder
ne. Figur 3.8 er en interpolation af de 
data de fandt ved forsøget. 
Som det ses, er der desværre en tydelig 
sammenhæng mellem afstanden til spo
ret og rådfrekvensen i disse bevoksnin
ger. 
Hvis marktryksskader forårsager råd i 
svensk rødgran, er det ikke utænkeligt, 
at løvtræers sundhed også påvirkes af 
marktryksskader. 
Uden at have noget videnskabeligt 
belæg for det mener jeg, at marktryks
skader forårsager top tørhed hos de 
ældre bøge. Kæv lerne fra toptørre bøge 
har som nævnt oftere rødmarv og/eller 
fregner end kæv lerne fra friskgrønne 
bøgetræer. Det er en erfaring, der er 
gjort på Kalø Skovpart over en længere 
periode. 

3.5 Sammenfatning 

Plantens rødder 

Rodsystemet udvikles mindre i vertikal 
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Figur 3.8. Rådfrekvens i rødder af 
rødgran som funktion af afstand til spor
kant (m). Kilde: Bernhardsson og Mart
insson 1986. 

retning, jo mere komprimeret jordbun
den er. Dette skyldes dels, at jorden er 
hård og uigennemtrængelig, dels at jord
bunden bliver dårligt iltet. 
For en plante er det hele rodrummet, der 
påvirkes ved en komprimering af jord
bunden. Derfor er det min opfattelse, at 
planterøddemes horisontale vækst lige
ledes mindskes i komprimeret jord. 
For et stort træ vil de rødder, der vokser 
lodret ned allerede være så langt nede, at 
de ikke direkte påvirkes af en kompri
mering af jorden. I det tilfælde er det 
altså kun den horisontale rodvækst, der 
påvirkes. 

Tilvæksttab 

Tilvæksttabet er afhængig af hvor stor 
en procentdel af rodsystemets horisonta
le udbredelse der påvirkes. Tilvækstta
bet kan vare i 3-4 år efter overkørsel af 
arealet og kan i grelle tilfælde ligge på 
over 50% på enkelttræsniveau. 
Ved anvendelse af en marktryksvenlig 
kultunnodel kan tilvæksttabet nedsættes 
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betragteligt. Denne model omfatter bl.a. 
spor, der er bredere end normalt, således 
at det beskadigede rodrum mindskes. 
Desuden omfatter modellen begrænset 
kørsel på sporene. 

Naturlig foryngelse 

Selvforyngelse klarer sig dårligt i hjul
sporene på Kalø. Dette skyldes dels, at 
kimrødderne gror dårligere i sammen
presset jord, dels at spiren har svært ved 
at trænge igennem op til overfladen. 
Skulle spiren så endelig komme igen
nem den komprimerede jord, er tilvæks
ten som tidligere nævnt nedsat. Derfor 
vil planter i sporet vokse langsommere 
end uden for sporet. 
Palle Madsen mener, at kørsel i bøge
skovene har mere langsigtede effekter 
på jordbunden end hidtil antaget. Kørsel 
skal ifølge Madsen begrænses allerede 
tidligt i bevoksningens liv, hvis en frem
tidig selvforyngelse skal have succes. 

Biotiske skadevoldere 

Marktryksskader forårsager højere råd
frekvens i rødderne i sydsvenske 
rødgraner. Sandsynligvis er marktryks
skader årsag til toptørhed hos bøg. Erfa
ringer fra Kalø viser, at toptørre bøge
træer hyppigere har rødmarv end friske 
træer. 

4.0 Sporindlæggelse 

For at mindske jordbundsskader i sko
ven arbejdes der ofte med faste spor i 
nåletræbevoksninger samt juletræs- og 
klippegrøntkulturer. På denne måde 
koncentreres jordkomprimeringen til 
sporet. 
Som noget nyt er forstfolk i Tyskland 
begyndt at indlægge faste spor i løvsko
ve der drives natumært. I de følgende 



afsnit ses !l1ænnere på hvilke kriterier, 
der har betydning for sporindlæggelsen. 

4.1 Faste spor i naturnær løvskov 

I et forsøg på at mindske marktryksska
der har man på nogle skovdistrikter i 
Tyskland arbejdet med faste spor i et 
stykke tid. Faste spor er spor, der skal 
bruges ud i al fremtid. Dermed koncen
treres skader til disse spor. 
Metoden bruges især ved naturnær løv
skovsdrift hvor plukhugst og bevarelse 
af en høj biodiversitet er centrale begre
ber. En skov, der er drevet efter disse 
principper, er i kontinuerlig drift, dvs. 
ingen afdr ifter og ingen tilplantning. 
Der vil løbende kunne udtages kævler 
fra en sådan bevoksning, og den skal 
løbende forynge sig selv. 
De faste spor vil altid fungere som spor 
til udtransport af træ. Hvis kørslen i sko
ven begrænses til disse faste spor, hin
dres en del jordbundsskader i bevoks
ningen. Dette kan igen medføre, at selv
foryngelsen af løvtræerne vil have større 
succes på arealet. 
En natumært drevet skov vil iøvrigt ofte 
have en veludviklet underskov som i sig 
selv begrænser mulighederne for at køre 
i skoven. 
Det er essentielt, at sporene udlægges 
med passende indbyrdes afstand, såle
des at skovarbejderne med retningsbe
stemt fældning kan lægge kronerne ud i 
nærheden af sporene. 
På FOI'stamt Lehnsahn i Tyskland 
anvendes netop retningsbestemt fæld
ning i kombination med et skovspil i den 
blandede løvskov . Udover at kørslen i 
skoven minimeres, så yder denne form 
for skovning en vis beskyttelse af under
skoven, idet hovedparten af de store 
trækroner lander på sporene. 

Afstanden mellem sporene i bevoksnin
gerne er afhængig af terræn, jordbund, 
bonitet, træartsblanding og maskinkapa
citet. 
På Kalø Skovpart er det på baggrund af 
ovenstående blevet besluttet, at afstan
den imellem sporene skal være ca. 30 
meter. Den rent praktiske indlæggelse af 
spor bør afhænge af lokaliteten, da grøf
ternes beliggenhed, lokale hældninger 
og dræningsforhold giver en del be
grænsninger. 
Sporet vil med en feltbredde på 30 meter 
og en sporbredde på 3,50 meter i teorien 
fylde ca. 10% af arealet. Dette betyder, 
at man med rimelig sikkerhed kan sige, 
at ca. 80% af arealet er upåvirket af 
marktryksskader. 
Hvis man forestillede sig, at der ikke 
blev indlagt faste spor i ældre løvtræbe
voksninger, ville kørsel foregå rundt 
omkring i hele bevoksningen. Det areal 
der påvirkes af marktryksskader vil efter 
min vurdering være mindst en trediedel 
af det samlede areal efter blot to skov
ninger. 
Som tidligere nævnt mener jeg, at hvis 
sporene har ligget på et areal fra kultur
start, så vokser rødderne fra træerne kun 
i ringe omfang ind under sporet. Et fast 
spor vil således ikke have den samme 
effekt på kanttræerne, som et spor der 
"skifter position" fra den ene skovning 
til den næste. 
En metode til at mindske jordkompri
meringen i spor er afdækning med kvas 
på sporarealet. 
ø. Dale og H.E. Aamodt lavede i 1993 
en mindre undersøgelse af sammenhæn
gen mellem mængden af kvas i sporene 
og jordkomprimeringen. Resultatet var, 
at udlægning afkvas mindsker jordkom
primeringen på arealer med dårlig bære
evne. 
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4.2 Sammenfatning 

Fast sporindlæggelse kan mindske 
mængden af marktryksskader, fordi det 
areal, der skades, er mindre, hvis der er 
indlagt faste spor. 
Jordbunden i eventuelt faste spor vil 
hurtigt blive komprimeret. Når det er 
sket, vil rødderne efter min opfattelse 
ikke i større omfang vokse ind under 
sporet. 
Hvis det areal, der skal køres på, har en 
dårlig bæreevne, så kan udlægning af 
kvas i sporene mindske martryksskader
ne. 

