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Teak 
- en træagtig staude 
med et stort potentiale 

Historien om Dansk-Thailandsk samarbejde om forædling 
og bevaring af teaktræer gennem 40 år. 

Af Henrik Keiding og Erik D. Kjær, Danida Forest Seed Centre 

Fra naturskovsteak 
til plantageteak 

Værdifuldt tropisk løvtræ er en efter
spurgt vare på verdensmarkedet. Tradi
tionelt stammer tømmeret fra hugst i 
naturskove, men overudnyttelse og øge
de restriktioner reducerer udbuddet fra 
naturskovene, og det tropiske løvtræ 
forventes at blive en mangelvare inden
for en overskuelig fremtid. 
Der knytter sig derfor særlig interesse til 
teaktræ (Teetona grandis L.), fordi det 
er en af de få arter som indtil videre med 
succes dyrkes i plantagesystemer. 
Teaktræets ved er roligt, smukt, og 
meget varigt. Set under et er der næppe 
nogen træart som giver bedre ved end 
teaktræ (jf. fx. Risør, 1985). 
Teaktræ vokser naturligt i dele af Indi
en, Burma, Thailand og Laos . Der fin
des også store forekomster af teak i 
Indonesien, som menes at stamme fra 
Indien, men er naturaliseret og dyrket på 
Java i over 400 år. Desuden er teak plan
tet i stor skala i dele af Afrika samt Cen
tral- og Sydamerika. 
I Nordthailand findes udbredte naturlige 

teakskove, og arten har her altid været af 
stor vigtighed og er blevet udnyttet til en 
række formål. Indtil slutningen af 
SO'erne havde mange udenlandske fir
maer, heriblandt Østasiatisk Kompagni 
(ø.K.), store koncessioner til hugst i de 
udstrakte nordthailandske teakskove, 
men efterhånden tog thailænderne selv 
over. 
Fra sidst i SO'erne stod det imidlertid 
klart at hugstmulighederne . snart ville 
slippe op. Det gav anledning til igang
sættelse af store plantningsprogrammer 
i 60'erne, fordi der indtil da kun var 
plantet mindre arealer til med teak. 
Teaktræ har altid været en vigtig art på 
verdensmarkedet, og i de senere år er 
priserne steget voldsomt. I 1970' erne og 
80' erne steg verdensmarkedsprisen 
(målt i faste priser) således i gennemsnit 
med 6% pr år (Kirmse 1992), og i 
90' erne er prisudviklingen gået endnu 
hurtigere. Udviklingen har øget interes
sen for at plante teak i store dele af den 
tropiske verden, også i områder hvor 
teaken ikke findes naturligt. 
Der findes i dag store plantningspro-
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Foto l. Naturblandskov af teak i Mae 
Boku, Nordthailand fotograferet i tØrti
den. Foto H. Keiding marts 1965. 

grammer i en række lande (White, 
1991), og mange nye plantningsinitia
tiver er undervejs. FAO (1995) opgør 
således det samlede plantageareal med 
teak i verden (1990) til cirka 2,2 mio ha. 
Økonomien i teakdyrkning er så attrak
tiv at det ofte er private jordejere som 
etablerer plantagerne Uf. fx. Keogh 
1996). I Thailand plantes størstedelen af 
de nye teakskove i dag på tidligere ris
marker, ofte af bønder på deres egen 
jord (Kaosa-ard et al. 1998), selvom en 
30-40 årig omdriftsalder er et meget 
langt tidsperspektiv i et tropisk udvik
lingsland. 
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Foto 2. Skovtype med teak (de bladløse 
træer) i Nordthailand. De stedsegrØnne 
mindre træer antyder en såkaldt semi
moist (halv-fugtig) skovtype. Foto: H. 
Keiding, marts 1965. 

Den voldsomme interesse for teakplant
ning har skabt et stort behov for viden 
om genetisk forædling, fordi selv rela
tivt simple tiltag kan resultere i betyde
lige gevinster Uf. fx. Foster et al. 1995). 
Kjær & Foster (1995) har beregnet at frø 
fra frøplantager kan øge det økonomiske 
udbytte med over 35,000 US $ per ha 
(1989-priser) set over en 50 årig 
omdrift, og andre undersøgelser tyder på 
endnu større gevinster. 
Det er derfor interessant, at der i Thai
land er opbygget en betydelig viden om 
netop forædling af teak, som kan danne 
udgangspunkt for de mange initiativer 



rundt om i verden. Denne viden er i høj 
grad skabt gennem et mangeårigt samar
bejde mellem Danmark og Thailand. I 
denne artikel præsenteres dette samar
bejde som et historisk tilbageblik. 
Artiklen er baseret på et foredrag i 
Dansk Dendrologisk Forening. Tak til 
Melita Jørgensen, Lars Graudal, Kirsten 
Olesen og Christian Pilegaard Hansen 
for kommentarer til manuskriptet. 

Samarbejdet påbegyndes med de 
thai-danske botaniske studier 

I 1955 blev Gunnar Seidenfaden den 
første danske ambassadør i Thailand. 
Han gjorde opmærksom på, at der var 
penge tilovers fra de midler Ekspediti
onsfonden havde stillet til rådighed for 
den berømte Galathea ekspedition (hav
forskning). 
Da han var (og i øvrigt stadig er) meget 
botanisk interesseret, foreslog han den 
daværende professor i botanik på 
Københavns Universitet, Thorvald Sø
rensen, at bruge pengene til at indlede et 
botanisk samarbejde mellem Danmark 
og Thailand. Det førte til oprettelsen af 
de Thai-Danske Botaniske Studier, hvis 
formål var at studere og kortlægge den 
thailandske flora. 
I de følgende år blev en række ekspedi
tioner iværksat. På initiativ fra C. Syra
ch-Larsen (forstander for Landbohøj
skolens Arboret) og Kaj Gram (profes
sor i bl.a. forstbotanik på Landbohøj
skolen) blev undersøgelser af teak gjort 
til en selvstændig bestanddel af de bota
niske studier. 
Gram og Syrach-Larsen foretog i 1957 
en større studierejse til Nordthailand 
sammen med bl.a. Mr. Sa-ard Boonkird, 
Instruktør i Skovbrug ved Kasetsart 
University. Han kom siden til at blive en 

Foto 3. Teak plantage ved Mae Huat 
fotograferet i 1975. Plantagen har i for
søgene vist sig som en god frøkilde. 
Foto: Henrik Keiding. 

afgørende person i samarbejdet mellem 
Thailand og Danmark. Iagttagelserne fra 
turen blev nedfældet i en artikel i det 
engelsksprogede, thailandske tidsskrift 
Natural History Bulletin of the Siam 
Society i 1958 (Gram & Syrach-Larsen 
1958). Denne artikel citeres stadig flit
tigt i videnskabelige artikler om teakens 
reproduktions biologi. 
Gram & Syrach-Larsen (1958) frem
hævede som et særligt kendetegn for 
teak, at den blomstrer fra endeknoppen, 
dvs træets akse brydes efter frugtsæt
ning, og den fortsatte højdevækst over
tages af to modsat stillede grene. Gram 
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Foto 4. En 13-årig plantning af teak ved Mae Huat Forest Station. Bemærkforskellene 
i blomstring hos de ensaldrende træer, især mellem træ nr 1 og 5. Førstnævnte har kun 
få blomsterstande mens sidstnævnte har mange. De IO træer blev i 1959 vegetativt opfor
meret og senere som kloner i 1964 observeret for blomstring, hvilket viste at tendensen 
til blomsterstande antagelig er genetisk bestemt. Foto: Gram & Syrach-Larsen, 1958. 

påpegede og anskueliggjorde, at denne 
blomstringsform var den samme som 
findes hos stauder. Deraf betegnelsen 
"træagtig staude". 
Tidlig blomstring kan således resultere i 
en dårlig stammeform. Observationen 
var interessant fra en forædlingsmæssig 
synsvinkel, fordi Gram & Syrach-Lar
sen i ensaldrende plantninger samtidig 
kunne finde store individuelle forskelle i 
blomstringsmåden (se foto 4) . Det gav 
anledning til forhåbninger om at man 
gennem forædling kunne forbedre stam-
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meformen i de fremtidige teakplantnin
ger. 

Udvikling af metoder til 
vegetativ formering 

Den første udfordring bestod i at udvik
le metoder til vegetativ formering (klo
ning). Okulering blev forsøgt (kendt fx 
fra roser) med beskeden succes (Sa-ard, 
1964). Derimod lykkedes det med godt 
resultat at overføre de teknikker, som på 
det tidspunkt blev benyttet i forædling 



og plantageanlæg af gummitræet i 
Malaysia. Den ene af forfatterne til nær
værende artikel - Henrik Keiding - hav
de arbejdet nogle år tidligere med 
forædling af gummitræer, og blev i 1959 
udpeget til at forestå forsøget, igen som 
et led i Thai-Danske Botaniske Studier. 
Forsøgene blev henlagt til Mae Huat 
Forest Station ved Ngao, en landsby ca. 
70 km nordøst for Lampang midt i teaks 
naturlige udbredelsesområde. Det resul
terede i ca. 200 podninger fordelt på 11 
kloner, der repræsenterede udvalgte 
træer fra de omkringliggende naturlige 
teakskove samt ældre plantninger i Mae 
Huat (Keiding, 1961). Af særlig interes
se var også træerne nr. log 5 (se foto 4) 
repræsenteret i disse såkaldte "klonsku
er [tree shows]". 
Sa-ard Boonkird, som deltog aktivt og 
med stor interesse i opformerings for
søgene, sørgede for omhyggelig pleje af 
klonsamlingen samt jævnlig rapporte
ring om dens udvikling (Sa-ard, 1964). 
Dette var en stærkt medvirkende årsag 
til at en ny ekspedition under ledelse af 
Syrach-Larsen og med deltagelse af 
Helge Vedelog Carl Bloch blev iværk
sat i 1964. 
Fem år efter etableringen kunne ekspe
ditionen konstatere, at de vegetativt 
opformerede træer (kloner) fra plot 1, 
træ nr. log 5, bibeholdt deres karakteri
stika med hensyn til blomstring (Syra
ch-Larsen, 1966). Det tydede på en vis 
genetisk styring, som der kunne arbej
des videre med gennem udvalg og 
forædling. 

Teak Improvement Centre 
(T.I.C.) oprettes 

Bl.a. på baggrund af forsøgene med 
opformering blev der ført intensi ve for-

Foto 5. Teak plustræ (V.24) udvalgt i 
naturskov i Lampang-Ngao området. 
Alder 80-90 år. Bemærk manden nær 
stammen i trækronen. Han skal skære 
grene af til vegetativ opformering (bud
grajting). Han er kommet det første styk
ke ved hjælp af en bambus-stige. Foto: 
H. Keiding 1965. 

handlinger i 1964 om oprettelse af et 
teak forædli ngscenter. Resultatet blev i 
1965 indgåelsen af en formel aftale mel
lem Thailand og Danmark om oprettelse 
af Teak Improvement Centre. Aftalen 
havde form af en bekendtgørelse fra 
Udenrigsministeriet, hvor der i to kolon
ner (inddelt i paragraffer) på hhv. 
engelsk og dansk stadfæstedes de to lan
des forpligtelser. 
Hele sagen fyldte 6 A5 sider og inde
holdt kun i meget generelle vendinger 
formålet med projektet. Dette var: "at 
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Foto 6. Forsøgsstationen Mae Huat ved Ngao, fotograferet i 1965. Foto: Henrik Keiding. 

fremme forskningen med hensyn til 
genetik og forædling af teak træet i 
Thailand, og at sikre en fortløbende og 
forbedret fornyelse af teaktræ samt at 
forbedre dets kvalitet". Der blev altså 
givet meget frie hænder til at fonnulere 
et program til løsning af opgaverne. 
Konkret bidrog Danmark med to eksper
ter - en leder og en assistent - dækning 
af udgifter til køretøjer og andet udstyr 
til forædlingsarbejdet og afholdelse af 
projektets driftsomkostninger. Thailæn
derne skulle stille bygninger og jord til 
rådighed for projektet, samt de nødven
dige medarbejdere på forskellige ud dan
nelsesniveauer. 
Danmark bidrog til finansiering frem til 
1975, og følgende danske rådgivere/eks
perter var udstationeret: H. Keiding 
(1965-66), K. Bryndum (1965-70), T. 
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Hedegart (1966-75), og E.B. Lauridsen 
(1970-75). 
Efter 1975 overtog thaierne selv 
omkostningerne ved driften af Teak 
Improvement Centret med undtagelse af 
et fast fagligt bidrag fra dansk side i 
fonn af to måneders rådgivning pr år fra 
1976 til 1980. Der har også været støtte 
fra japansk side - primært til studier af 
vegetativ formering. Lektor Hubert 
Wellendorf fra Landbohøjskolens Arbo
retet har endvidere leveret et vigtigt fag
ligt input i forbindelse med opdatering 
af teak forædlingsplanerne i midten af 
80'erne (Wellendorf & Kaosa-ard, 1988). 
På Teak Improvement Centre blev der 
fra starten taget initiativ til en række 
forsknings- og udviklingsprojekter. Der 
var tale om meget målrettet forskning, 
som sigtede direkte mod fremavl af 



genetisk forbedret frø (Keiding, 1966). 
Arbejdet omfattede bl.a.: 

Indsamling af frøprøver og anlæg af 
proveniensforsøg: I de første år ind
samledes fra ikke mindre end 65 
lokaliteter i Thailand til afprøvning 
af lokale provenienser. Senere, efter 
etableringen af Danida Skovfrøcen
ter, deltog T.I.C. både i indsamling til 
- og anlæg af - internationale prove
niensforsøg (jf. nedenfor). 
Udvalg af særlig værdifulde enkelt
træer (plustræer) til fremtidig avl. 
Anlæg af klonsamling for produktion 
af vegetativt materiale til større op
formeringer, fx frøplantager: Efter 
model fra gummitræ plantagerne 
anlagdes såkaldte "multiplication 
gardens", til levering af podemateria
le ("budwood") hurtigere og i større 
mængder end direkte fra plustræerne. 
Videreudvikling af podeteknikker: 
Tilpasning af den såkaldte "dobbelt
flap" metode, og udvikling af pod
ninger på de såkaldte "stumps", samt 
opbevaring af "stump"-podninger. 
Anlæg af frøplantager. 
Arbejde med planteskoleforsøg: Spi
ringsundersøgelser og såningsteknik 
(se Bryndum, 1966). 
Blomstrings- og bestøvningsstudier: 
Forsøg med kontrollerede bestøvnin
ger (Bryndum & Hedegart, 1969). 
Oprettelse af registrerings systemer 
og organisation af forsøgsprocedurer. 

FAOs ekspertpanel og oprettelse 
af Danida Skovfrøcenter 

Etableringen af T.I.C. i 1965 påkaldte 
sig international opmærksomhed. Dan
marks rolle i oprettelsen af teak centeret 
var utvivlsomt medvirkende til at Dan
mark var et af de lande som blev invite-

ret til at sende en repræsentant til FAO's 
"Panel of Experts on Forest Gene 
Resources", som blev oprettet i 1968. 
Statsskovenes Planteavlsstation havde 
været meget aktiv på frøområdet inter
nationalt, og dets leder skovrider Hel
mut Barner blev denor udpeget som 
dansk repræsentant. 
F AO' s Panel on Forest Genetic Resour
ces blev nedsat, fordi der var en voksen
de bekymring over den stigende skov
ødelæggelse - særlig i troperne - og der
med over faren for at vigtige genres
sourcer ville gå tabt. I første omgang 
fokuseredes på de vigtigste plantage
træarter. Målet var at oprette et netværk 
af institutioner, der havde faglig bag
grund og ressourcer til at medvirke i et 
koordineret aktionsprogram. 
Danida bevilgede de nødvendige penge 
til oprettelse af et dansk center i slutnin
gen af 1969, som fik navnet Danish/ 
FAO Forest Tree Seed Centre, senere 
ændret til Danida Forest Seed Centre. 
Proveniensafprøvning og praktisk frøfor
syning blev valgt som hovedopgaver. 
Teak blev udpeget som en af prioritets
arterne. Målet var - gennem frøindsam
Jing og afprøvning - at skaffe sig oplys
ninger om variationen mellem popula
tionerne fra teaks store udbredelsesom
råde, og især deres egnethed til dyrkning 
under forskellige klimaforhold i den tro
piske zone. Herved ville man få oplys
ning om hvilke frøkilder, der var de 
mest lovende for de enkelte modtager
lande, hvilke genressourcer det var vig
tigt at beskyttefbevare, og en række 
andre forhold. 

International 
proveniensafprøvn i ng 

Først i 70' erne koordinerede Danida 
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Forest Seed Centre et verdensdækkende 
samarbejde om indsamling af frøprøver 
fra forskellige teakskove. I 1971-73 blev 
der således samlet frø fra over 75 prove
nienser fra især Indien, Thailand, Laos 
og Indonesien. Indsamlingen dækkede 
både l) naturligt forekommende teak
skove, 2) teakplantager, hvor man kend
te herkomsten, og 3) "landracer", d.v.s 
gamle teakplantager, hvor teaken ikke 
vokser naturligt, men var blevet indført 
mange år tidligere. 
De mange frøpartier blev sendt til Stats
skovenes Planteavlsstation, hvor de blev 
opbevaret på køl. Lande med interesse i 
teakdyrkning blev tilbudt et udvalg af de 
indsamlede provenienser, og der blev 
udarbejdet forslag til fælles forsøgs
design m.v. Konkret blev resultatet, at 
en række lande kunne anlægge tilsam
men 48 forsøg (Mexico, Brasilien, Puer
to Rico, Ghana, Nigeria, Tanzania, 
Kenya, Indien, Thailand, Laos, Kina, 
New Guinea og mange andre lande). 
Knap ni år efter anlæg foreslog Danida 
Forest Seed Centre de mange forsøgs
indehavere, at der blev foretaget en sam
let opmåling og analyse af forsøgene. 
Indledningsvist blev der udarbejdet et 
opmålingssystem (hvad skulle måles og 
hvordan?). Herefter blev 18 af forsøge
ne opmålt efter de fælles retningslinier. 
De mange data blev efterfølgende analy
seret i samarbejde med Hubert Well end
orf fra Landbohøjskolens Arboret. 
Resultaterne lå klar i form af en rapport 
i 1986 (Keiding et al. 1986), og denne 
oversigt er stadig det største, samlede 
tilgængelige forsøgs materiale vedr. teak 
proveniensforsøg. 
Da forsøgene var 17 år gamle blev 8 af 
forsøgene genopmålt, og resultaterne 
analyseret. Det blev herved muligt at 
undersøge hvordan træerne havde 
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udviklet sig fra 9 år til 17 år, herunder 
om anbefalingerne fra 9 års målingen 
stadig passede (Kjær et al. 1995). Ana
lyserne blev igen gennemført i samar
bejde mellem Arboretet og Danida 
Skovfrøcenter. 
Figur l viser i kompakt form eksempler 
på nogle overordnede tendenser, som 
kunne afsløres i forsøgene: Frøkilder fra 
det fugtige, vestlige Indien har generelt 
god stammeform - og vokser hurtigt 
(dog lidt afhængig af lokaliteten). De 
indonesiske frøkilder syntes særlig sta
bile i deres vækstkraft over en række 
lokaliteter, men stammeformen var knap 
så god - sådan meget groft sagt. 
Resultaterne for vækstkraft efter 17 år 
passede godt med 9-årsmålinger. For 
stammeform var der imidlertid tale om 
vigtige forskelle mellem provenienser
ne, som først for alvor kunne iagttages 
da træerne var blevet lidt større. 

Isoenzym studier 

I 1994 indledte Landbohøjskolens Ar
boretet og Teak Improvement Centre et 
samarbejde om undersøgelser af selvbe
støvning i teak. Ved hjælp af isoenzy
mer skulle det undersøges hvor meget 
teak selvbestøver under naturlige for
hold. 
Baggrunden var (og er stadig) at kun en 
meget lille andel af teakblomsterne bli
ver til frugter. Bestøvningsforholdene 
har derfor gennem adskillige år tiltruk
ket sig betydelig interesse (if. fx. Bryn
dum & Hedegart, 1969; Hedegart, 
1973), men det var først efter fremkom
sten af gode genetiske markører, at selv
bestøvningsraten for alvor kunne under
søges. 
Det er især små insekter som bestøver 
teak i Thailand. Insekter som ofte krav-
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Figur i. Oversigt over forskellige proveniensers stammeform og vækstkraft forskellige 
steder i verden (trial regions). Tallene henviser til provenienser - 1: Tørre dele af Indi
en, 2: indonesien, 3: Laos, 4: Det fugtige SV Indien, 5: Det halv-fugtige NV Indien, 6: 
Thailand. Kilde: Kjær et al. (1995). 
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Foto 7. Plantage i Kihuwi, Tanzania. De første teakplantager i Tanzania blev etableret 
i begyndelsen af 1900-tallet (Wood, 1967). Bemærk opvæksten af frøplanter. Teak
træernes frØsætning er tilsyneladende god i øst- og Vestafrika sammenlignet med 
SØ-Asien. Foto: Henrik Keiding. 

ler eller flyver meget rundt i de enkelte 
trækroner, og derfor kan tænkes at frem
me selvbestøvning. Fra kontrollerede 
krydsninger ved man imidlertid, at teak 
ikke er meget for at producere selvbe
støvet afkom. 
Det lille dansk-thailandske isoenzym
studium bekræftede, at under naturlige 
forhold er det kun en meget lille andel af 
teak afkommet som er selvbestøvet 
(Kjær & Suangtho, 1995). Andre studier 
har siden vist at selv bestøvede blomster 
normalt aborteres (Palupi & Owens 
1996). Disse iagttagelser kan i kombina
tion muligvis pege i retning af nye meto
der til forøgelse af frøsætningen. 
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I det uformelle dansk-thailandske sam
arbejde er isoenzymer også blevet 
benyttet til at undersøge beslægtethed 
mellem forskellige naturlige teakbestan
de (Kjær et al. 1996). 

Perspektiver for fremtidig 
forædling af teak 

I en nylig artikel om erfaringerne fra 
teak forædlingen i Thailand (Kaosa-ard 
et al. 1998) påpeges forhold af særlig 
vigtighed for opfyldelsen af de stigende 
krav til opformering af forbedret materi
ale i fremtiden. 
Der er et voksende behov for at plante, 



Foto 8. Verapong Suangtho (Royal Forest Department) og Allan B. Larsen (Danida 
Skovfrøcenter) undersøgerfrugtsætning i en af de ældste frøplantager i Thailand (Mae 
Gar, 1997). Foto: Erik D. Kjær. 

både i privat regi og af det offentlige. 
Dette øger antallet af planter, der skal 
skaffes til veje og dermed også mæng
den af frø, som skal produceres fra 
selekteret/forbedret materiale fra fx 
frøplantagerne. 
Netop på områderne blomstring, frøsæt
ning og frøspiring er der betydelige pro
blemer for teak'en i Thailand. Blom
stringen indtræder relativt sent omkring 
det femtende år, frøsætningen i forhold 
til antallet af blomster er beskedent, og 
endelig er spireprocenten almindeligvis 
lav, 5-10 procent. 
Disse problemer kan afhjælpes noget 
ved forbedrede teknikker og vegetativ 

formering (meristem- og stiklingefor
mering), men dette dækker næppe 
behovet. Til gengæld er der eksempler 
på langt større frøproduktion og bedre 
spiring, hvor teak 'en er plantet udenfor 
sit naturlige udbredelsesområde (foto 
7) som fx i Tanzania, Nigeria og Trini
dad. Træerne blomstrer også i en yngre 
alder, hvilket dog ikke er et ubetinget 
gode da det kan have en negativ indfly
delse på stammeformen Uf. indlednin
gen). 
Der ligger en udfordring i at undersøge, 
hvad der betinger disse forskelle. Der er 
stadig behov for at arbejde med forsk
ning og udvikling, selvom den største 
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udfordring utvivlsomt bliver at arbejde 
for etablering af bedre frøkilder i de 
mange lande som har påbegyndt teak 
plantninger i stor stil. 

Bevaring af genetiske ressourcer 
af teak i Thailand 

Thailand har gennem de forløbne 40 år 
gennemløbet en enorm udvikling og 
vækst - både i økonomi og befolknings
tal. Skovarealet er i denne proces blevet 
reduceret kraftigt, hvilket også er gået 
hårdt ud over de thailandske teakskove, 
hvor enorme arealer er ryddet til fordel 
for landbrug. 
Udviklingen ses tydeligt på figur 2. Det 
nuværende teakskovsareal (grønt) er 
således kun en lille procentdel af de 
områder som i 60'eme var dækket med 
teakskov. 
Under indtryk af de hastigt forsvindende 
teakskove har Royal Forest Department i 
samarbejde med Danida Skovfrøcenter 
udarbejdet en konkret plan for bevaring 
af Thailands værdifulde genressource i 
teak. En række bevaringsbestande er ble
vet udpeget i denne sammenhæng (Kjær 
& Suangtho, 1996; Graudal et al. 1998). 
Arbejdet indgår desuden i et støITe thai
dansk DANCED støttet projekt om bed
re bevaring og anvendelse af forstgene
tiske ressourcer i Thailand . Projektet -
Forest Genetic Resources Conservation 
and Management (FORGENMAP) - ret
ter sig mod en lang række arter, hvor 
teak blot er en, omend vigtig art. 

Erfaringerne spredes 

Siden påbegyndelsen af det thai-danske 
samarbejde har der været tale om gensi
dig løbende udveksling af erfaringer 
mellem fagfolk i Thailand og Danmark -
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ikke mindst mellem Danida Skov
frøcenter og Teak Improvement Centre. 
Med tilskyndelse fra oprettelsen af 
T.I.C. indgik Thailand og Danmark end
nu en aftale om at starte et lignende pro
jekt for tropiske fYITearter, hvoraf to: 
Pinus merkusii og P. kesiya begge fin
des naturligt forekommende i Thailand. 
Pine Improvement Centre (P.I.c.) blev 
etableret i 1970 og kom til at virke med 
dansk tilskud og udstationering af rådgi
vere indtil 1981. 
PlC eksisterer ligesom TIC stadigvæk, 
omend begge centre i dag fungerer på 
væsentligt lavere blus. Ligesom for 
teak 'en gav arbejdet med de tropiske 
fYITearter anledning til et livligt interna
tionalt samarbejde. 
Erfaringerne fra thai centrene og Danida 
Skovfrøcenters deltagelse i det internati
onale program for beskyttelse af forst
lige genressourcer har understreget hvor 
vigtigt det er at opretholde balancen 
mellem forskning (fx genetiske studier i 
forbindelse med proveniensforsøgene) 
og formidling af resultaterne i praksis. 
Det er vigtigt at den nødvendige viden 
fremskaffes, men gevinsterne høstes 
naturligvis kun hvis det gode frø sås i 
planteskolerne og de bedre træer plantes 
i plantagerne. Med andre ord skal det 
sikres at frøforsyningen teknisk udnytter 
den nye viden. Som et udtryk for oven
stående bruger Danida Skovfrøcenter 
som generel målsætning netop at kom
binere de tre hovedområder: Frøforsy
ning - genressource bevaring og skov
træforædling. 
I kraft af det voksende internationale 
engagement med mange kontakter til en 
lang række udviklingslande, er der sket 
en betydelig udvikling i omfanget og 
arten af opgaver som Danida Skov
frøcenter løser fx: 