5.0 Maskiner til udtransport af 
løvtrækævler 

Til udtransport af uafkortet tømmer og 
kævler benyttes traktor med udslæb
ningstang, spil og kævlevogn samt stor 
udkørselsmaskine og skovtraktor mon
teret med klembanke. 
Al udtransport af uafkortet tømmer på 
Kalø Skovpart foregår med en Loft 1250 
udslæbningstang. På skovparten er det 
dog primært løvtrækævler, der transpor
teres ud med tangen. Udslæbning af 
tømmer foregår kun i relativt lille 
omfang og vil derfor ikke blive behand
let i denne opgave. 
I løbet af efteråret vil der blive stillet en 
kævlevogn til rådighed på Kalø. Derfor 
ville det være relevant at sammenligne 
tang og kævlevogn. Loft kævlevogn er 
omtalt i Skoven (Honore 1996) og vist 
med flere fotos i Skoven 10/96. 
Efter at have læst Søren Honores beret
ning kontaktede jeg Frederiksborg 
Statsskovdistrikt og bad om tilladelse til 
at undersøge deres maskine. Under
søgelsen skulle omfatte både økonomi 
og marktryk. 
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I Søren Honores artikel fremhæves kæv
levognens skånsomhed mod jordbun
den. For at undersøge denne påstand 
nærmere lavede jeg en lille undersøgel
se, der kan give læseren et fingerpeg om 
hvor skånsom kævlevognen er i forhold 
til brug af tang. 
Sammenligningen er dog i sig selv 
ikke uden problemer. Den nye kæv le
vogn er nemlig konstrueret til at køre 
stort dimensioneret løvtræ ud (over 4 
m 3

). Den er altså ikke en fuldstændig 
erstatning for tangen, men et supple
ment. 
Tangen er forholdsvis mere konkurren
cedygtig ved kørsel med små kæv ler på 
tør jordbund i et ikke-kuperet terræn. 
Kørsel med tangen er først vanskelig, 
når traktoren ikke kan slæbe kæv len og 
begynder at lave hjulslip. Dette fore
kommer ved kørsel med store dimensi
oner i vådt og kuperet terræn. Det er 
med andre ord ikke to helt lige størrel
ser som vil blive sammenlignet neden
for. 
Først beskrives kævlevognen, dernæst 
præstationer, og timepriser for hhv. tang 
og kævlevogn. 

5.1 Beskrivelse af kævlevognen 

Nordsjællands Maskinstation har i sam
arbejde med maskinkonsulent Søren 
Honore tegnet og konstrueret den nye 
kævlevogn. 
Som det fremgår af figur 5.1, består 
kævlevognen af et hjulsæt og en tang 
monteret på en bøjle. Bøjlen kan skydes 
hydraulisk tilbage således, at tangen kan 
anbringes over kævlen. Ud over at åbne 
og lukke, kan tangen bevæges op og 
ned. Tangen kan altså samle kævlen op 
og løfte den, så den kommer fri af jor
den . 



Hjulsættet er placeret lidt bag ved tan
gen, hvilket bevirker, at lidt af kævlens 
og vognens vægt oveIføres til traktoren. 
Formålet med denne placering er at for
dele vægten optimalt mellem kævle
vogn og traktor. 
Hjulsættet er forsynet med en dreje
krans, der ved hjælp af to hydraulikcy
lindre kan styres inde fra traktoren. Det
te gør kævlevognen relativt smidig, når 
den skal bakkes hen over en kæv le. 

5.2 Præstationer 

Kævlevognen er et relativt stort redskab. 
Personligt havde jeg en vis mistro til 
dens effektivitet, dens størrelse taget i 
betragtning. 
Skovtekniker Per Lorenzen , Frederiks
borg Statsskovdistrikt har oplyst følgen
de præstationer: Kævlevognen ca. 14 
m'/time, og tangen 16,1 m3/time. 
Da de to redskaber ikke har kørt under 
helt samme forhold, kan der ikke drages 
nogen entydig konklusion om en evt. 
præstationsforskel. 
Min personljge vurdering er, at når 
traktorførerne har fået mere erfaring 
med kævlevognen , bliver præstationen 
nogenlunde den samme ved små- og 
mellemdimensionerede kæv ler. De store 
kævler kører kævlevognen derimod hur
tigere ud . 
Timeprisen på tangen er beregnet til 32 
kr/t, og kævlevognens timepris er bereg
net til 127 kr/t. 
Timeprisen ved brug af kævlevognen er 
væsentlig højere end timeprisen på tan
gen. Da præstationen er næsten ens er 
prisen pr. m3 højere for kævlevognen. 
Hvis det forudsættes, at kørselsbehovet 
er 300 timer årligt, spares der alt andet 
lige ca. 30.000 kr ved at bruge tang frem 
for kævlevogn. 

5.3 Forsøg 

Kævlevogn var almindeligt brugt den
gang der kun var heste til transport i 
skovene. Kævlevognen blev imidlertid 
"genopfundet" for kort tid siden, fordi 
udslæbning af stort løvtræ har været 
årsag til en del jordbundsskader. Det var 
derfor oplagt at undersøge om Loft kæv
levognen levede op til forventningerne. 
Sammen med Nordsjællands Maskinsta
tion lavede jeg en mindre undersøgelse 
af jordkomprimeringen ved brug af 
kæv levognen sammenlignet med tan
gen. 
Undersøgelsen bestod af to dele: 
1. Vejning af traktor med redskab (kæv
levogn og tang) med og uden kævle. 
2. Måling af jordkomprimering ved 
overkørsel med traktor monteret med de 
respektive redskaber (kævlevogn og 
tang). Det er sket ved bestemmelse af 
overjordens tørrumvægt. 

Vejning 

Resultaterne fremgår af tabel 5.1 og 5.2. 
Marktrykket er beregnet i kPa. V ægten i 
kg vises i parentes som et gennemsnit 
for hvert enkelt hjulsæt. 
Sammenlignes den læssede kævlevogn 
med den læssede tang ses det, at det 
maksimale marktryk ligger omkring 60 
kPa ved brug af begge redskaber. 
Traktor og kævlevogn har ialt tre 
hjulsæt, mens traktor med tang kun har 
to hjulsæt. Det bevirker, at der køres 
50% mere i sporet ved brug af kævle
vogn frem for ved brug af tang. 
N år der køres med tangen ydes der 
ligeledes et marktryk , der hvor toppen 
af kævlen ("kævletop") slæber hen 
over jorden. Det er et relativt variabelt 
areal kævletoppen berører jordbunden 
med under kørsel. Derfor har jeg ikke 
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Figur 5.1. Skov- og Naturstyrelsens kævlevogn. Foto: Thomas Fabricius-Bjerre. 

beregnet det faktuelle marktryk for 
denne. 
Før vejningen havde jeg forventet, at 
marktrykket fra traktorens baghjul ville 
ligge væsentlig højere når den var mon
teret med læsset tang frem for læsset 
kæv levogn. Det viste sig at forskellen 
ikke er så voldsom endda. 
Det skal dog tilføjes, at kævlen under 
kørsel med tangen har en vis friktions-

Tabel 5.1 Marktryk, kævlevogn 

kPa (kg) Læsset Ulæsset 

Forhjul 61 67 
( U50) (1275 ) 

Baghjul 55 50 
(1950) (1775) 

Kævlevogn 55 37 
(1950) (1300) 

Kilde: Egne målinger og beregninger. 
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modstand imod jordbunden. Det bety
der, at traktoren skal levere en væsentlig 
større trækkraft, når den kører med kæv
le, end når den kører uden kævle. Ved 
kørsel i blødt terræn og/eller med store 
kævler øges risikoen for, at traktorens 
baghjul "graver sig ned" og dermed 
forårsager en betydelig ødelæggelse af 
jordbunden. 
Hvis det forudsættes, at traktoren ikke 

Tabel 5.2 Marktryk , tang 

kPa (kg) Læsset Ulæsset 

Forhjul 46 58 
(875) (UOO) 

Baghjul 59 47 
(2100) (1650) 

Kævletop 
(950) 



laver hjulslip med baghjulene, er der 
altså ikke nogen fordel ved at køre med 
kævlevogn i forhold til tang. Drejer det 
sig om stort dimensioneret træ og/eller 
vådt, kuperet terræn, så vil der opstå 
hjulslip før eller siden ved kørsel med 
tang. I så fald vil kævlevogn være langt 
det mest skånsomme. 
Begge redskaber forårsager på den giv
ne traktor acceptable beregnede mark
tryk i forhold til det i tabel 2.2 Største 
anbefalede marktryk. 
Når det drejer sig om kævlevogn og tang 
benyttes tabel 2.2 som reference i stedet 
for tabel 2.3. Ingen af redskaberne kan 
forskubbe sit tyngdepunkt på samme 
måde som en skovningsmaskine hvor 
kranen kan række langt ud til siden. 
Således vil det statiske marktryk på det 
enkelte hjul aldrig for alvor overskride 
det gennemsnitlige marktryk for hele 
hjulsættet. 

Jordbundsprøver 

Der blev lavet et forsøg hvor to parceller 
blev overkørt med traktor og kævle
vogn, hhv. traktor med tang. Der blev 
herefter taget jordprøver dels i sporene, 
dels ved siden af sporene, dels i den ren
de som kævlens top trækker i skovbun
den ved brug af tang. 
I tabel 5.3 er vist tørrumvægt af jord
prøverne. 

Før man drager konklusioner af tabel 
5.3, skal det nævnes, at antallet af jord
bundsprøver er relativt begrænset. Hvis 
resultaterne skulle være mere sikre, 
skulle der laves langt flere målinger, og 
forsøget skulle gentages på forskellige 
jordbundstyper med forskelligt vandind
hold og med forskellige kævlestørrelser. 
Efter min mening er spredningen mel
lem de enkelte målinger for stor i for
hold til det lille antal målinger. Prøver
nes antal blev begrænset af den tid, der 
var stillet til rådighed. 
Det fremgår dog alligevel tydeligt af 
tabel 5.3, at jorden bliver komprimeret 
uanset hvilket redskab, der er monteret 
på traktoren. Ligeledes kan tallene give 
et fingerpeg om, at kævlevognen ikke 
nødvendigvis ødelægger jordbunden 
mindre end tangen. Tallene i tabel 5.3 
burde give anledning til en større under
søgelse, der med større sikkerhed kan 
vise, i hvilket omfang kævlevognen bør 
benyttes. 

5.4 Kommentar 

Hverken vejningen af maskinerne eller 
rumvægtsforsøget viser, at der er nogen 
fordele ved at køre med kævlevognen. 
Kævlevognen er et stort og tungt red
skab, hvorimod kævletangen er et væs
entlig mindre og lettere redskab. Det er 

Tabel 5.3 Jordbundsprøvernes rumvægt , g/cm3. 

Urørt 
Tang, kævlerende 
Tang, spor 
Kævlevogn, spor 

Kilde: Egne beregninger. 

Parcel l 

1,08 
1,38 
1,47 
1,47 

Parcel 2 

1,04 
1,16 
1,31 
1,48 

Gennemsnit 

1,06 
1,27 
1,39 
1,48 
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derfor forståeligt, at jorden bliver 
mindst lige så komprimeret ved kørsel 
med kævlevognen som ved kørsel med 
tangen. 
Som det tidligere er nævnt, kan der ops
tå hjulslip ved kørsel med tangen i blødt 
eller kuperet terræn og/eller med store 
kævler. Derfor er kævlevognen nok 
mest velegnet til udkørsel på denne type 
arealer. 
På tørrere og mindre kuperede lokalite
ter og med kævler under 4 ml, er tangen 
måske lige så skånsom ved jordbunden 
som kævlevognen. 
Medmindre der køres i meget kuperet 
terræn eller terræn med dårlig bæreevne 
og/eller med kævler større end 4 mJ, er 
der ingen jordbundsmæssige fordele ved 
at køre med kæv levognen. I den forbin
delse bør det tages i betragtning, at kæv
levognens timepris er markant højere 
end tangens timepris. Derfor bør enhver 
fremtidig investor overveje sine behov 
ganske nøje. 
Princippet, den nye kævlevogn er bygget 
op på, er gammelt. Men den nye udgave 
er med al sin hydraulik blevet mere 
effektiv end de ældre udgaver. Derfor er 
den igen blevet aktuel i skovbruget. 
Det er imidlertid uforståeligt, at kon
struktørerne af denne maskine har forsy
net den med et par traditionelle smalle 
og meget aggressive traktordæk. 
For det første er der ingen træk på hjule
ne, hvilket betyder at de kraftige ribber 
på dækkene er overflødige. 
For det andet vil hver enkelt ribbe give 
et større marktryk end området mellem 
ribberne. Dækkene vil have større ten
dens til at ødelægge rødder og bark end 
hvis maskinen var forsynet med brede 
"ballondæk" uden kraftige ribber. Hvis 
kævlevognen havde haft dæk med en 
bredde på eksempelvis 700 mm, ville 
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marktrykket (fra tabel 5.1) reduceres fra 
55 kPa til 37 kPa. 
Hvis Skov- og NaturstyreIsen ønsker 
generelt at nedsætte komprimeringen af 
jordbunden, vil det måske være interes
sant at bygge en mindre kævlevogn. 
Den skulle løse de samme opgaver som 
tangen, d.v.s køre kævler under 4 m3 ud. 
Når kævlevognen bliver mindre (og let
tere) vil marktrykket blive mindre, og 
prisen på maskinen vil måske også blive 
lavere. Dermed vil maskinen blive mere 
interessant for de private skovdistrikter, 
for hvem udtransport af kævler større 
end 4 mJ måske hører til sjældenhederne. 
Den mindre størrelse vil gøre maskinen 
mere smidig at arbejde med og muligvis 
øge præstationen i forhold til den "sto
re" kævlevogn. 

5.5 Sammenfatning 

Kævlevognen er mest velegnet til 
udkørsel af kævler over 4 mJ

• Den har 
ligeledes sine fordele i blødt og kuperet 
terræn. 
Hvis jordbunden er tør og ikke særlig 
kuperet, og hvis kævlerne er forholdsvis 
små, er tangen lige så skånsom overfor 
jordbunden som kævlevognen. 
Da Kalø Skovpart både er kuperet og 
har en del bløde arealer, er kævlevognen 
efter min mening velegnet til stedet. 
Kævlevognen er dog noget dyrere end 
tangen. Det kunne måske være en ide 
hvis Skov- og NaturstyreIsen fik bygget 
en mindre og billigere kævlevogn, der 
både opgavemæssigt og prismæssigt 
kunne erstatte tangen. 