- Planlægning og rådgivning vedrørende 
nationale skovfrøcentre. Til forskel fra 
de første projekter i Thailand ligger der 
langt større og detaljeret planlægning 
forud for igangsættelsen baseret på de 
indvundne erfaringer. 
- Genressource bevaring er blevet et sta
digt voksende felt for dansk engage
ment. DFSC har været involveret i etab
lering af et globalt ex situ konserverings 
program (indsamling af frø og plantnin
ger udenfor de oprindelige voksesteder) 
for en række tropiske fyrrearter fra Cen
tral Amerika, samt udvikling af prakti
ske retningslinier for genbevaring. 
Når genressource bevaring eller opret
holdelse af diversitet i det hele taget er 
et så vigtigt programpunkt for internati
onal bistand til udviklingslandene, skyl
des det selvfølgelig den grove udnyttel
se af naturskoven eller dens direkte øde
læggelse. Da årsagerne til tilbagegangen 
for de naturlige skove er et kompleks af 
markedsbestemte og sociale forhold, er 
løsninger ikke så enkle. Derfor er det 
vigtigt gennem dette arbejde at påvise at 
skovudnyttelse i videste forstand ikke 
behøver at være destruktiv, hvis man 
tager hånd om ressourcerne og mangfol
digheden. 
Problemerne er meget synlige i store 
dele af den tropiske zone, og det mang
ler ikke på gode intentioner og forslag til 
hvordan de skal løses. Ofte vil de fore
slåede indgreb til beskyttelse af skovene 
og naturværdierne medføre betydelige 
ændringer af hidtidig praksis, en omstil
ling som kan være svær umiddelbart at 
acceptere, medmindre man har nogle 
modeller og eksempler at henvise til. 
I dag målretter Danida Skovfrøcenter sit 
arbejde mod de fattigste områder i den 
tropiske verden, og de vigtigste arter er i 
dag derfor såkaldte tørzone arter (fx 

Acacier m.v.). Disse arter plantes ofte af 
ressourcefattige bønder på deres land
brugsjorde og/eller omkring landsbyer
ne. Der er naturligvis en række særlige 
problemstillinger som gør sig gældende 
under disse forhold, men alligevel har 
erfaringerne fra arbejdet i S0-Asien vist 
sig værdifulde i arbejdet med at sikre de 
ressourcefattige bønder et bedre livs
grundlag i form af bedre plantninger. 
I Danmark er en samlet og systematisk 
bevaring af genetiske ressourcer af træer 
og buske først påbegyndt relativt sent, 
dvs. i begyndelsen af 90'erne (Skov- & 
NaturstyreIsen, 1994a, Skov- & Natur
styreIsen, 1994b, Skov- & NaturstyreI
sen, 1997). I dette arbejde viste erfarin
gerne fra det internationale arbejde sig 
også at være værdifulde. Omvendt har 
det danske arbejde befrugtet planerne 
for genbevaring i troperne - ikke mindst 
arbejde med genbevaring i teak som er 
omtalt ovenfor. 

Teak: kun en blandt mange arter 

En væsentlig grund til at begynde for
ædling af teak var nødvendigheden af at 
supplere hugsten fra naturskov med 
hugst i plantager. Ved plantningerne 
blev det muligt at udnytte de muligheder 
som lå i at benytte forædlet plantemate
riale og derved skabe nogle produktive 
plantager. Det voldsomme pres på na
turskoven er imidlertid fortsat som følge 
af befolkningstilvækst og øget behov for 
landbrugsjord, som vist i figur 2. 
Når det drejer sig om genbevaring, er 
fokus ændret gennem de senere år. 
Hovedvægten lå oprindeligt på relativt 
få, meget plantede, plantagearter. I dag 
arbejdes med beskyttelse af et langt stør
re antal arter og økosystemer. Man sik
rer sig herved et genetisk bredere poten-
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Figur 2. Udvikling i det nordthailandske areal med teak skov fra 1962 til 1991. Kilde: 
Gengivet efter Graudal et al. (1997). 
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tiale og derved flere værdifulde valgmu
ligheder til at dække fremtidens behov 
for træplantning Uf. fx Butterfield, 
1995). 
I Thailand har Danida Skovfrøcenter 
siden sidst i 80' erne været fagligt invol
veret i et genbevaringsprogram for 8 
vigtige løvtræarter Dipterocarpus ala
tus, Hopea odorata, Shorea roxburghii, 
Dalbergia olieveri, D. cochinensis, Pte
rocarpus macrocarpus, Xylia ker ri og 
AJze/ia xylocarpa (Keiding, 1992). 
Som tidligere nævnt støtter DANCED 
for øjeblikket et projekt for bevaring af 
anvendelse af de genetiske ressourcer af 
en hel række arter, hvor teak "kun" er en 
blandt mange arter. Med andre ord er 
teaken s "status" i det thai-danske forst
genetiske samarbejde ændret fra at være 
den dominerende art, til i dag at være 
en blandt mange værdifulde tropiske 
træarter. 
Resultaterne fra det mangeårige samar
bejde er imidlertid mere relevant end 
nogensinde, fordi teaken på globalt plan 
plantes så meget. Og det samarbejde 
som for fyrre år siden blev etableret 
mellem Thailand og Danmark på det 
forstgenetiske område, eksisterer stadig 
og har det godt. 
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i rødgran og bøg 
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1. Indledning 

Umsetzen - eller Umsetzung - er et 
begreb i den tyske forstlige litteratur. 
Det kan forklares som en relativ for
skydning igennem årene af de enkelte 
træers størrelse i en bevoksning. Altså 
det fænomen, at hvis træ A er større 
(højere/tykkere) end træ B ved f.eks. 
alder 30 år, så er A mindre end B tyve år 
senere. Der er altså tale om, at de enkel-

te træers vækstmæssige udvikling ikke 
forløber parallelt med hinanden. 
I dette tidsskrifts hæfte 111995 er der 
redegjort for undersøgelser af Umsetzen 
i eg. (N.E. Holten: Umsetzung. DST 
1995, side 1-54). Disse undersøgelser 
fastslog, at Umsetzen i allerhøjeste grad 
finder sted, og det er gældende for alle 
alderstrin. For at konstatere om denne 
Umsetzen også forekommer hos andre 
træarter, er undersøgelserne udvidet til 
at omfatte vores to hovedtræarter, 
rødgran og bøg. 
For såvidt der er tale om diameterudvik
linger, er det naturligt at undersøge det 
meget store materiale, der findes i 
Forskningscentret for Skov & Land
skab, idet man igennem mange årtier har 
foretaget målinger af nummererede 
enkelttræers brysthøjdediameter. Ved 
imødekommenhed og velvilje fra Forsk
ningscentrets side er dette materiale stil
let til min disposition, og jeg udtrykker 
min bedste tak herfor. 

2. Rødgran, diameterudvikling 

Til nærværende undersøgelser er føl
gende forsøg udtaget: 
1) KD, Sofie Amaliegaard skov, Claus
holm skovdistrikt. Fødselsår 1936. Må
linger e. 1953 til e. 1977, 18-42 år. 
Hugstforsøg med graderne A, B, C og D . 
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Foto l. A-parcellen i hugstforsøget 
Sofie Amaliegård. Foto SF april 1980. 

2) IS, Gludsted plantage, Palsgaard 
skovdistrikt. Fødselsår 1892. Målinger 
e. 1954 til e. 1981,63-90 år. Hugstfor
søg med graderne A, B, C og D. 
3) KU, Store Dyrehave, Frederiksborg 
skovdistrikt. Fødselsår 1946. Målinger 
f. 1967 til f. 1991, 21-45 år. Hugstfor -
søg, hvor kun C-hugsten er undersøgt. 

2.1. KO Sofie Amaliegaard 

I hver af de udtagne parceller er de 
første 34 træer i det sidste måleår under
søgt, idet deres BHD er noteret for 
målingerne i efterårene 1953, 1961, 
1969 og 1977. Opstillingerne er her kun 
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Foto 2. C-parcellen i hugstforsøget 
Sofie Amaliegård. Foto SF april 1980. 

medtaget for A- og C-hugst i tabel l og 
2, da alle hugstgrader fremviser det 
samme, nemlig en umådelig variation 
og uoverskuelighed i diametertilvæks
terne. (Anvendt er parcellerne d, e, f, og 
a.). Foto l og 2 viser A- og C-parceller
ne. 
Et par eksempler på det varierede og 
uforklarlige i A-parcellen: 
Hvorfor har træ nr. 10 en meget høj til
vækst 1961-69, 50 mm, hvor gennem
snittet er lavere end i forrige periode, for 
herefter at styrtdykke til 17 mm i næste 
periode? 
Hvorfor har det i 1953 ret lille træ nr. 25 
så enorm en tilvækst for alle perioder, 



Tabel 1. Sofie Amaliegaard, parcel d. A-hugst. Tabellen viser enkelttræernes brysthøjde
diameter, opstillet efter diameterstørrelse i 1953. Søjler med ulige numre angiver diame
ter ved måling det pågældende efterår. Søjler med lige numre angiver den gennemsnitli
ge, årlige diametertilvækst i mm for perioden mellem de to målinger, søjle 8 dog tilvækst 
for hele perioden 1953-77. ( ~ er det græske delta og betegner tilvækst, her i diameter). 

Ko I. 1 2 3 4 5 6 7 8 
Træ E.53 ~d E.61 ~d E. 69 ~d E.77 1953-77 
nr. cm mm cm mm cm mm cm ~dmm 

21 12,5 47 17,2 44 21,6 22 23,8 113 
24 11 ,6 47 16,3 39 20,2 15 21,7 101 
18 10,5 40 14,5 37 18,2 27 20,9 104 
14 10,4 58 16,2 50 21,2 33 24,5 141 
32 10,3 35 13,8 38 17,6 30 20,6 103 
13 10,1 55 15,6 62 21,8 32 25,0 149 
8 10,1 27 12,8 15 14,3 4 14,7 46 
6 9,6 42 13,8 49 18,7 27 21,4 118 

22 9,6 29 12,5 19 14,4 7 15,1 55 
11 9,3 51 14,4 55 19,9 37 23,6 143 
34 9,2 40 13,2 40 17,2 16 18,8 96 
15 9,1 32 12,3 27 15,0 23 17,3 82 
20 9,0 44 13,4 27 16, l 15 17,6 86 
33 8,9 38 12,7 31 15,8 21 17,9 90 

9 8,7 42 12,9 18 14,7 3 15,0 63 
17 8,6 27 11,3 12 12,5 8 13,3 47 
4 8,5 30 11,5 12 12,7 2 12,9 44 

31 8,5 45 13,0 45 17,5 25 20,0 115 
10 8,4 39 12,3 50 17,3 17 19,0 106 
19 8,4 32 11,6 21 13,7 16 15,3 69 
3 8,3 31 11,4 18 13,2 26 15,8 75 

29 8,3 28 11,1 20 13,1 13 14,4 61 
23 8,1 24 10,5 9 11,4 O 11,4 33 

1 8,1 19 10,0 12 11,2 2 11,4 33 
7 8,0 27 10,7 23 13,0 11 14,1 61 

25 7,8 40 11,8 51 16,9 41 21,0 132 
12 7,8 37 11,5 27 14,2 11 15,3 75 
26 7,4 18 9,2 l 9,3 O 9,3 19 
30 7,4 26 10,0 10 11,0 3 11,3 39 

2 7,3 18 9,1 6 9,7 3 10,0 29 
28 7,2 34 10,6 40 14,6 15 16,1 89 

5 7,1 31 10,2 23 12,5 22 14,7 76 
27 6,6 21 8,7 18 10,5 14 11,9 53 
16 6,1 19 8,0 5 8,5 1 8,6 25 

Gennemsnitlig ~d 35 mm 28 mm 16mm 
18-26 år 26-34 år 34-42 år 
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Tabel 2. Sofie Amaliegaard, Parcel f C-hugst. Se forklaring til tabel l. 

Kol. l 2 3 4 5 6 7 8 
Træ E.53 ~d E.61 ~d E.69 ~d E. 77 1953-77 
nr. cm rrun cm mm cm mm cm ~dmm 

10 11,2 67 17,9 64 24,3 45 28,8 176 
36 10,1 60 16,1 57 21,8 29 24,7 146 
44 10,0 40 14,0 32 17,2 23 19,5 95 

9 9,7 51 14,8 55 20,3 31 23,4 137 
4 9,3 44 13,7 38 17,5 14 18,9 96 

49 9,3 55 14,8 37 18,5 26 21,1 118 
28 9,0 72 16,2 59 22,1 39 26,0 170 
45 8,9 52 14, l 48 18,9 27 21,6 127 
29 8,9 50 13,9 48 18,7 19 20,6 117 
54 8,8 57 14,5 32 17,7 48 22,5 137 
30 8,7 52 13,9 65 20,4 69 27,3 186 
15 8,5 41 12,6 33 15,9 17 17,6 91 
42 8,3 55 13,8 50 18,8 43 23,1 148 
18 8,1 43 12,4 52 17,6 42 21,8 137 

222 7,9 33 11,2 28 14,0 25 16,5 86 
19 7,9 48 12,7 43 17,0 17 18,7 108 
11 7,9 40 11,9 70 18,9 26 21,5 136 
1 7,8 43 12,1 41 16,2 22 18,4 106 

200 7,8 38 11,6 39 15,5 50 20,5 127 
41 7,7 56 13,3 51 18,4 26 21,0 133 

190 7,7 56 13,3 25 15,8 43 20,1 124 
7 7,6 56 13,2 69 20,1 49 25,0 174 

22 7,6 43 11,9 41 16,0 46 20,6 130 
21 7,3 34 10,7 28 13,5 19 15,4 81 
33 7,3 48 12, l 47 16,8 31 19,9 126 
39 7,3 63 13,6 74 21,0 46 25,6 183 
40 7,2 45 11,7 50 16,7 35 20,2 130 
50 7,1 46 11,7 64 18,1 43 22,4 153 
55 7,0 34 10,4 47 15,1 28 17,9 109 
46 7,0 33 10,3 50 15,3 25 17,8 108 
37 7,0 50 12,0 49 16,9 24 19,3 123 
43 6,7 40 10,7 34 14,1 30 17,1 104 
14 6,2 37 9,9 38 13,7 31 16,8 106 

212 6,1 40 10,1 50 15,1 31 18,2 121 

Gennemsnitlig ~d 48 rrun 47 mm 33 mm 
18-26 år 26-34 år 34-42 år 
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Tabel 3. Gennemsnitlige diametertilvækster for Sofie Amaliegaard forsøget opdelt i tre 
8-årige perioder. 

1953-61 
18-26 år 

A-hugst 35 mm 
B-hugst 36mm 
C-hugst 48 mm 
D-hugst 66 mm 

efter kol. 8 132 mm? Det kan selvsagt 
ikke skyldes en favorisering ved hugst
indgreb, da det drejer sig om en uud
hugget parcel. 
Nr. 3 har i modsætning til nr. 10 og 11 
den laveste tilvækst i den mellemste 
periode 1961-69. 
C-parcellen: Et meget stort antal træer 
har som gennemsnit faldende ~d igen
nem de 3 måleperioder. Hvorfor er det 
omvendt for nr. 30, hhv. 52, 65 og 69 
mm og for nr. 200? (~d står for diame
tertilvækst, red. anm.). 
Træ nr. 11 kulminerer i 1961-69 med 70 
mm. Hos nr. 190 er det omvendt med 25 
mm. 
Træ nr. 22 har en næsten ensartet vækst 
i alle 3 perioder, 43, 41 og 46 mm. 
Man kan blive ved med at finde eksem
pler på uforklarlige uregelmæssigheder. 
Resultatet er, at efter 24 års forløb er 
træernes størrelsesrang ganske ændret, 
idet kol. 7 langtfra udgør en faldende 
talrække, således som det var tilfældet i 
1953 (kol. 1). 
En opstilling af gennemsnitstilvækster
ne for de tre 8-årige perioder for de fire 
hugstgrader ses i tabel 3. 
A- og B-hugsterne viser stærkt faldende 
tilvækster i de 3 perioder, D-hugsten har 
højest~d 1961-69. 

1961-69 1969-77 
26-34 år 34-42 år 

28 mm 16 mm 
30 mm 15 mm 
47 mm 33 mm 
73 mm 57 mm 

Ser man på kol. 8 i tabel log 2 konsta
teres, ganske som hos eg, en betydelig 
forskel i enkelttræernes vækst igennem 
disse 24 år. Dette er udtryk for, at der er 
foregået en betragtelig U msetzen. Til
væksterne for A- og C-parcellen er i fig. 
1 og 2 oplagt grafisk over træernes BHD 
i 1953, altså kol. 8 over kol. 1 i tabel 1 
og 2, og disse kurver anskueliggør vari
ationerne. 
De udjævnede kurver viser tydeligt, at 
de største træer i gennemsnit har de 
største tilvækster. Dette er, også som 
hos eg, særlig karakteristisk ved svag 
hugst. 
En anden måde at få et nemt overblik 
over de uregelmæssige vækstforløb er 
ved at afsætte de enkelte træers BHD i 
de forskellige måleår - altså kol. 1, 3, 5, 
og 7 i tabel 1 og 2 - og forbinde hvert 
måleårs målinger med streger. Disse 
afbildninger, i fig. 3 og 4 for A- og C
hugsten (foreslået af skovrider A. G. 
Elmquist) viser på overskuelig måde, 
hvor varieret træernes vækstforløb er 
foregået. 
Hvis man vil forsøge at sætte tal på ure
gelmæssighederne, kan man udregne 
hver enkelt træs rang ved hver måling. 
Dette er gjort (efter forslag af A. G. 
Elmquist) ved først at udregne hver 
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Fig. l. A-hugsten, Sofie Amaliegaard. Gennemsnitlig årlig diametertilvækst i 24 år, 
1953-77, iforhold til BHD i 1953. 
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Fig. 2. C-hugsten, Sofie Amaliegaard. Gennemsnitlig årlig diametertilvækst i 24 år, 
1953-77, iforhold til BHD i 1953. 
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Fig. 3. A-hugsten, Sofie Amaliegaard. De enkelte træers brysthøjdediametre i de udtag
ne måleår. 

målings diameter i middelstamme
grundfladen og give denne rangen 1000. 
H vert træs rang beregnes da som dets 
BHD divideret med D i middelstamme
grundfladen for det pågældende måleår 
og ganget med 1000. Dette gøres for alle 

træerne for alle målinger og ved alle 
hugstgraderne. Hvert træs rangændring 
fra måling til måling beregnes, og man 
kan da sammenlægge rangændringeme 
for hver måleperiode, som eksemplet 
tabel 4 viser. 
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Fig. 4. C-hugsten, Sofie Amaliegaard. De enkelte træers brysthøjdediametre i de udtag
ne måleår. 
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Tabel 4. Eksempel på beregning af rangændring fra en måleperiode til en anden. A
hugst. 

Træ nr. rang ændring rang ændring rang ændring rang 
1953 1961 1969 1977 

21 1420 -33 1387 +7 1394 +6 1400 
24 1318 -3 1315 -12 1303 -27 1276 
18 1193 -24 1169 +5 1174 +55 1229 
...... 

I alt 1894 2395 1496 

Tabel 5. Sofie Amaliegaard. Sum af rangændringer. 

1953-61 
18-26 år 

A-hugst 1894 
B-hugst 1616 
C-hugst 1711 
D-hugst 2501 

I alt: 7722 

Ved at sammenstille disse tal kan man få 
et udtryk for tilbøjeligheden til rangæn
dring og dermed et udtryk for graden af 
Umsetzen på forskellige alderstrin og 
ved forskellige hugstgrader. Tallene 
fremgår af tabel 5. 
Der synes at være en tilbøjelighed til 
efterhånden aftagende Umsetzen, hvori
mod denne ikke synes at være afhængig 
af hugststyrken efter disse målinger. 

2.2 IS Gludsted Plantage 

I denne hedebevoksning med fød
selsåret 1892 er der ligeledes udtaget 34 
træer i hver af A-, B-, C- og D-hugst 

1961-69 1969-77 Summen 
26-34 år 34-42 år heraf 

2395 
2104 
1853 
1443 

7795 

1496 5785 
1141 4861 
1465 5029 
1163 5107 

5265 20.782 

parcellerne med betegnelserne m, k, a 
og c. Af måleårene er udtaget e. 1954 
(e.1953 for D-parcellen), e. 1963, e. 
1972 (for D-hugsten e. 1973) og e. 
1981, altså bevoksningsaldrene 63-90 
år. Foto 3 og 4 viser A-parcellen og 02-
parcellen. 
Opstilling af de forskellige målinger for 
enkelttræernes BHD, svarende til tabel 1 
og 2, viser et ganske analogt billede, når 
man ser bort fra, at tallene for ~d ganske 
naturligt er lavere i denne gamle hede
bevoksning. Opstillingerne er derfor 
udeladt her. 
Her afbildes kun fig. 5 og 6, som viser 
de enkelte træers BHD i de forskellige 
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Foto 3. A-parcellen i hugstforsøget i 
Gludsted Plantage. Foto SF marts 1987 
(forsøget blev stærkt skadet i stormen i 
1981, men A-parcellen var nogenlunde 
uskadt). 

måleår, denne gang for B- og D-hugst
en. 
Udsvingene er her mindre end på Sofie 
Amaliegaard som følge af mindre til
vækster. Billedet er dog det samme og 
giver atter udtryk for forskelligartet 
vækstudvikling hos enkelttræerne. 

Foto 4. D2-parcellen i hugstforsøget i 
Gludsted Plantage. Foto SF marts 1987. 



I denne bevoksning er det ligeledes 
undersøgt, om Umsetzen er afhængig af 
alder eller hugststyrke. Der er på samme 
måde som for Sofie Amaliegaard fo rta
get rangberegning for hvert enke lt træ 

ved hver enkelt måling i de forskellige 
parceller, og rangændringemes sum er 
beregnet. Resultatet ses i tabel 6. 
Som ved Sofie Amaliegaard spores en 
tilbøjelighed til aftagende Umsetzen ved 

Fig. 5. B-hugsten, Gludsted Plantage. De enkelte træers brysthøjdediametre i de udtag
ne måleår. 

BHD 

25cm 

15cm ~------~--~~--~~-4~--------~.-------------------

10cm ~----------~------------~~~~~+---~~~e-----.---

5 cm '--___________________________________________________ x_ Træ nr. 
17 26 15 1 O 9 19 7 3 20 33 23 22 27 8 14 12 29 

1 24 25 16 31 2 32 18 30 21 6 13 5 4 11 34 28 
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Fig. 6. D-hugsten, Gludsted Plantage. De enkelte træers brysthøjdediametre i de udtag
ne måleår. 
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Tabel 6. Gludsted plantage. Sum af rangændringer. 

1954-63 1963-72 1972-81 Summen Relativ 
63-72 år 72-81 år 81-90 år heraf 

A-hugst 700 885 844 2429 100 
B-hugst 950 836 843 2629 108 
C-hugst 1171 997 902 3070 126 
D-hugst 1329 917 983 3229 133 

I alt: 4150 3635 3572 11.357 
Relativ 100 88 86 

Note: for D-parcellen er måleårene 1953-63, 1963-73 og 1973-81. 

stigende alder, medens målingerne i 
denne gamle hedebevoksning udtrykker 
jævnt stigende Umsetzen ved forøget 
hugststyrke. Dette sidste får man også et 
indtryk af ved at sammenligne fig. 5 
med fig. 6, hvor "bjergtoppene" fore
kommer kraftigere udtalt og i et større 
antal, altså et mere varieret billede, som 
svarer til kraftigere virkende U msetzen. 

2.3 KU Store Dyrehave 

Forskningscentret har desuden et hugst
forsøg på Sjælland på Frederiksborg 
skovdistrikt i Store Dyrehave. Bevoks
ningen har fødselsåret 1946, og for kort 
at undersøge om der også her har fundet 
Umsetzen sted, er C-parcellen udtaget. 
Der er målt forårene 1967, 1975, 1983 
og 1991, altså ved bevoksningsaldre 21-
45 år. Foto 5 viser C-parcellen. 
Opstilling af de udtagne 34 træers BHD 
i de fire måleår og de beregnede L'ld for 
hver periode viser helt det samme 
uoverskuelige billede. Her gengives blot 
som for Gludsted Plantage enkelttræer-

't . 

Foto 5. C-parcellen i hugstforsøget 
Store Dyrehave. Foto SF januar 1987. 
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Fig. 7. C-hugsten, Store Dyrehave. De enkelte træers brysthøjdediametre i de udtagne 
måleår. 
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nes tykkelser i de enkelte måleår - se fig. 
7 - de viser blot, at forholdene her svarer 
til Sofie Amaliegaard og Gludsted. 

3. Rødgran, højdeudvikling 

Højdemålinger på stående såvel som på 
skovede løvtræer er besværlige og 
unøjagtige, men for nåletræerne er dette 

langt enklere. Derfor forekommer det 
naturligt at foretage målinger i nåletræ, 
hvis man vil undersøge, om der finder 
Umsetzen sted med hensyn til højde
vækst. 
Dette er undersøgt i tre rødgranbevoks
ninger, idet der ved renafdrift af to 
bevoksninger er udvalgt 20 tilfældige 
træer, passende størrelsesmæssigt for-

Tabel 7. Højder og højdetilvækst, rødgran, Aashøj Skov. Tabellen viser enkelttræernes 
højde opstillet efter størrelse i 1979. I søjlerne med lige numre er højdetilvæksten ?h 
udregnet for de fem år, søjle 8 angiver dog højdevækst for hele perioden 1979-94. 

KoI. 1 2 3 4 5 6 7 8 
Træ 1979 MS år 1984 M5år 1989 M5 år 1994 M 1979-94 
nr. m m m m m m m m 

1 21,5 2,7 24,2 2,0 26,2 1,3 27,5 6,0 
2 20,8 2,4 23,2 2,0 25,2 1,1 26,3 5,5 
3 20,0 2,7 22,7 1,8 24,5 1,0 25,5 5,5 
4 19,7 1,9 21,6 2,3 23,9 1,8 25,7 6,0 
5 19,3 1,9 21,2 2,4 23,6 1,5 25,1 5,8 
6 19,0 2,1 21,1 1,9 23,0 1,7 24,7 5,7 
7 18,3 1,3 19,6 1,1 20,7 1,1 21,8 3,5 
8 18,2 1,7 19,9 1,4 21,3 1,5 22,8 4,6 
9 18,1 2,4 20,5 1,9 22,4 1,1 23,5 5,4 

10 18,1 2,1 20,2 1,7 21,9 1,3 23,2 5,1 
11 18,0 1,7 19,7 1,7 21,4 1,2 22,6 4,6 
12 18,0 1,3 19,3 2,0 21,3 1,5 22,8 4,8 
13 17,8 1,8 19,6 2,5 22,1 1,6 23,7 5,9 
14 17,8 1,2 19,0 1,4 20,4 1,1 21,5 3,7 
15 17,8 1,6 19,4 1,2 20,6 0,8 21,4 3,6 
16 17,3 1,8 19,1 1,2 20,3 1,0 21,3 4,0 
17 16,9 2,0 18,9 1,6 20,5 1,1 21,6 4,7 
18 16,9 1,6 18,5 1,8 20,3 0,9 21,2 4,3 
19 15,7 l, l 16,8 1,9 18,7 1,2 19,9 4,2 
20 13,5 2,5 16,0 1,8 17,8 1,1 18,9 5,4 

Gns.M 1,89 m 1,78 m 1,25 m 
40-45 år 45-50 år 50-55 år 
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delt. Her har man målt de sidste 15 års
skud og træhøjden 15 år tidligere. Det 
samme er foretaget i en ung bevoksning, 
hvor der har været foretaget rækkehugst, 
idet der dog her kun er målt 8 årsskud på 
20 tilfældigt udvalgte træer. 
De tre bevoksninger er: 
1. GI. Køgegaard skovdistrikt, Aashøj 

Skov, afd. 15. Fødselsår 1939, målt f. 
1994 ved alder 55 år. 