6.0 Konklusion 

I dette kapitel bringes en konklusion i 
henhold til problemformuleringen. 
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Jordbu ndstype 
Jordbundsprofiler og lokalitetskortlæg
ning viser, at Kalø har en jordbund, hvor 
udgangsmaterialet er ler, og hvor der 
forekommer temporære vandstuvninger 
i de øverste lag. 

Bæreevne 

Bærevnen for en lerjord er rimelig god 
når vandindholdet er lavt, og når jorden 
er frossen ned til minimum 20 cm. 
Størst anbefalet gennemsnitligt mark
tryk på Kalø ligger mellem 25 og 75 kPa 
alt efter fugtighedsgrad. Bærevne ved 
forskellige jordbundstyper er beskrevet i 
afsnit 2.2. 

Marktryksskader på rodsystemer 

Planternes rod systemer har en forholds
vis ringe vertikal vækst i komprimeret 
jord. Dette skyldes dels, at rødderne har 
svært ved at gennemtrænge hårdt sam
menpresset jord, dels lavt iltindhold i 
jorden. 
Iltningen af jorden er dels afhængig af 
porøsiteten, dels af porekontinuiteten. 
En jordbund kan altså godt være dårligt 
iltet, selvom porøsiteten er god, hvis 
porernes kontinuitet i jorden bliver 
brudt. 

Martryksskader på naturlig foryngelse 

Erfaringer viser, at selvforyngelse på 
Kalø klarer sig forholdsvis dårligt i 
komprimeret jord. På de selvforyngede 
arealer kan man observere, at planterne 
ikke kommer der, hvor traktoren har 
kørt. Dette skyldes bl.a., at kimrødderne 
vokser forholdsvis dårligt i komprimeret 
jord. 
Erfaringer fra USA viser at rodskud hos 
asp klarer sig dårligere i den komprime
rede jord end i den ikke komprimerede 
jord. Dette kan skyldes muligvis, at spi-

ren har svært ved at trænge op til over
fladen. Det er min opfattelse, at det sam
me gælder ved frøformering. 
Palle Madsen (Forskningscentret for 
Skov & Landskab) mener, at kørsel i 
bevoksningerne har en mere langsigtet 
effekt på jordbunden. Han mener, at 
kørslen skal begrænses allerede tidligt i 
bevoksningens liv, hvis en fremtidig 
selvforyngelse skal lykkes. 

Marktryksskadernes indflydelse på til
vækst og sundhed 

Støn·elsen af tilvæksttabet ved kørsel i 
en bevoksning er bl.a . afhængig af hvor 
stor en procentdel af rodens horisontale 
udbredelsesområde, der påvirkes ved 
overkørslen. 
Tilvæksttabet kan på det enkelte individ 
ifølge svenske undersøgelser blive op til 
50-60%, hvis hele rodens horisontale 
udbredelse er påvirket af marktryksska
der. Tilvæksttabet varer typisk 3-4 år 
efter skaden er sket. 
Ved at benytte en martryksvenlig model 
ved kulturanlæg og hugst kan tilvækst
tabet reduceres væsentligt. Jo nærmere 
træerne står ved sporene, des støn·e er 
rådfrekvensen ifølge en svensk under
søgelse. 
På Kalø Skovpart ses mange bøge, der 
er tørre i toppen langs stikspor i bevoks
ningerne. 

Fast sporindlæggelse 

Indlæggelse af faste spor kan mindske 
omfanget af marktryksskader. 
Arealet, der påvirkes, er væsentligt min
dre, hvis der benyttes faste spor i løv
træbevoksningerne. Derudover har faste 
spor efter min opfattelse en mindre ska
dende effekt end midlertidige spor. Det 
er min vurdering, at planterødderne ikke 
i særlig stort omfang søger ind i den i 
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forvejen komprimerede jord under spo
ret. 
I områder med dårlig bæreevne kan 
udlægning af kvas i sporene mindske 
mængden af marktryksskader. 

Udtransport af kævler 

Skov- og Naturstyreisens nye kævle
vogn er mere skånsom overfor jordbun
den ved kørsel med store kævler (over 4 
m) . Den er også mere skånsom ved kør
sel i blødt og kuperet terræn. 

136 

Er skovbunden rimelig plan og tør, og 
er kævlerne ikke så store, er kævletan
gen lige så skånsom som kævlevognen. 
Da terrænet på Kalø er kuperet, og da 
der er vandstuvninger her og der, synes 
det at være en god ide at anskaffe en 
kævlevogn til skovparten. Kævlevog
nen er væsentlig dyrere end kævletan
gen. 
Det er mit forslag, at der bygges en min
dre og billigere kævlevogn til udkørsel 
af kævler under 4 m3

• 
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1. Indledning 

Miljø- og Energiministeriets bekendt
gørelse nr. 580 af 30. juni 1995 om til
skud til skovbrugsforanstaltninger åbner 
mulighed for økonomisk støtte til 
skærmforyngelse af nåletræbevoksnin
ger. Formålet med støtteordningen er at 
fremme konverteringen af først og frem
mest rødgran til mere dyrkningssikre, 
men i kulturfasen oftest frostfølsomme 
træarter. 
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En del af baggrunden for ordningen og 
dens udformning har været resultater fra 
to af Forskningscentret for Skov & 
Landskabs langsigtede foryngelsesfor
søg. 
Forsøgene blev anlagt for ca. 30 år siden 
i to rødgranbevoksninger på frostudsatte 
lokaliteter i det midtjyske sandjordsom
råde: forsøg 1072 i Gludsted plantage og 
forsøg 1073 i Feldborg Nørreskov (tabel 
1). 
I forsøgene indgik tre foryngelsesformer 
renafdrift, kulisser og skærm, samt på 
renafdrift forskellige intensiteter af 
jordbearbejdning . Formålet med for
søgene var at undersøge hvilke af disse 
metoder, der under disse forhold var 
egnet til etablering af kulturer med et 
væsentligt indslag af frostfølsomme 
træarter, her en rødgran/ædelgran-blan
ding. 
Forsøgskulturerne blev efter ønske 
anlagt og drevet så praksisnært som 
muligt. Det vil sige, at der blev anvendt 
plantetal (ca. 3200-4500 pr. ha), række
afstande (125-235 cm) og plejeforan
staltninger (efterbedring, mekanisk ren
holdelse, afvikling af hjælpetræer), der 
var tilpasset dels datidens erfaringer og 
forventninger, dels den efterfølgende 
udvikling i de enkelte kulturer. 



Bevoksningsdata Forsøg 1072 Forsøg 1073 
Gludsted Feldborg Nørreskov 

Alder, år 78 86 
Højde, m 15,3 15,3 
Bonitet (West-Nielsen) 6,2 6,8 
Stamtal , stk./ha 1127 715 
Vedmasse, m3/ha 256 182 
Rådprocent 80 63 

Tabel l. Bevoksningsdata ved anlæg aftoforyngelsesforsøg i ældre rødgran foråret 1965. 

En detaljeret redegørelse for erfaringer
ne fra disse forsøg er givet i rapport nr. 
16, 1995 i Forskningscentrets Skov
brugsserie. 
I denne artikel refereres alene den del af 
erfaringsmaterialet, der har tilknytning 
til foryngelsesfonnen (tabel 2). Jordbe
arbejdningsaspektet på renafdrift vil bli
ve behandlet i en senere artikel. 

2. Forsøgsetablering 

Renafdrifterne (se foto 1 og 2) blev gen
nemført vinteren 1966/67. 
Afviklingen af den gamle bevoksning i 
kulisse-parcellerne (se foto 3 og 4) ske
te successivt fra nord mod syd. Der blev 
foretaget seks afdrifter i form af godt 
300 m lange og 7-8 m brede øst/vest
gående striber. Striberne afvikledes med 

Foryngelsesform 

Renafdrift 
Kulisser med 6 foryngelsesstriber 
Skærm 

Tabel 2. Forsøgsbehandlinger. 

to års mellemrum, den første i vinteren 
1966/67 og den sidste i 1976/77, altså ti 
år senere. Forsøgenes kulisse-enheder 
grænsede mod nord og syd op til tilsva
rende seks-stribede kulisse-enheder. 
Bevoksningsafviklingen i skærm-par
cellerne (se foto 5 og 6) kan deles op i to 
faser: en skænnstiJlings- og en lysnings
fase. 
SkærmstilJingen udførtes ved to hugster 
med to års mellemrum i foråret 1965 og 
1967. Formålet var at skabe passende 
etableringsviIkår for den kommende 
underplantning ved at øge lystilgangen 
og reducere rodtrykket fra overstander
ne gennem ca. en halvering af stamtal
let. 
Hugststyrke og hugstintervaller i den 
efterfølgende lysningsfase blev styret 
gennem en løbende vurdering dels af 
skærmenes effektivitet med hensyn til 
beskyttelse mod især forårsnattefrost, 
dels af underplantningens behov for 
gradvist øget rodrum og lystilgang. 
Figur 1 viser forløbet af stamtalsredukti
onen ved afviklingen af de to forsøgs 
skærmbevoksninger over henholdsvis 
26 og 23 år. 
Tilplantningen af forsøgsparcelIerne 
skete foråret 1967, dog med undtagelse 
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Foto 1. Renafdrift tre år efter plantning. Forsøg 1072. Foto 1970, IN. 

Foto 2. Renafdrift otte år efter plantning. Bemærk svidningsskader (røde skud) efter 
forårsnattefrost samt kappeplanterne af skovfyr. Forsøg 1072. Foto 1975, IN. 



Foto 3. Kulisseforyngelse. l . og 2. stribe hhv. tre og et år efter plantning. Forsøg 1072 . 
Foto 1970, IN. 

Foto 4. Kulisseforyngelse . 1.-5 . stribe hhv. 8, 6, 4, 2 og 'h år efter plantning . Forsøg 
1072. Foto 1975 , IN. 



af kulissernes 2.-6. stribe. Disse måtte af 
praktiske grunde plantes med to års mel
lemrum fra 1969 til 1977. 
Der blev plantet i dobbelte plantefurer 
med en tilstræbt træartsfordeling på 
55% rødgran, 30% ædelgran og 15% 
japansk lærk som hjælpetræ. For at imø
degå den særlige risiko for frostskader 
på renafdrifteme og i kulisseforyngel
sernes sidste striber blev der ved plant
ningen af ædelgranerne samtidig sat en 
skovfyr ca. 10 cm fra hver ædelgran (= 
kappeplantning). 
Ikke mindst på sandjordene har ned-
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børen i plantningsåret og de nænnest føl
gende år en meget stærk indflydelse på 
plantningsresultatet. De betydelige ned
børsunderskud i midten af 1970-erne har 
derfor ramt kulturerne i kulissernes 3.-5. 
stribe på et særligt følsomt tidspunkt. En 
sandsynlig negativ effekt heraf må der
for tages i betragtning ved vurderingen 
af resultaterne fra kulisseforyngelserne. 

3. Kulturudvikling 

3.1 Snudebilleangreb og frostskader 
Som følge af mangelfuld plantebeskyt-

Forsøg 1072 

Forsøg 1073 

L __________ ~ ____ ~~ __ _ 

1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Figur l. Stamtalsafvikling i skærmstilling inkl. stormfald (s) i perioder mellem tynd
inger. Underplantning foretaget foråret 1967 (pil) . Forsøg 1072 (Gludsted) og 1073 
(Feldborg Nørreskov). 
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Figur 2. Procent planter med barkgnav efter den store brune snudebille. Forsøg J073. 
III: Renafdrift. IV,1: Kulisser, J. stribe. V: Skærm. 

telse i foråret 1967 blev planterne i 
første vækstsæson angrebet af såvel 
den store brune snudebille som gråsnu
der. For begges vedkommende aftog 
skaderne i rækkefølgen renafdrift, 
kulisser (l. stribe), skærm (figur 2 og 
3). 
Skader som følge af forårsnattefrost i 
første vækstsæson sås praktisk taget 
kun på renafdrifterne, medens skærm
parcellerne og kulissernes meget smal-

le (8 m) 1. stribe stort set gik fri (figur 
4). 
I de efterfølgende år holdt skærmene 
fortsat kulturerne stort set frostfrie, 
medens kulisserne ved den aktuelle 
afviklingstakt hurtigt mistede deres 
beskyttende effekt. 

3.2 Overlevelse 

Overlevelse og højdeudvikling blev 
registreret med seks års mellemrum 6, 

% ,~ Rødgran Ædelgran 

100 100 97 Lærk -100 

80 72 
ro-

53 
59 

r--- 49 r0- r---

60 

40 
24 

l I -
20 

o 
III IV, l V III IV,1 V III IV,1 V 

Figur 3. Procent planter med nålegnav efter gråsnuder. Forsøg J073.III-V: Se figur 2. 
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Foto 5. Skærmstiltet rødgran 3 år efter underplantning. Forsøg 1072. Foto 1970, iN. 
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Foto 6. Skærmstillet rødgran 19 år efter underplantning . Forsøg 1072. Foto 1986, iN. 
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O O 2 3 
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III IV,l V III IV,l V 

Figur 4. Procent planter med frostskader i første vækstsæson. Forsøg 1073. III-V: 
Sefigur 2. 
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12, 18 og 24 år efter plantning. Som føl
ge af kulisse-parcellernes successive til
plantning er 12 år efter plantning fore
løbig det seneste tidspunkt, hvor der kan 
præsenteres gennemsnitsresultater for 
en hel kulisse-enhed (6 striber). 
Under de givne vilkår har foryngelses
formen ikke haft den store indflydelse 
på den robuste rødgrans overlevelse 
(tabel 3). 
Ganske anderledes er situationen for den 
sartere ædelgran og lærk. Begge disse 
arter udviser et kraftigt fald i overlevel
sen i rækkefølgen skærm, renafdrift, 
kulisse. 
Går man ned i materialet fra kulissefor-

Træart År efter 
plantning 

Rødgran 6 
12 
18 
24 

Ædelgran 6 
12 
18 
24 

Japansk lærkX) 6 
12 
18 
24 

XI tyndet 16 år efter plantning. 

yngelserne, viser det sig, at de dårlige 
resultater for ædelgran og lærk især 
skyldes lave overlevelsesprocenter i 3.-
6. stribe. Overlevelsen er her så ringe, at 
den samlede kulisseforyngelse ikke kan 
reddes fra bundplaceringen, selvom der 
i l. og 2. stribe er opnået resultater, der 
er en del bedre end renafdrifternes ved 
samme alder. 
De dårlige resultater også fra 6. foryn
gelsesstribe (plantet 1977) antyder, at 
nedbørsunderskuddene i midten af 
1970-erne næppe er den eneste årsag til 
problemerne i den sidste fase af kulisse
foryngelsen. Det spiller formentlig også 
en væsentlig rolle, at træk og solind-

Levende planter 

Renafdrift Kulisser Skærm 
% % % 

97 92 89 
84 90 85 
84 86 
81 85 

52 34 94 
38 18 92 
35 91 
34 86 

64 40 91 
44 33 86 

82 
76 

Tabel 3. Procent levende planter i kulisserne. For kulisser viser tallene gennemsnit/or en 
hel kulisse-enhed (6 striber). Middel a//orsøg 1072 og 1073. 