2. Gisselfeld Klosters skovdistrikt, 
Hesede Skov, afd. 100. FØdselsår 
1951, målt f. 1996 ved alder 45 år. 

3. Bregentved skovdistrikt, 0sterskov, 
afd. 618. Fødselsår 1976, målt f. 
1995 ved alder 19 år. 

Jeg vil gerne rette en tak til disse tre 

skovdistrikter for tilladelse til at foreta
ge disse målinger. 

3.1 Aashøj skov 

Ganske som ved diametermålingerne 
angiver tabel 7 hvert træs højde i de fire 
år, opstillet i rækkefølge efter størrelse f. 
1979. ~h (højdetilvæksten) er udregnet 
for hver periode, og i kol. 8 for alle 15 
år. 
Det første, der kan konstateres er, at der 
også her har fundet Umsetzen sted. Til
væksterne har svinget en del i forhold til 
hverandre, se f.eks. koi. 8. Resultatet er 
da også, at træernes størrelsesmæssige 
rækkefølge efter 15 års forløb er en 

Fig. 8. Rødgran Aashøj Skov. Gennemsnitlig årlig højdetilvækst i 15 år i forhold til h!J~j
den i 1979. 
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Fig. 9. Rødgran Aashøj Skov. De enkelte træers højder i måleårene. 
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anden end i 1979, idet kol. 7 ikke angi
ver stedse faldende talværdier. Det ses 
dog umiddelbart, at udsvingene, for
skydningerne og uregelmæssighederne 
er mindre end for diametrenes vedkom
mende. 
Lægges ~h 1979-94 grafisk op over høj
den i 1979, altså koI. 8 over koI. l i tabel 
7, fås fig. 8. 
Den store spredning i enkelttræernes 
højdevækst fremgår tydeligt af fig. 8, 
men den udjævnede kurve viser gen
nemsnitlig størst tilvækst for de største 
træer, lavest for de mindste . Der er størst 
chance for, at høje træer bevarer - og 
øger - deres forspring, mens det modsat
te gælder for de små. 
Det er oftest langt lettere for udviseren 
at få skabt store kroner blandt de højeste 
træer. Derimod er det vanskeligt at ska
be store kroner - og dermed stor tykke 1-
sesvækst - blandt de lave træer, selvom 
man ved hugsten giver dem plads til 
siderne. Det skyldes, at kroneudviklin
gen, skabt ved højdevæksten, ofte er 
retarderet. 
Et overblik over de uregelmæssige høj
devækstudviklinger kan fås ved at 
afsætte træhøjden for enkelttræerne i de 
fire undersøgte år, svarende til f.eks. fig. 
3-4 for BHD. Dette er gjort på fig. 9 . 
Uden den stedfundne Umsetzen ville de 
tre øverste kurver, i lighed med den 
nederste, stedse have været faldende. 
Uregelmæssighederne er dog væsentligt 
mindre udtalt end for BHD, se f.eks. fig. 
6. 
Det allerenkleste og mest overskuelige -
men ikke ufarlige - er at opstille træerne 
i koI. 7, højderne 1994, i tabel 7 efter 
størrelse ved siden af koI. l, højderne i 
1979 og forbinde træer med samme 
nummer med streger, således som fig. 
10 viser. 
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Når det ikke er ufarligt, er det fordi høj
derne her er fordelt efter en Gauss-kur
ve, i hele m således: 

højder 1979 antal 
13 m l 
14 m 
15 m 1 
16 m 2 
17m 4 
18 m 6 
19 m 3 
20 m 2 
21 m 

Dette bevirker, at der skal en meget 
stærk Umsetzen til at ændre størrelses
rangen blandt de største og blandt de 
mindste træer. 
Eller se på koI. 1 tabel 7. Træ nr. 19 og 
20 har en højdeforskel på 2,2 m. Der 
skal derfor en meget betydelig grad af 
Umsetzen til for at disse kan skifte 
størrelsesrang, i modsætning til nr. 7 til 
12, seks træer der alle ligger inden for 
0,3 m. 

3.2. Hesede skov 

En opstilling af træernes højde i årene 
1981,1986, 1991 og 1996 af denne ved 
afdrift 45-årige bevoksning og udreg
ninger af H giver det samme billede som 
for Aashøj i tabel 7. U regelmæssighe
derne og rangforskydningerne er blot 
mere udtalte her. Til illustration heraf 
henvises til fig. 11, der angiver træhøj
derne i de udtagne måleår. 
Sammenlignes fig. Il med den tilsva
rende for Aashøj i fig. 9 , ses de største 
forskydninger i Hesede skov, uden at 
man dog er i stand til at gi ve nogen for
klaring herpå. 
Udsvingene for højdevæksterne er dog 



1979 1994 

13 

10 

10 

11 12 

12 11 

13 

14 17 

15 14 

16 15 

17 16 

18 18 

19 19 

20 20 

Fig. 10. Rødgran Aashøj Skov. Enkelt
træernes vækstforlØb opstillet efter 
rangstørrelse af højden i 1979 og 1994. 

også her væsentlig mindre end for dia
metrenes vedkommende. 

3.3. Østerskov 

Denne bevoksning er målt i f. 1995 ved 
alderen 19 år, og topskuddene er målt, 
så man også har højderne ved aldrene 15 

år (1991) og Il år (1987) fra frø. 
Bevoksningen er en rækkevis blanding 
af eg og rødgran, og målingen omfatter 
20 tilfældigt udtagne træer i de række
huggede graner. 
Denne ganske unge bevoksning har haft 
en betydelig Umsetzen, som opstillin
gen af en tabel svarende til tabel 7 for 
Aashøj viser. Her gengives blot fig. 12 
med en opstilling af de enkelte træers 
højder i måleårene. 
Udsvingene er mindre end i de ældre 
bevoksninger i Aashøj og Hesede i fig. 9 
og ll . Det må anføres, at målestoksfor
holdet er det samme i de tre figurer, men 
perioderne er kun 4 år i 0sterskov, mod 
5 år i fig. 9 og Il. 

4. Er Umsetzen i højdevækst hos 
rødgran genetisk bestemt eller 
afhængig af kårene? 

For at undersøge dette er det nærliggen
de at følge højdeudviklingen hos stiklin
geformerede individer af samme klon -
dvs. træer som ifølge sagens natur har 
samme arvemasse. Det er så heldigt, at 
der på Arboretet i Hørsholm findes ca. 
20 år gamle rødgraner, der er fremkom
met ved stiklingeformering af forskelli
ge kloner. Ved vel villighed fra Arbore
tets og fra dr. agro. Chr. Nørgård Niel
sens side er målinger fra disse kloner 
stillet til min disposition, og jeg bringer 
min bedste tak herfor. 
I efteråret 1989 er der foretaget målinger 
af totalhøjder i den dengang 19 årige 
klonsamling samtidig med, at man har 
foretaget målinger af grenkransenes høj
de for de sidste 10-12 år. Man er således 
i stand til at udregne højderne og højde
tilvæksterne i dette tidsrum. Det er gjort 
for to kloner og for højderne i 1980, 
1983, 1986 og 1989. 
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Højde 

25m 

20m 

15m 

)( 
)( 

10m 

'--------------------------- Træ nr. 
10 12 13 11 17 18 8 19 20 

4 7 9 6 14 5 15 3 2 16 

Fig. 11. Rødgran Hesede Skov. De enkelte træers højde i måleårene. 
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Højde 

10m 

5m 

1m 

'------------------------- Træ nr. 

11 12 7 1 18 9 4 3 2 6 
16 20 8 1 O 17 13 19 15 14 5 

Fig . 12. Rødgran Østerskov. De enkelte træers højde i måleårene. 

Opstillingen fremgår af tabel 8, der gan
ske svarer til tidligere opsti Ilinger. Der 
er foretaget beregning og opstilling for 
klon nr. V3795 og nr. V3800, men da 
resultaterne for de to kloner svarer til 
hinanden, er kun nr. V3795 medtaget 
her. 
Som det fremgår af tabel 8, er højde
vækstudviklingen højst forskelligartet 

hos disse enkelttræer med ganske sam
me arveindhold. Hos nogle træer er 
udviklingen helt jævn i de tre måleperi
oder - f.eks. nr. 9 med 2,3, 2,3, og 2 ,2 m, 
eller hos nr. 6. Hos andre er udviklingen 
svingende - f.eks. nr. 7 eller nr. 4. 
Sammenlignes nr. 7 med nr. 2, har 7 
lavere tilvækst i 1. periode - 1,6 m - end 
nr. 2 med 2,0 m; i næste periode er det 
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VII VIII VI XII III XI IV V X IX 

Fig. 13. Arboretets klonsamling nr. 3800. Enkelttræernes højder i de udtagne måleår, 
opstillet efter størrelse i 1987, se rækken med x. Højde for 12 rameter (stiklingeforme
rede individer) af klon nr. V3800. 

omvendt. Det samme gælder nr. Il og 
nr. 4 også for l. og 2. periode. Hvorfor 
har nr. 11 stigende ~h - 2,0, 2,2 og 2,8 m 
- mens nr. 5 har faldende? Altså mange 
uregelmæssigheder trods ens genetisk 
indhold. 
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For klon nr. 3800 vises på fig. 13 de 
absolutte højder for de udtagne år, hvil
ket tydeliggør ændringerne i størrelses
rangen . Det samme kan ses på fig. 14, 
der viser en anden opstillingsmåde. 
Figurerne for klon nr. 3795 er ganske 



OST 
Dansk Skovbrugs Tidsskrift 

83. årgang . 1998 

Dansk Skovforening, København 

Tryk: Litotryk, Svendborg 



Redaktionsudvalg: 
Skovrider Ole Pedersen (formand) 
Lektor Jens Dragsted 
Skovfoged Søren Ladefoged 
Direktør Niels Elers Koch 
Forstfuldmægtig Pernille Karlog 
Skovbrugs lærer Tyge Kjær 

Redaktion: 
Søren Fodgaard (ansvarshavende) 

Oplag: 900 
ISSN: 0905-295x 

Udgives af 
Dansk Skovforening 
Amalievej 20 
1875 Frederiksberg C 
Telefon 33 24 42 66 
Fax 33 24 02 42 
e-mail info@skovenes-hus .dk 

II 



INDHOLDSFORTEGNELSE side 

Finn Helles, Per Holten-Andersen og Michael Linddal: 
Dansk skovøkonomi gennem et halvt århundrede .......................... 101 

N.E. Holten: 
Umsetzen i rødgran og bøg ........................................... 141 

Henrik Keiding og Erik D. Kjær: 
Teak - en træagtig staude med et stort potentiale .......................... .125 

Bent Keller og Peter Matthesen: 
Optagningstidspunkt, kølelagring og plantetid for skovplanter ................ 177 

Erik D. Kjær og Helmuth Bamer: 
Valg af skovfyrprovenienser til klitten ................................... 25 
(rettelse hertil s. 188) 

Jørgen Neckelmann: 
Foryngelse af rødgran på heden II. 
Jordbearbejdning og hjælpetræer på renafdrift .............................. 1 

III 



Temanummer om Skovarbejderuddannelsens 50 års jubilæum 

Henrik Studsgaard: 
Skovarbejderuddannelsens 50 års jubilæum ............................... 38 

Lilly Wibe rg: 
Skovarbejdere og skovarbejde i historisk belysning ...... .... .............. .40 

H.P. Vangskov: 
Rejsende i undervisning ... ....... ... .................... ..... ........ 52 

Tage Ogstrup: 
Skovarbejderskolens oprettelse og første år . . ........ .. . . .................. 55 

Christian Olander: 
På kursus i Kagerup .. ............... .. . ...... ........ . ... .. ......... 62 

Ib Christensen: 
Uddannelse i stadig udvikling .......................................... 66 

Ib Skals Jensen: 
Fra håndredskaber til moderne EDB-styrede maskiner .... .. . . ......... . . . ... 79 

Poul Schreiner Hansen: 
Skovarbejde og skovarbejderuddannelse .............................. .. .. 83 

Karen Westerbye-Juhl: 
Skovarbejdere i udvikling ... ... .... . .. ..... ...... ...... ............... 88 

Hans Okholm: 
Skovarbejder - nu og i fremtiden .. ... ..... ........ ........ .... .......... 93 

Finn Arvid Olsson: 
Uddannelsesreform 2000 ............................ . ................ 98 

IV 



Tabel 8. Arboretets 19- årige klonsamling nr. 3795. Højder og højdetilvækster. Opstil
let efter størrelse i 1980. Alle målinger er fortaget om efteråret. 

Træ nr. Højde ~h Højde 
1980 3år 1983 

m m m 

12 4,5 2,4 6,9 
8 4,4 2, l 6,5 
7 4,2 1,6 5,8 
2 4,1 2,0 6,1 
11 4,0 2,0 6,0 
4 3,9 1,6 5,5 
6 3,9 2,3 6,2 
l 3,3 1,8 5, l 
9 3,3 2,3 5,6 
10 3,3 2,2 5,5 
3 3,2 2,2 5,4 
5 2,9 2,2 5, l 

Gns.H 2,06 

1987 1996 

VII XI 

VIII XII 

VII 

VI 

XII VI 

III VIII 

XI III 

IV IV 

V V 

~h Højde Ml Højde ~h 

3år 1986 3år 1989 1980-1989 
m m m m m 

2,6 9,5 2,4 11,9 7,4 
2,7 9,2 2,3 11 ,5 7,1 
2,6 8,4 2,6 11 ,0 6,8 
2,2 8,3 2,3 10,6 6,5 
2,2 8,2 2,8 11,0 7,0 
2,9 8,4 2,1 10,5 6,6 
2,3 8,5 2,5 11,0 7,1 
2,4 7,5 2,2 9,7 6,4 
2,3 7,9 2,2 10,1 6,8 
2,6 8,1 2,3 10,4 7,1 
2,4 7,8 2,5 10,3 7,1 
2,1 7,2 1,6 8,8 5,9 

2,44 2,32 

tilsvarende, hvorfor de er udeladt her. 
Den betydelige Umsetzen , der her er 
konstateret hos træer med samme arve-
anlæg, sandsynliggør, at kårene spiller 
en betydelig - måske afgørende - rolle 
for den uregelmæssige højdevækst hos 
rødgran. 

5. Rekapitulation 
vedrørende rødgran 

Disse undersøgelser viser med hensyn 
til diameterudvikJing, at Umsetzen gan-

Fig. 14. Arboretets klonsamling nr. 
V3800, opstillet efter størrelse i 1987 og 
1996. 
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ske som hos eg finder sted i betydelig 
grad også hos rødgran. Der spores kun 
afhængighed af hugststyrken i GI udsted 
hvor Umsetzen var stærkest ved de stær
ke hugster. 
Såvel på Sofie Amaliegaard som i Glud
sted spores en tendens til aftagende 
Umsetzen, jo ældre bevoksningen bli
ver. Men selv i den meget gamle 
bevoksning i GI udsted konstateres 
U msetzen op til 90 år. 
Endvidere har man påvist Umsetzen 
m.h.t. højdeudvikling, omend i mindre 
grad end for diameterudviklingen. 
Endelig er der konstateret Umsetzen hos 
træer med samme arveanlæg, hvilket 
sandsynliggør, at kårene er afgørende 
for disse processer. 

6. Bøg - diameterudvikling 

For at undersøge om der med hensyn til 
diameterudvikling foregår Umsetzen i 
bøg, ligesom det er tilfældet i eg og 
rødgran, er der udvalgt to bevoksninger. 
Dels en meget gammel bevoksning for 
at se, om der på dette sene alderstrin fin
der U msetzen sted, dels et betydeligt 
yngre hugstforsøg for at undersøge, om 
der spores afhængighed af hugststyrken. 
Målingerne tilhører ligesom de tidligere 
omtalte Forskningscentret for Skov & 
Landskab, og det drejer sig om følgende 
prøveflader: 
1) EC, Blommeskoppel, Gråsten skov

distrikt. Fødselsår 1945. Målinger 
forår 1972 til forår 1997, 27-52 år. 
Hugstforsøg med graderne: 

A uudhugget, 100% relativ grundflade 
B svagt hugget, 81 % relativ grundflade 
C middelstærk hugst, 63% relativ grund-

flade 
D meget kraftig hugst, 45% relativ 

grundflade. 
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2) DE Kongsøre skov, Odsherred skov
distrikt. Fødselsår 1793. Målinger 
forår 1951 til forår 1993,158-200 år. 

6.1 EC Blommeskoppel 

Atter her er der udtaget 34 træer fra alle 
fire hugstgrader. Der er anvendt målin
ger fra årene 1972, 1980, 1988 og 1997. 
Foretages opstillinger svarende til tabel 
1 med BHD og udregnede ~d, forekom
mer der også her stribevis af uregelmæs
sige vækstforløb. Da billedet principielt 
er det samme, er der her kun medtaget 
målinger fra D-graden i tabel 9, hvor 
også de enkelte træers årlige ~d og deres 
rangændringer i perioderne er anført. 
Rangen er beregnet som beskrevet under 

Foto 6. D-graden i Blommeskoppel. 
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Tabel 9. Bøg, Blommeskoppel D-hugst. Enkelttræernes BHD opstillet efter størrelse i 
1972 med beregnet rang værdi. Rangændringer og årlige diametertilvækster er beregnet 
for de enkelte måleperioder. 

Træ 1972 Rang Rang årl . 1980 Rang Rang-
nr. cm ændr. ~d cm ændr. 

1972-80 mm 1980-88 

38 14,9 1263 24 116 24,2 1287 44 
13 14,6 1237 93 86 21,5 1144 22 
3 14,2 1203 113 79 20,S 1090 22 
7 13,8 1169 79 84 20,S 1090 39 

32 13,7 1161 7 100 21,7 1154 6 
51 13,4 1136 18 104 21 ,7 1154 48 
48 13,1 1110 4 96 20,8 1106 57 
20 13,1 1110 41 88 20,1 1069 39 
25 13,0 1102 47 108 21 ,6 1149 14 
40 12,8 1085 37 104 21 , l 1122 12 
49 12,4 1051 51 80 18,8 1000 8 
S 12,4 1051 9 90 19,6 1042 23 

11 12,4 105 l 46 81 18,9 1005 3 
1 12,2 1034 83 110 21 ,0 1117 52 

28 12,2 1034 23 85 19,0 1011 3 
21 12,0 1017 68 105 20,4 1085 24 
SO 11 ,9 1008 40 79 18,2 968 24 
2 11,7 992 35 79 18,0 957 35 
6 11,5 975 52 98 19,3 1027 3 

43 11,4 967 28 91 18,7 995 20 
52 11,4 967 31 78 17,6 936 37 
36 11 ,2 950 66 99 19,1 1016 35 
44 11,1 941 22 88 18, l 963 9 
34 10,9 924 12 84 17,6 936 34 
54 10,7 908 44 90 17,9 952 24 
42 10,5 890 4 79 16,8 894 19 
30 10,4 882 108 103 18,6 990 48 
33 10,4 882 100 54 14,7 782 IO 
19 10,2 865 56 63 15 ,2 809 16 
24 10,1 857 27 69 15 ,6 830 l 
14 9,2 780 18 73 15,0 798 57 
23 9,1 772 6 66 14,4 766 71 
35 8,7 738 SS 78 14,9 793 13 
31 8,5 720 41 73 14,3 761 49 

Middeidiam. 11 ,8 cm 18,8 cm 
Gns. 87 mm 
I alt 1488 921 
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årl. 1988 Rang Rang- år\. 1997 Rang årlig ~d 
~d cm ændr. ~d cm mm 
mm 1988-97 mm 1972-97 

106 32,7 1243 25 96 41,4 1218 106 
100 29,5 1122 8 98 38,3 1130 95 
95 28,1 1068 62 67 34,1 1006 80 

115 29,7 1129 l 96 38,3 1130 98 
106 30,2 1148 15 91 38,4 1133 99 
93 29,1 1106 O 93 37,5 1106 96 
85 27,6 1049 25 98 36,4 1074 93 
88 27,1 1030 6 84 34,7 1024 86 

113 30,6 1163 63 74 37,3 1100 97 
101 29,2 lIlO 5 96 37,8 1115 100 
96 26,5 1008 11 81 33,8 997 86 
90 26,8 1019 31 74 33,5 988 84 
95 26,5 1008 29 74 33,2 979 83 
88 28,0 1065 24 81 35,3 1041 92 
94 26,5 1008 16 91 34,7 1024 90 
94 27,9 1061 34 77 34,8 1027 91 
99 26,1 992 46 101 35,2 1038 93 

lOl 26,1 992 76 112 36,2 1068 98 
98 27,1 1030 11 91 35,3 1041 95 

100 26,7 lO15 6 88 34,6 lO21 93 
100 25 ,6 973 8 79 32,7 965 85 
84 25 ,8 981 5 81 33,1 976 88 
88 25,1 954 8 83 32,6 962 86 
99 25,5 970 9 86 33,2 979 89 
81 24,4 928 58 57 29,5 870 75 
90 24,0 913 l 77 30,9 912 82 

109 27,3 1038 18 94 35,8 1056 102 
70 20,3 772 42 81 27,6 814 69 
81 21,7 825 5 68 27,8 820 70 
78 21,8 829 6 68 27,9 823 71 
56 19,5 741 64 87 27,3 805 72 
95 22,0 837 107 111 32,0 944 92 
79 21,2 806 51 49 25,6 755 68 
88 21,3 810 69 94 29,8 879 85 

26,3 cm 33,9 cm 
~mm 85 mm 

945 
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Fig. 16. C-hugsten Blommeskoppel. De enkelte træers brysthøjdediametre i de udtagne 
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rødgran som det enkelte træs BHD divi
deret med den pågældende målings dia
meter i middels tamme grundfladen og 
multipliceret med 1000. 
Gennemsnittet af ~d er størst i 1980-88 
og mindst i sidste periode. 
Mange træer viser faldende tal for ~d, 
således nr. 38,40 og l, medens nr. 50 og 
nr. 2 har stedse stigende ~d. Visse træer 
har stærkt svingende tilvækster - nr. 33 
og 14 - andre har et endog yderst 
regelmæssigt udviklingsforløb - f.eks. 
nr. 20, 6 og 44. 
Et udtryk for uregelmæssighederne og 
størrelsesforskydningerne ses i fig. 15 
og 16, hvor de enkelte træers BHD er 
afsat i de enkelte måleår for henholdsvis 
A- og C-parcellerne. 
"Bjerglandskaberne er nok så voldsom
me" i fig. 15, hvilket giver en formod
ning om den kraftigste U msetzen ved 
den svage hugst i disse bevoksninger. 
De tilsvarende figurer for B-graden er 
analog med A-hugsten, ligesom D-par
cellen minder stærkt om figur 16 med C
hugst. 
En opstilling over rangændringerne 
efter dette system for de fire hugststyr-

ker i de tre måleperioder ses i tabel 10. 
Her ses aftagende U msetzen med stigen
de alder og med forøget hugststyrke. 

6.2 DE Kongsøre skov 

I denne meget gamle bøgebevoksning 
findes i dag kun 28 træer, og opstillin
gen af måleresultaterne fra forårene 
1951,1968,1981 og 1993 ses i tabel 11. 
Det må her konstateres, at selv i denne 
gamle bevoksning finder der U msetzen 
sted i aldrene 158 til 200 år. 
I gennemsnit er årlig ~d stigende i de tre 
perioder, henholdsvis 31 , 40 og 42 mm. 
Men f.eks. nr. 10, 24 og 53 har størst til
vækst i 1968-81, nr. 86 lavest. Også her 
har nogle træer en særdeles regelmæssig 
vækstudvikling - f.eks. nr. 71 og 62 -
mens andre svinger stærkt. 
Tabel 12 viser klupningsskemaet for 
1951 og 1993, og opstillingen af træerne 
efter stØrrelsesrang ses i fig. 17 . 
De i 1951 fem største træer er stadig de 
fem største i 1993, men trods den store 
afstand i klupningsskemaet er disse 
træer i deres høje alderdom i stand til at 
skifte plads i løbet af disse 42 år. 

Tabel 10. Blommeskoppel. Sum af rang ændringer. 

1972-80 1980-88 1988-97 sum relativ 
27-35 år 35-43 år 43-52 år 

A-hugst 2190 1666 l728 5584 100 
B-hugst 2211 1491 1868 5570 100 
C-hugst 1599 1341 991 3931 70 
D-hugst 1488 921 945 3354 60 

I alt: 7488 5419 5532 18.439 
Relativ: 100 72 74 
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Tabel 11. KongsØre skov. Enkelttræernes BHD opstillet efter størrelse af BHD i 1951. 
Årlige diametertilvækster for perioderne er beregnet i kol. 2, 4 og 6, for hele perioden i 
kol.8. 

KoI. 1 2 3 4 5 6 7 8 
Træ 1951 årl.~d 1968 årl. ~d 1981 årl . ~d 1993 1951-93 
nr. cm mm cm mm cm mm cm årl. ~d mm 

25 81,3 44 88,8 50 95,3 49 101 ,2 47 
50 76,5 29 81,5 38 86,5 28 89,8 32 

7 73,5 42 80,7 48 87 ,0 48 92,8 46 
28 70,0 38 76,5 48 82,8 53 89,2 46 
35 70,0 39 76,7 50 83,2 47 88,8 45 
65 66,1 30 71,2 34 75,6 47 81,2 36 
84 66,1 41 73,0 48 79,2 48 84,9 45 
10 66,0 36 72,2 45 78,1 33 82,1 38 
44 64,8 39 71,4 38 76,3 43 81,4 40 
41 63,6 39 70,2 42 75,7 53 82,1 44 
17 63,3 52 72,1 55 79,3 42 84,3 50 
37 62,4 35 68,4 42 73,8 36 78,1 37 
24 61,4 36 67,6 52 74,4 43 79,6 43 
13 61,3 27 66,0 38 70,9 38 75,4 34 
46 60,7 38 67,2 47 73,3 38 77,8 41 
53 59,8 36 66,0 54 73,0 40 77,8 43 
49 58,8 31 64,0 42 69,4 28 72,7 33 

2 58,8 34 64,5 52 71,3 63 78,9 48 
33 57,2 25 61,5 32 65,6 42 70,6 32 
87 52,4 19 55,6 26 59,0 43 64,2 28 
71 50,0 20 53,4 23 56,4 25 59,4 22 
62 49,9 22 53,6 27 57,1 29 60,6 25 
88 48,5 34 54,2 51 60,8 42 65,8 41 
70 47,4 12 49,4 28 53,0 37 57,4 24 
90 46,0 20 49,4 25 52,7 37 57,1 26 
89 42,5 23 46,4 33 50,7 76 59,8 41 
72 42,0 19 45,3 32 49,4 44 54,7 30 
86 39,3 13 41,5 10 42,8 23 45,5 15 

Ons. ~d 31 mm 40mm 42 mm 
158-175 år 175-188 år 188-200 år 
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Tabel 12. Klupningsskemaet i lige cmfor 
1951 og 1993 for Kongsøre Skov. 

1951 cm 1993 cm 

40 I 
42 2 
44 
46 
48 2 
50 2 
52 
54 
56 
58 3 2 
60 2 3 
62 3 
64 3 
66 3 
68 
70 2 
72 
74 
76 1 
78 4 
80 l 
82 4 
84 2 
86 
88 l 
90 2 
92 
94 
96 
98 
100 
102 

Hvis man gør rangforskydningen op 
efter samme principper som tidligere i 
denne artikel, fås væsentlig lavere tal i 
Kongsøre skov end i den unge bøgebe-

voksning i tabel 10. I de tre perioder er 
det i den gamle skov henholdsvis 373, 
332 og 401, men det drejer sig her om et 
mindre antal træer - 28 imod 34 - men 
længere måleperioder på 17, 13, og 12 
år. 