146 



Årlige højdetilvækster 

Træart År efter Renafdrift Kulisser Skærm 
plantning cm/år cm/år cm/år 

Rødgran 0-6 11 8 9 
6-12 21 28 20 
12-18 56 O 54 
18-24 45 O 61 

Ædelgran 0-6 <1 1 5 
6-12 3 3 11 
12-18 8 24 
18-24 12 49 

Japansk lærkX
) 0-6 34 21 24 

6-12 27 37 29 
12-18 46 55 
18-24 38 56 

Tabel 4. Gennemsnitlige årlige højdetilvækster i kulturerne. For kulisser viser tallene gen
nemsnit/ar en hel kulisse-enhed (6 striber). Middel a//orsøg 1072-1073. 

stråling gennem den i ti år eksponerede 
og gradvist tyndere sydrand har resulte
ret i en kraftig græsudvikling og forrin
gede jordbundsforhold i de sidste foryn
gelsesstriber. 
Med hensyn til de gode resultater, der er 
opnået under skærmene, er det værd at 
bemærke, at disse er nået uden plantebe
skyttelse mod snudebiller, uden efter
bedring og uden renholdelse. De to sid
ste aktiviteter har derimod haft et bety
deligt omfang såvel på renafdrifterne 
som i kulisseforyngelserne. 
Det må dog også nævnes, at iagttagelser 
fra andre forsøgsanlæg i hedeplantager
ne viser, at planteafgangen under ekstre
me tørkeforhold i plantningsåret kan bli
ve væsentlig større under skærm end på 
renafdrift. 

3.3 Højdevækst 

3.3.1. Skærm 

I kulturernes seks første leveår har høj
devæksten for rødgran og lærk været 
lidt langsommere under skærm end på 
renafdrift, formentlig som følge af kon
kurrencen fra den endnu ret tætte 
skærm. 
I takt med skærmens afvikling sker der 
herefter en gradvis ændring af forholdet 
mellem de to foryngelsesfonner, således 
at det 18-24 år efter plantning er under
plantningen, der har den markant bedste 
højdevækst (tabel 4). Slutresultatet 24 år 
efter plantning er gennemsnitlige højde
forskelle på ca. 60 og 110 cm for hen
holdsvis rødgran og lærk i underplant
ningens favør. 
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Lige fra starten har ædelgran under 
skærm vokset bedre end de kappeplante
de ædelgraner på renafdrift. Træerne 
under skærm er 18-24 år efter plantning 
gennemsnitlig hele fire gange højere end 
de kappeplantede. 24 år efter plantning 
er ædelgranen i skærmparcellerne som 
følge heraf gennemsnitlig små fire meter 
(244-540 cm!) højere end på renafdrif
ten. 
Hovedelementer i skærmenes positive 
nettoeffekter er formentlig deres beskyt
tende effekt mod fordampning og frost
skader, samt muligvis en bedre fasthol
delse og udnyttelse af foryngelsesbe
voksningens pulje af næringsstoffer og 
vandholdende organiske materiale. 

3.3.2. Kulisser 

I den første seksårs-periode efter plant
ning har højdevæksten for rødgran og 
lærk gennemsnitlig været noget mindre i 
kulisseforyngelserne som helhed end på 
renafdrifterne (tabel 4). Grunden hertil 
er relativ dårlig vækst i 3.-6. stribe, idet 
væksten i l. og 2. stribe gennemsnitlig 
har været bedre end på renafdrifterne. 
I anden seksårs-periode har de to træar
ter overvundet startvanskelighederne i 
de fire sidste striber, således at højde
væksten nu i næsten alle fire tilfælde har 
været højere end på renafdrifterne. 
Så vidt datamaterialet foreløbig rækker, 
ser det ud til, at højdevæksten i de to sid
ste seksårs-perioder enten vil komme på 
niveau med (3. periode) eller måske 
igen overgå (4. periode) væksten på 
renafdrifterne. 
For kulisse-enhedernes l. stribe bliver 
slutresultatet 24 år efter plantningen 
gennemsnitshøjder, der er fra ca. 80 cm 
(rødgran) til 100 cm (lærk) større end på 
renafdrifterne og dermed på niveau med 
højderne i underplantningerne. 

148 

For ædelgran har højdevæksten i kulis
seforyngelsernes 1. og 2. stribe gennem
gående været bedre end på renafdrifter
ne i de tre første seksårs-perioder. På 
grund af det generelt meget lave niveau 
bliver der dog kun tale om småtterier, 
gennemsnitlig maximalt 4 cm mertil
vækst pr. år. Den største mertilvækst i 
forhold til renafdriften nås i 1. stribes 
sidste seksårs- periode med gennemsnit
lig 15 cm pr. år. 
I 3.-6. stribe har de gennemsnitlige høj
detilvækster hidtil været lavere end på 
renafdrifterne ved samme alder. For de 
to første seksårs-perioder er konsekven
sen, at den gennemsnitlige tilvækst for 
alle kulisse-enhedernes seks striber kun 
opnår at komme på niveau med renaf
drifternes (tabel 4). 
For kulissernes l. stribe fra 1967 bliver 
resultatet for ædelgranen en sluthøjde 24 
år efter plantning, der gennemsnitlig er 
ca. 130 cm større end på renafdrift, men 
godt 260 cm mindre end under skærm. 
For rødgran og lærk kunne den gode 
vækst i de tre sidste seksårs-perioder, 
trods 3.-5. stribes klimatiske handicap, 
foreløbig tyde på, at kulissesystemernes 
gennemsnitlige sluthøjde 24 år efter 
plantning ville være blevet af mindst 
samme størrelsesorden som i under
plantningerne under mere ensartede 
v æks tv i lkår. 
Om det gennemsnitlige slutresultat 
under mere lige vilkår kunne tænkes at 
blive væsentlig bedre end på renafdrif
terne også for ædelgranen, forekommer 
mere tvivlsomt. De hidtidige resultater -
blandt andet fra kulissernes sidste stribe 
- tyder på, at ædelgranen under alle 
omstændigheder vil møde så store pro
blemer i den sidste del af kulisseforyn
gelsen, at de fordele der er opnået i 1. og 
2. stribe mere eller mindre vil blive 



opvejet af reduceret højdevækst i de sid
ste striber. 

3.4 Skader 

Ofte vil tanken om skader på kulturerne 
i forbindelse med skærm foryngelsens 
lysningshugster vække bekymring. 
Erfaringer fra både praksis og de fore 
liggende forsøg viser imidlertid, at pas
sende omtanke såvel ved udarbejdelse af 
plantningsplan som ved den praktiske 
tilrettelæggelse af skovning og transport 
kan reducere skaderne til et ubetydende 
mInImum. 
Som gennemsnit for de to forsøg har de 
hugstrelaterede skader i form af stærkt 
hældende, væltede eller knækkede træer 
således kun udgjort ca. 5% af kultur
stamtallet 24 år efter plantning. Disse 
skader må derfor anses at være uden 
betydning for den fremtidige bevoks
nings kvalitet. 
I forsøgene er hugsterne gennemført ved 
motormanuel skovning. Teoretisk set 
skulle skadeniveauet kunne blive endnu 
lavere ved anvendelse af moderne skov
ningsmaskiner, hvoraf nogle vil kunne 
løfte i alt fald en del af træerne ud af 
kulturerne i mere eller mindre opret stil
ling. 
Formentlig som udtryk for skærmenes 
beskyttende effekt mod nattefrostskader 
er frekvensen af tveger i rødgran og lærk 
noget mindre under skærm end i kulisser 
og på renafdrift. 

3.5 Vedproduktion i kulturerne 

Opgjort 24 år efter plantning er der i 
gennemsnit for de to forsøg produceret 
103-129 m3/ha fordelt til foryngelsesfor
mer og træarter som v ist i tabel 5. 
Ved sammenligning af tabellens pro
duktionstal bør man være opmærksom 
på forskellene i antallet af plantepladser 

ved kulturanlæg (gennemsnitlig ca. 
4300, 3800 og 3300 pr. ha for henholds
vis renafdrift, kulisser og skærm). Disse 
forskelle har formentlig givet kulturerne 
i kulisse- og især renafdrift-parcellerne 
en fordel i forhold til underplantningen. 
Produktionstallene for kulisseforyngel
sen overvurderer i det hele taget forhol
dene for et helt kulissesystem med 6 
striber. Det skyldes, at vækstforholdene 
i 1. stribe må anses for noget gunstigere 
end i systemets sidste striber selv under 
mere sammenlignelige klimaforhold 
end dem, der har hersket i forsøgene. 
En vellykket etablering af ædelgran for
ventes at give en ærkke fordele på læn
gere sigt i form af større driftsikkerhed, 
højere omdriftalder, mindre råd m.v .. 
Set i dette lys må produktionsforskelle
ne mellem skærm og de to andre foryn
gelsesformer alt i alt anses at være af 
mindre betydning. 
Indregnes endelig produktionen i skær
menes overstandere igennem kulturperi
oden - gennemsnitlig godt 70 mJ/ha - ses 
det, at skærmforyngelserne med en sam
let produktion på gennemsnitlig 175 
m3/ha suverænt er den foryngelsesform, 
der bedst har udnyttet arealernes pro
duktionspotentiale i kulturfasen. 

4. Bestandsafvikling 

4 .1 Stormfald 
Som det var at vente ved så radikale ind
greb som skærmstilling og stribevise 
renafdrifter, er en del af bevoksningsaf
viklingen i skærm- og kulisse-parceller
ne sket ved stormfald. Trods flere kraf
tige storme blandt andet i 1967-68 og i 
første halvdel af 1980-eme har faldene 
dog været begrænsede i omfang. 
I skærm-parcellerne udgjorde stormfal
dene således kun 5-9% af den samlede 
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Træart Renafdrift Kulisser Skærm 
(1. stribe) 

m3/ha m3/ha m3/ha 

Rødgran 69 98 65 
Ædelgran <l l Il 
J apansk lærk 14 31 26 
Skovfyr 39 - -

I alt 122 129 103 

Tabel 5. Vedmasseproduktion i kulturerne 0-24 år efter plantning. Middel afforsøg 1072 
og 1073. 

hugst, og den største del (70-75 %) faldt i 
tilknytning til de to særlig kraftige 
skærmstillingshugster i 1965 og 1967. I 
november-stormen 1981 faldt derimod 
ikke et eneste træ i de to skærm parceller. 
Skærmenes beskyttelseseffekt syntes på 
intet tidspunkt at være væsentlig svæk
ket af faldene. 
Også i kulisse-parcellerne var stormfal
det beskedent: 5-9% af den samlede 
afvikling, og det var især knyttet til de 
mange nyligt blottede rande. Sammen 
med udtørring forringede stormfaldene 
især på Feldborg gradvist den beskyt
tende effekt af restkulisseme over 5. og 
6. stribe. 
Rådundersøgelser viste ingen forskel i 
rådfrekvens (% stød med synligt råd) 
mellem ordinære hugster og stormfald. 
Derimod var andelen af meget rådne 
stød (1/3 eller mere af stødfladen med 
frønnet ved) noget højere i stormfaldene 
end i de ordinære hugster. 

4.2 Tørre træer 

En speciel hugst af tørre træer har kun 
været nødvendig i Feldborg-forsøgets 5. 
og 6. restkulisse i efteråret 1974. 
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I modsætning til de omgivende normalt 
tyndede bevoksninger syntes de kraftigt 
huggede skærm-parceller stort set at 
være sluppet uskadte gennem de ned
børsfattige år i midten af 1970- eme. 

4.3 Tilvækster 

I de første 10 år af afviklingsperioden 
har der været tendens til reduceret høj
devækst i både kulisse- og skærmbe
voksningeme som følge af de radikale 
hugstindgreb. Dette var særlig tydeligt i 
den oprindelig svagt tyndede skærmbe
voksning i Gludsted. I de sidste 3-5 år af 
skærmperioden har udtørring i toppene 
endog reduceret bevoksningshøjden i 
begge forsøg. 
I modsætning hertil har diametertil
væksten været klart positivt påvirket ved 
begge foryngelsesformer. Specielt i tør
keårene 1974-76 gjorde den stærke 
hugst i skærmbevoksningerne sig posi
tivt gældende, idet diametertilvæksten 
her fortsat var stigende, medens den i 
svagere huggede bevoksninger faldt. 
De to modsat rettede påvirkninger af til
væksten - specielt i skærmene - kan ses 
som udtryk for, at overstanderne som 



følge af stigende eksponering gradvist 
har nærmet sig fritstående træers arki
tektur. Kombineret med underplantnin
gens stadig kraftigere gennemvoksning 
af rodrummet er denne udvikling utvivl
somt en væsentlig årsag til skærmenes 
med tiden meget høje stabilitet. 
Sammenlignet med vedproduktionen i 
jævnaldrende almindeligt tyndede 
bevoksninger af samme bonitet har 
skærmbevoksningerne haft et gennem
snitligt samlet tilvæksttab i skærmperio
den af størrelsesordenen 100 m3/ha. Det
te tab, der svarer til ca. en halvering af 
den gennemsnitlige årlige tilvækst iføl
ge West- Nielsens tilvækstoversigt, 
afbalanceres dog ret nøje af produktio
nen i underplantningerne i samme peri
ode Uf. tabel 5). 
De økonomiske tab alene som følge af 
tilvæksttabene vil i et vist omfang blive 
reduceret som følge af den rentefordel 
og stimulering af diameterudviklingen, 
der er en følge af de tidlige og kraftige 
stamtalsreduktioner i skærmbevoksnin
gerne. 