7. Rekapitulation for bøg 

Først og fremmest konstateres også for 
denne træ art en betydelig U msetzen, 
både i de unge og i de helt gamle 
aldersklasser. 
Graden af Umsetzen synes dog ved dis
se målinger afsvækket i den meget gam
le skov. I aldersklasserne 27 til 52 år 
synes den stærkest i de yngste år, men i 
modsætning til resultaterne for eg og 
rødgran i Gludsted har disse målinger 
kraftigst Umsetzen ved de svage hugst
grader. 

8. Er Umsetzen først og fremmest 
betinget af den førte udhugning? 

Man kunne forestille sig, at der var en 
overensstemmelse imellem den førte 
udhugning og de uregelmæssige vækst
forløb. Det skal forstås således, at hvis 
et træ i en given periode har haft stigen
de ~d, skulle dette især skyldes, at der er 
hugget for træet. Tilsvarende skulle en 
lav tilvækst være koblet sammen med, 
at træet ikke har fået plads. 
Måletallene giver ikke basis for at udre
de disse forhold igennem de mange årti
er - og nægtes kan det ikke, at den førte 
hugst kan spille en vis rolle - men en 
række kendsgerninger taler for, at denne 
ikke kan være af afgørende betydning. 
Det synes hensigtsmæssigt at gennemgå 
disse forhold nærmere, idet følgende 
forhold ikke synes logiske, hvis Umse
tzen primært var afhængig af hugsten: 
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Fig. 17. Bøg Kongsøre Skov. Ændring af størrelsesrang af BHD 1951-93, 158-200 år. 

1. Ganske de samme uregelmæssige 
vækstforløb findes for både bøg, eg og 
rødgran, såvel i de uudhuggede A-par
celler som i de huggede. 
Hvis man ser på fig. 3, vil man se, at 
denne figur er ganske analog med de 
udhuggede parceller, se fig. 4. 

2. De uregelmæssigheder, der er påvist, 
er så tilfældige og af en sådan styrke, at 
det næppe udelukkende kan være hugst
betinget. 
Hvis uregelmæssighederne primært 
skulle være knyttet til den førte hugst, 
kunne man formentlig konstatere en 
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større konsekvens i diameterudviklin
gen. Især for løvtræ, og især når det tid
ligste ungdomsstadie er forbi, hugges 
der vel i store træk for de samme træer 
hugst efter hugst. 
Jeg har i al fald mange gange konstate
ret, at jeg, når jeg viser ud i en bevoks
ning, jeg har vist ud 2-3 gange før, på 
lang afstand finder frem til de bedste 
træer, som jeg vil hugge for. Når jeg 
kommer hen til dem konstaterer jeg, at 
jeg også har hugget for dem ved tidlige
re udvisninger, altså at der er en vis 
logik og konsekvens i udvisningen. 
En sådan logik og konsekvens savnes 



ganske i oversigterne for diameterud
viklingerne. Eksempelvis fra tabel 9 i 
Blommeskoppel: Træ nf. 3 og nr. 52 har 
betydelig større ~d i 2. periode end i 1., 
langt mere end den gennemsnitlige stig
ning. Hvis dette primært skulle skyldes 
hugstindgreb, må man undres over, at 
deres vækst går tilbage 1988-97. Tilsva
rende gælder i nogen grad træ nr. 25. 

3. Umsetzen finder sted i formentlig 
svækket, men dog betydelig grad i end
og meget gamle ege- og bøgebevoksnin
ger, hvor reaktionsevnen over for hugst 
er moderat. 
For bøgens vedkommende kan her hen
vises til fig. 17, der viser en betydelig 
ændring i størrelsesrang, formentlig 
stærkere end disse gamle træers reakti
onsevne over for hugst kan præstere. 
I tabel 11 har det lille træ nr. 89 en 
beskeden ~d i de første 30 år, for heref
ter i de næste 12 år at gro 2-3 gange så 
meget og være det træ, der har groet 
mest 1981-93. En så kraftig hugstreakti
on kan umuligt forventes i en gammel 
bevoksning. 
For egens vedkommende er vi så heldi
ge at være i besiddelse af Forsknings
centrets værdifulde målinger fra We
dellsborg Kongeskov med fødselsår 
1832. I 1952 har man her foretaget en 
måling af kronefladeprojektionen, se 
fig. 18, hvor de træer, der er skovede 
siden, er afmærket. Ved at følge diame
termålingerne i de næste ca. 40 år dels 
for de træer, der er hugget for, dels de 
øvrige, kan man undersøge, om hugst
indgrebene konsekvent giver. forøget 
~d, når et træ får mere plads. 
Dette er ingenlunde tilfældet. I tabel 13 
ses en opgørelse over alle de stedfundne 
klupninger efter 1952. 
Træ nf. 34 har fået fjernet en generende 

nabo mod sydøst i 1955 og en mod syd
vest i 1971. Dets tilvækst 1955-63 sva
rer helt til gennemsnittets 39 mm, i 
næste periode har det vokset under gen
nemsnittet. Så får det yderligere plads i 
1971, men vokser stadig under gennem
snittet, og det samme 1983-93. 
Træ nr. 27 får plads mod syd 1955 og 
mod vest 1971. Dets tilvækst 1955-63 er 
lidt over gennemsnittets, men i næste 
periode stiger årlig ~d til 75 mm. I 1971 
får det yderligere plads, men ~d halve
res næsten, og i sidste periode gror det 
under gennemsnittet. 
Træ nr. 74 har i alle 38 år haft særdeles 
god og konstant plads, men ~d svinger 
alligevel meget stærkt. 
Man kan blive ved, men nogen støn·e 
konsekvens kan ikke konstateres, tvært
imod synes til væksterne varierende, 
tilfældige og uforklarlige. 

4. Umsetzen er konstateret i afmærkede 
hovedtræer i Bregentveds egebevoks
ninger. 
Baggrunden for, at man på Bregentved 
på et tidligt stadium udvælger de træer, 
der skal udgøre slutbestanden, som skal 
indeholde 50-60 træer, er, at disse træer 
principielt stedse skal have mulighed for 
fri og uhæmmet kroneudfoldelse. Også 
hos disse afmærkede træer finder der i 
betydelig grad Umsetzen sted. 

5. Der er konstateret Umsetzen med 
hensyn til højdevækst, der er uafhængig 
af den førte hugst. 
Både hos eg, og som det fremgår af den
ne artikel, hos rødgran, forekommer der 
Umsetzen med hensyn til højdevækst. 
Højdevæksten er i store træk uafhængig 
af hugststyrken, og da der forekommer 
Umsetzen her, synes det ikke ulogisk, at 
tilsvarende ikke hugstafhængige proces-
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Tabel 13. Wedellsborg Kong eskov. Enkelttræerne opstillet efter størrelsen af BHD i 
1955. Årlige diametertilvækster for perioderne er beregnet. 

Træ 1955 årl. 1963 årl. 
nr. cm ~d mm cm ~d mm 

3 73,4 66 78,7 65 
47 72,6 43 76,0 55 

8 72,4 43 75 ,8 61 
64 72,4 60 77,2 70 
59 71,2 26 73,3 43 
68 71,1 30 73,5 38 
27 70,4 44 73,9 75 
74 67,9 55 72,3 64 
40 66,2 38 69,2 51 

l 66,1 35 68,9 43 
56 66,0 43 69,4 56 
23 66,0 53 70,2 58 
34 61 ,3 39 64,4 43 
51 61,3 29 63,6 39 
57 60,5 28 62,7 45 
18 57,1 31 59,6 48 
14 57,0 36 59,9 46 
61 53,1 13 54,1 28 

6 52,7 25 54,7 29 

Gns. ~d 39 mm 50 mm 
123-131 år 131-139 år 

ser forekommer for diameterudviklin
gen. 

9. Sammendrag 

1) Der er i D.S.T. hæfte 1, 1995 og i 
denne artikel konstateret, at der hos vore 
tre hovedtræarter bøg, eg, og rødgran i 
betydelig grad foregår varierende, rela
tivt uregelmæssige - det vil vel sige 
ikke- klimaafhængige - og uforklarlige 
vækstfodøb, ofte med ændring i størrel-

1971 
cm 

83,9 
80,4 
80,7 
82,8 
76,7 
76,5 
79,9 
77,4 
73 ,3 
72,3 
73,9 
74,8 
67,8 
66,7 
66,3 
63,4 
63,6 
56,3 
57,0 

åd. 1983 årl. 1993 
~dmm cm ~d mm cm 

48 89,7 56 95,3 
43 85,5 55 91,0 
41 85,6 49 90,5 
64 90,5 57 96,2 
48 82,4 26 85 ,0 
35 80,7 33 84,0 
43 85,0 45 89,5 
53 83,7 86 92,3 
43 78,4 56 84,0 
34 76,4 37 80,1 
40 78,7 48 83,5 
37 79,2 55 84,7 
36 72,1 45 76,6 
26 69,8 46 74,4 
24 69,2 40 73,2 
33 67,3 55 72,8 
25 66,6 49 71,5 
18 58,4 33 61,7 
24 59,9 41 64,0 

38mm 48 mm 
139-151 år 151-161 år 

sesrang til følge. Dette begreb kan man 
med et desværre ikke dansk klingende 
udtryk benævne Umsetzen eller Um
setzung. 
2) Der er konstateret Umsetzen både 
med hensyn til diameterudvikling og til 
højdeudvikling. Tilbøjeligheden til Um
setzen synes at være væsentligt mere 
udpræget for diametervækstens ved
kommende. 
3) Der er søgt forskellige metoder for at 
få talmæssige udtryk for den stedfundne 
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U msetzen for at konstatere, om der er 
afhængighed af alder, hugststyrke m.m. 
Det synes vanskeligt at finde en metode, 
der fejlfrit og sikkert kan belyse dette. 
4) For eg er der konstateret mest Um
setzen blandt stærkt huggede bevoks
ninger, for bøg mest i de urørte eller 
svagt huggede. Dette forekommer ikke 
logisk, og det er tænkeligt, resultaterne 
ikke er almengyldige. Dette gælder også 
for rødgran, hvor der ikke spores afhæn
gighed af hugststyrke i ca. 30-40 års 
alderen, men i en gammel hedebevoks
ning fandtes den kraftigste Umsetzen 
ved de stærke hugstgrader. 
5) Der er foretaget overvejelser om årsa
gen til disse tilsyneladende uforklarlige 
vækstforløb, uden at det dog tør påstås, 
at der er fundet en logisk forklaring. 
6) For det praktiske skovbrug kan det 
være af interesse og af betydning at ken
de disse processer. Det gælder både ved 
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den daglige, almindelige udvisning -
især i yngre løvskov - og når man gør 
sig overvejelser med hensyn til afmærk
ning af hovedtræer både i løvtræ og i 
nåletræ, i særdeleshed når der til denne 
er knyttet en opkapning. 

Efterskrift 

Per Holten-Andersen har efter læsnin
gen af artiklen om U msetzen i eg og af 
manuskriptet til nærværende artikel 
udtalt, at der tiltrænges en matematisk
statistisk bearbejdelse af materialet, og 
at han er villig til at påtage sig dette 
arbejde. 
Jeg er ham meget taknemmelig herfor, 
idet det må forventes at give et mere sik
kert grundlag for dermed mere velun
derbyggede konklusioner. 
En sådan sammenstilling for de tre træ
arter følger således senere. 



Optagningstidspunkt, 
kølelagring og 
plantetid for skovplanter 
Af Bent Keller og Peter Matthesen, Forskningscentret for Skov & Landskab 

Baggrund 

Nedenstående artikel bygger på resulta
ter fra to af Forskningscentrets forsøg 
vedrørende kølelagring og skovplanters 
kvalitet. 
Formålet med disse forsøg er at under
søge, hvilken betydning optagningstids
punkt, lagringstid og plantningstids
punkt har for planternes overlevelse og 
vækst, efter at de er plantet ud i kultu
rerne. Forsøgsserien er finansieret af 
Stiftelsen Hofmansgave og Statsskove
nes Planteavlsstation. 

Forsøgsbeskrivelse 

Der blev ved forsøgene anvendt bar
rodsplanter af arterne sitkagran, nobilis , 
bøg og eg. Alle planter var fremstillet på 
Hedeselskabets planteskole Brøndlund
gård. Gennem et helt år, fra og med 
august 1992 til og med juli 1993, dog 
excl. januar og februar, blev der midt i 
måneden optaget et parti planter af hver 
af de 4 træarter, se jig ur l. 
Planterne blev gennem hele perioden 
optaget fra træartsvis samme bed. Plan
teskoleplanterne blev således selvsagt et 
år ældre i løbet af anlægsperioden. 
Bøge- og egeplanterne var 2-årige rod-

skårne frøbedsplanter i august måned 
1992, mens nobilis og sitkagran var hen
holdsvis 2/1 og 2/1s ved samme tid. 
Idet der henvises til figur 1 er behand
lingerne således: 
I midten af hver måned optages planter i 
planteskolen. I sommermånederne opta
ges udelukkende planter til frisk 
udplantning. I perioden september 1992 
til april 1993 (sitkagran og nobilis) og 
perioden oktober 1992 til april 1993 
(bøg og eg) optages både planter til frisk 
udplantning og til indlagring på køl. De 
kølelagrede planter blev lagret i 3-lags 
papirsække i kappekølerum (O til -1 °e) j 
fra l til 10 måneder, idet delpartier fra 
hver indlagring blev udplantet i hver af 
de efterfølgende udplantningsmåneder. 
Sitkagran og nobilis blev plantet ved 
Arnborg efter afdrift af første generation 
rødgran i hedeplantagen Harreskov 
Plantage under Hedeselskabet, Midt- & 
Vest jyllands skovdistrikt. Jordbunden er 
smeltevandssand og -grus. 
Bøge- og egeplanterne blev udplantet i 
Himmerigskov ved Århus j forbindelse 
med et skovrejsningsprojekt under Sil
keborg Statsskovdistrikt. Jordbunden er 
moræneler, tidligere agerjord med ærter 
som sidste afgrøde. 
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Optaget Plantet medio 
medio aug. sep!. akt. nov. dec. mar. apr. mai iun. jul. 

aug. N+L 
sept. N+L N N N N N N N N 
akt. N+L N+L N+L N+L N+L N+L N+L N+L 
nov. N+L N+L N+L N+L N+L N+L N+L 
dec. N+L N+L N+L N+L N+L N+L 

mar. N+L N+L N+L N+L N+L 
apr. N+L N+L N+L N+L 
maj N+L 
jun. N+L 
jul. N+L 

N sitkagran og nobilis 
L bøg og eg 

Friskudplantning 

Figur l. Plan for optagning, indlagring og udplantning afplanteskoleplanterne. 