5. Konklusion 

Både med hensyn til etableringssikker
hed og vækstudvikling har plantning 
under skærm af den gamle bevoksning 
som den eneste af de tre foryngelsesfor
mer fuldt ud opfyldt plantningsformålet: 
etablering af en 65% / 35 % blandings
bevoksning af rødgran og den i kulturfa
sen stærkt frostfølsomme ædelgran. 
Prisen har blandt andet været en relativ 
kompliceret bevoksningsafvikling samt 
et tilvæksttab på ca. 100 m3/ha i foryn
gelsesbevoksningen, hvis der sammen
lignes med fortsat traditionel tyndings
drift afsluttet med renafdrift ca. 25 år 
senere. Hertil kommer en lidt lavere 

(mindre end 20 m3/ha) produktion i 
underplantningerne end i renafdriftkul
turerne 0- 24 år efter plantning. 
Disse reduktioner i vedmasseproduktio
nen i et skærmforyngelses-systems 
kombinerede kultur- og afviklingsfaser 
vil imidlertid på længere sigt mere end 
opvejes af den bedre udnyttelse af area
lernes produktionspotentiale, der er en 
følge af omdrifternes delvise overlap
ning. 
Beregninger for et løbende skærmforyn
gelsessystem med rødgran alene antyder 
således gennemsnitlige merproduktio
ner af størrelsesordenen 0 ,5-1 m3/ha/år 
afhængig af tilvækstforholdene efter 
kultur- og skærmfasen. Indregnes 
mulighederne for skift til mere produkti
ve og driftsikre træarter samt en bedre 
næringsstofhusholdning i skærmforyn
gel ses-systemet, vil systemets produkti
onsfordele blive yderligere forstærket. 
At ikke blot ædelgranen men også de 
mere lyselskende rødgraner og lærk har 
haft større eller mindre fordele af skær
men peger på, at også træarter som for 
eksempel bøg, grandis, douglas og sitka 
med fordel vil kunne indbringes under 
skærm i hedeplantagerne. Mindre egne
de er formentlig f y rrea rteme og eg. 
Resultaterne fra rena/drifterne bekræf
ter den almindelige erfaring, at denne 
foryngelsesform er uegnet til etablering 
af frostfølsomme træarter i store dele af 
de jyske hedeplantager. Trods intensiv 
efterbedring og kulturrenholdelse samt 
brug af kappeplanter er der ved denne 
foryngelsesform kun opnået en gennem
snitlig ædelgran-andel på 16%, og 
væksten har været ringe. 
Selv med hensyntagen til de klimatiske 
uligheder i forsøgsgrundlaget viser gen
nemsnits-resultaterne fra kulisse/oryn
gelserne, at også denne foryngelsesform 
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må anses for uegnet til etablering af 
stærkt frostfølsomme træarter under de 
givne forhold . Selv under de mest favor
able betingelser (l. stribe) har den gen
nemsnitlige ædelgran-andel (20%) ikke 
været meget bedre end på renafdrifterne. 
Heller ikke med hensyn til ædelgranens 
højdevækst forventes gennemsnits
resultaterne fra kulissesystemernes seks 
striber at blive meget bedre end på 
renafdrifterne. 
Kulissernes gennemsnitlige indflydelse 
på lys- og beskygningsforholdene har 
derimod været en fordel for rødgran og 
lærk, i alt fald hvad væksten angår. 
Det er muligt at beskyttelsen mod 
frostskader kunne øges gennem lang
sommere fremrykning - måske kun 
hvert 5.-10. år. I så fald kunne kulisse
foryngelsen sandsynligvis vise sig at 
være en velegnet foryngelsesform ved 
etablering af moderat frostfølsomme 
og/eller relativ hurtigt voksende træar
ter som for eksempel rødgran, sitka , 
douglas og grandis. Dog med et vist 
forbehold for foryngelsens sidste stri
ber, hvor græs og minimal frostbeskyt
telse i værste fald kan indskrænke 
træartsvalget til blot rødgran og/eller 
skovfyr. 

6. Anbefalinger 

Hvad enten man påtænker foryngelse 
ved kulisser eller skærm, er det vigtigt at 
vurdere, om foryngelsesbevoksningen 
kan forventes at holde sig på benene 
længe nok til at yde den fornødne 
beskyttelse mod først og fremmest frost. 
Da træarternes behov for beskyttelse 
kan variere fra 5-10 år (sitka, douglas , 
grandis) til 20-25 år (ædelgran, bøg), er 
det med andre ord vigtigt, at der er en 
tæt sammenhæng mellem bevoksnin-
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gens forventede holdbarhed og træarts
valget i kulturerne. 
Jo større risikoen for stormfald, 
udtørring og for eksempel typograf
angreb skønnes at være, jo hurtigere 
voksende og mindre frostfølsomme 
træarter må man vælge. Ved kulissefor
yngeiser må en sådan vurdering foreta
ges løbende, i takt med at afviklingen 
skrider frem, og rest-kulisserne eventu
elt svækkes. 
Ikke blot den aktuelle foryngelsesbe
voksning, men også dennes omgivelser 
bør risikovurderes. Det kan være 
afgørende for resultatet af især skærm
foryngeisen, at de omgivende bevoks
ninger er stabile i de første 5-10 år efter 
de første kraftige skærmstillingshugster. 
Skærmstilling vil altid være en risikobe
tonet foryngelsesform, men risikoen for 
alvorlige stormfald vil kunne indskræn
kes betydeligt, hvis også følgende for
skrifter overholdes: 
- I større bevoksninger påbegyndes en 

etapevis foryngelse i østsiden. 
- Bevoksningshøjden ved første 

skænnstillingshugst bør nonnalt ikke 
være over 14-15 m. 

- Skærmstillingen med ca. en halve
ring af stamtallet inden underplant
ningen udføres ved mindst to hugster 
med 2-4 års mellemrum. 

- Både skærmstillingshugsten og de 
efterfølgende lysningshugster udfø
res i det tidlige forår, det vil sige 
marts, april og eventuelt første halv
del af maj. Herved fjernes den bety
delige lisiko for alvorlige stormfald i 
de utyndede bevoksninger under vin
terhalvårets ofte kraftige storme. 

- Undertrykte, svagt forankrede træer 
bør fjernes så tidligt som muligt, lige
som særlig store træer bør fjernes af 
hensyn til det rodtryk, de kan udøve i 



underplantningen. En konsekvent 
hugst fra toppen samt rækkehugster 
bør undgås af hensyn til stabiliteten. 

- Både af hensyn til stabiliteten og 
skærmens frostbeskyttende effekt 
bør der tilstræbes en så jævn forde
ling af skærmtræerne som muligt, i 
alt fald i den første del af skærmperi
oden. 

Som ethvert andet radikalt hugstindgreb 
i ældre rødgran rummer også kulissefor
yngelsen et risikomoment med hensyn 
til stormfald. Sammenlignet med under
plantningerne vil kulissekulturerne i 
tilfælde af stormfald dog få væsentlig 
færre skader i form af knækkede og 
oprevne planter. Endvidere vil træarts
valget på de endnu ikke foryngede dele 
af arealet bekvemt kunne tilpasses den 
nye situation. 
Ud fra teoretiske overvejelser kan man 
formode, at kulisse- systemer, der er 

anlagt parallelt med hovedvindretningen 
- det vil sige øst-vest - vil være mindst 
udsatte i en stormsituation. Her vil vin
den i større eller mindre grad kunne 
"glide af' på de blottede bevoksnings
rande, og i alt fald ikke ramme disse 
frontalt. 
I et øst-vest gående kulissesystem med 
foryngelsesstriber, hvis bredde stort set 
svarer til "/3 af foryngelsesbevoks
ningens højde, vil man tillige opnå den 
mest vedvarende beskygning gennem 
dagen af de yngste foryngelsesstriber. 
Herved reduceres risikoen for negative 
temperaturpåvirkninger af de unge plan
ter både i og uden for vækstsæsonen. 
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