Optimal plantebehandling 

I de her refererede forsøg er planternes 
overlevelse og højdevækst fem vækst
sæsoner efter udplantningen anvendt 
som mål for hensigtsmæssigheden af 
optagningstidspunktet, lagringstiden og 
udplantningstidspunktet. 
Nu er resultatet af en plantning jo 
afhængigt af mange andre faktorer end 
de ovenfor nævnte. Det har stor betyd
ning for plantningens kvalitet og der
med planternes overlevelse og trivsel, at 
planterne stresses så lidt som muligt 
gennem hele håndteringskæden. Der 
blev derfor under hele processen med 
optagning, sortering, bundtning, pak
ning i 3-lags plantesække, lagring, 
transport og udplantning fokuseret på at 
gennemføre en så optimal plantebe
handling som muligt. 
For en uddybning af emnet "optimal 
plantebehandling" kan henvises til 
Neckelmann 1. 1984. 
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Planteafgang 

Planteafgangen i forsøgene er opgjort 
efter fem vækstsæsoner og gennemgås 
efterfølgende for hver af de fire træarter. 

Sitkagran 
Den samlede planteafgang fem vækst
sæsoner efter udplantning er i figur 2 
vist for de forskellige behandlinger. De 
fOlTeste søjler - diagonalen - viser plan
teafgangen for de friskudplantede plan
ter. De øvrige søjler viser planteafgang 
for planter som er optaget i den måned 
der er markeret i venstre side af figuren, 
men som er udplantet en eller flere 
måneder senere - i den måned som er 
markeret i højre side. 
Det ses, at i hele perioden medio august 
til og med medio april har friskudplant
ning været mulig med en acceptabel lav 
planteafgang (under 10%). Det ses end
videre, at planter af sitkagran ikke har 
været modne for indlagring på køl 



medio september (planteafgang 70-
90%), men at indlagring i perioden 
medio oktober til og med medio april 
ikke væsentligt har forringet planternes 
vitalitet. Dog skal her bemærkes, at 
planter indlagret i specielt oktober, men 
også november og december har en 
noget forhøjet planteafgang ved 
udplantning i juli måned. 
Det er vanskeligt ved disse forsøgs 
opbygning at afgøre, hvilken vægt lag
ringstiden, henholdsvis plantetidspunk
tet har for resultatet. Anvendes udplant
ningsmåneden som indgang i figuren 
bemærkes, at der ved sen udplantning i 
maj, juni og juli er opnået et væsentligt 
bedre resultat ved brug af køle lagrede 
planter, end ved brug af friskoptaget 
plantemateriale. 

Optagningsmined 

Nobilis 
Figur 3 viser planteafgangen for de for
skellige behandlinger af nobilis fem 
vækstsæsoner efter plantning. 
Generelt bemærkes et meget højt og 
uacceptabelt planteafgangsniveau for 
samtlige behandlinger. Der er næppe 
tvivl om, at forsøgslokalitetens uegnet
hed for træ arten udgør en væsentlig 
årsag til det høje afgangsniveau. 
Der er dog nogle ganske interessante 
spring i planteafgangsniveauerne. Ef ter
årsplantning medio august til og med 
medio oktober har givet særdeles dårligt 
resultat for friskoptagne nobilis-planter, 
men til gengæld er der relativt lille for
skel på resultaterne af friskudplantning 
fra medio november og helt hen til 
medio juli. 

Figur 2. Planteafgang for sitkagran. Højden på søjlerne viser planteafgangenfor plan
ter optaget i måneden vist til venstre og udplantet i måneden vist til højre. 

179 



100 

Optagn'ngsmån~d 

Figur 3. Planteafgang for nobilis. 

Egnethed for indlagring på køl synes 
opnået i oktober-november og med et 
optimum i december. Kølelagrede nobi
lis indlagret medio december har ved 
udplantning i perioden medio april til 
medio juli klaret sig bedre end friskop
taget plantemateriale. 

BØg 
Planteafgangen for bøgedelen af forsø
gene fem vækstsæsoner efter plantning 
er vist i figur 4. 
Der er en meget klar afgrænsning af den 
periode, hvor udplantning af friskoptag
ne planter i forsøgene har givet accepta
belt resultat: Medio september til medio 
april. Uden for denne periode har brug 
af friskoptaget plantemateriale givet helt 
uacceptable resultater. 
Der er i forsøget foretaget indlagring på 
køl i perioden medio oktober til medio 
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april. Det ses af figuren, at planterne 
stort set har kunnet tåle indlagring på 
køl i hele den undersøgte periode, for 
oktober-indlagringen dog ikke uden 
nogen vitalitetsforringelse. Der synes at 
være et optimum for indlagring i decem
ber. 
Kølelagrede bøgeplanter har ved forårs
og specielt sommerplantningeme haft 
bedre overlevelse end friskoptagne 
planter. Selv plantning medio juli har 
givet minimal planteafgang for kølelag
rede planter. 

Eg 
Planteafgangen fem vækstsæsoner efter 
plantning for forsøgsdelen med eg frem
går af fig ur 5. 
Lige som for bøg er der en klar afgræns
ning af den periode, hvor udplantning af 
friskoptagne planter i forsøget er lykke-
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Figur 5. Planteafgang for eg. 
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Sitkagran 

No b ilis 

Bøg 

Eg 

aug. sept. okt. nov . dee Jan. feb . mar. apr. Jun jul. 

Medio udplantningsmåned 

Figur 6. Anbefalede plantetider for friskoptagne planter. 

des med tilfredsstillende overlevelse, 
men i forhold til bøg er perioden for
skudt en måned: 
Perioden medio oktober til medio maj 
har givet tilfredsstillende overlevelse for 
friskudplantet eg. I hele den periode, 
hvor indlagring af egeplanter på køl er 
undersøgt - medio oktober til medio 
april - synes planterne at have kunnet 
tåle kølelagringen uden væsentligt tab af 
vitalitet. 
Resultaterne tegner ikke for eg noget 
klart, optimalt indlagringstidspunkt. 
Ved sen forårs- eller sommerplantning 
tegner der sig en meget klar fordel ved 
at anvende kølelagret plantemateriale af 
eg frem for friskoptagne planter. 

Sammenfattende om planteoverlevelse 
For så vidt angår plantetid for friskop
tagne barrodsplanter peger resultaterne 
på de i figur 6 viste perioder som anbe
falelsesværdige. 
Dog skal der her udtrykkes et forbehold 
for arten nobilis, som i forsøget generelt 
har meget høj planteafgang, og hvis 
resultater for så vidt angår friskudplant
ning i det sene forår/sommer i denne 
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undersøgelse afviger noget fra en tidli
gere undersøgelse , Koch, N.E., 1978. 
Der kan i øvrigt generelt henvises til en 
tidligere offentliggjort anbefaling ved
rørende plantetid Neckelmann, 1. & 
Matthesen, P. , 1995a, hvori resultater 
fra disse forsøg indgår. 
Vedrørende den del af undersøgelsen, 
som viser planternes modenhed for ind
lagring på køl, peger resultaterne sam
stemmende for de fire arter på, at 
sitkagran, nobilis, bøg og eg i den aktu
elle anlægsperiode har været egnede for 
indlagring i 3-lags papirsække på kappe
køl (O til -1 ae) i perioden medio oktober 
til medio april. 
Nobilis og bøg har - bedømt på etable
ringssikkerheden - i undersøgelsen haft 
et optimalt indlagringstidspunkt i de
cember, sitkagran i perioden medio 
november til medio marts, medens eg 
har udvist lige god lagerbarhed i hele 
den nævnte periode. 
Det skal bemærkes, at løvtræarterne 
ikke i undersøgelsen er søgt indlagret 
udenfor den nævnte periode, og at nåle
træ arterne udenfor perioden kun er ind
lagret i september, hvor de tydeligvis 



ikke var lagerbare. Det kan således ikke 
udelukkes, at den lagerbare periode er 
længere end her påvist. I øvrigt kan ved
rørende lagring og lagerbarhed henvises 
til Neckelmann, 1. & Matthesen, P. , 
1995b. 
Forsøgenes resultater viser, at lagerbare 
planter ikke under de benyttede omstæn
digheder og med de benyttede lagrings
tider tydeligt har mistet vitalitet som føl
ge af lagringstidens længde. 
Det fremgår endelig af resultaterne, at 
kølelagrede planter ved forårs- og speci
elt sen forårs/sommerplantning kan 
være at foretrække frem for fri skoptag
ne planter, samt at kølelagrede planter 
for så vidt angår planteoverlevelse stort 
set muliggør plantning året rundt. 

Planternes højdevækst 

Gennemsnitshøjden i behandlingerne 
efter fem vækstsæsoner på kulturarealet 
fremgår for de fire træarter af tabellerne 
l til 4. 
Det bemærkes, at der i forhold til over
sigten i figur l er behandlinger, hvor der 
ikke er anført nogen gennemsnitshøjde. 
Højdemålingen er ikke anvendt hvor der 
blandt de 4 gentagelser pr. behandling 
forekommer parceller, som ikke efter 
fem vækstsæsoner indeholder minimum 
9 originalplanter. 

Sitkagran 
Betragtes udplantningen af friskoptagne 
planter i de forskellige måneder (gråto
nede felter) bemærkes, at plantninger fra 
perioden medio september til medio 
april har haft den bedste højdevækst. 
Friskudplantning fra og med medio maj, 
d. v .s. efter vækstsæsonens start, har 
resulteret i en lidt lavere gennemsnits
højde fem vækstsæsoner efter. 

I perioden medio december til og med 
medio april er der - bedømt på gennem
snitshøjderne - ingen klar forskel på, om 
der anvendes friskoptagne eller kølelag
rede planter. Ved sen forårsplantning, 
medio maj, har de kølelagrede planter 
klaret sig lige så godt som vinterplante
de og tidlig forårsplantede. De højsom
mer-plantede, medio juli, har tydeligvis 
haft en dårlig højdeudvikling. 
Det er værd at bemærke, at der med den 
anvendte forsøgsmetodik ikke for det 
kølelagrede plantemateriale kan påvises 
nogen tydelig forringelse af vækstpoten
tialet som følge af lagringsperiodens 
længde, idet udsving forekommer at 
være koblet til plantningstidspunktet. 

Nobilis 
Som for overlevel sen bemærkes for høj
deudviklingen i nobilis, at denne gene
relt har været meget dårlig på det aktuel
le forsøgsareal. I øvrigt bemærkes, at der 
ikke er klare tendenser i de registrerede 
udsving, herunder også, at der ikke kan 
registreres en forringel se af vækstpoten
tialet som følge af lagringstidens længde. 

BØg 
Det tydeligste udslag i resultaterne af 
højdemålingen er for bøg, at sommer
plantningerne af friskoptagne planter 
har haft en dårlig højdevækst. Sommer
plantning af kølelagret plantemateriale 
har derimod udvist en god højdevækst, 
idet der generelt ikke er tydelige udslag 
på højdevæksten af kølelagrede planter, 
hverken i relation til plantetidspunktet 
eller lagringstidens længde. 

Eg 
Friskoptagne planter udplantet i perio
den medio oktober til medio maj har i 
forsøget haft en god vækstudvikling. 
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Middelhø.ider i cm primo 1998 
Træart Optaget Plantet medio 

medio 08-92 09-92 10-92 11-92 12-92 03-93 04-93 05-93 06-93 07-93 

08-92 124 
09-92 150 107 ------- planter døde under lagring -------

10-92 168 141 149 165 141 141 119 83 
11-92 158 138 149 138 149 131 92 
12-92 146 146 144 136 126 99 

SGR 

03-93 155 158 150 132 92 
04-93 148 142 136 104 
05-93 125 
06-93 112 
07-93 103 

Tabel l. Planternes højdevækst, sitkagran. 

Middelhø.ider i cm primo 1998 
Træart Optaget 

medio 08-92 09-92 10-92 11-92 12-92 

08-92 
09-92 
10-92 51 
11-92 59 
12-92 

NOB 

03-93 
04-93 
05-93 
06-93 
07-93 

Tabel 2. Planternes højdevækst, nobilis. 

Sen efterårs- samt vinterplantning har 
udvist den bedste højdevækst blandt fri
skudplantningerne. 
Kølelagrede planter har udvist lige så 
god højdevækst som friskoptagne, ved 
sommerplantning endog bedre. Der er 
ingen tendens til forringelse af vækstpo
tentialet som følge af lagringstidens 
længde. 
Plantning medio juli synes at have en 
lidt mindre højde efter fem vækstsæso
ner hos de kølelagrede planter - men 
højden for dette udplantningstidspunkt 
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51 
61 
61 

Plantet medio 
03-93 04-93 05-93 06-93 07-93 

planter døde under lagring 

58 48 46 41 
52 47 64 45 
60 60 54 59 67 

64 50 75 60 47 
61 55 53 47 

47 

53 

er klart større for kølelagrede end for 
friskoptagne planter. For de øvrige 
plamningsmåneder er der for kølelagre
de planter intet klart udslag vedrørende 
plantningstidspunkt. 

Sammenfattende om højdevæksten 
For bøg og eg udplantet som friskoptag
ne planter er der sammenfald mellem 
den plantningsperiode, som kan anbefa
les ud fra hensynet til etablerings sikker
hed, se figur 6, og den, som kan anbefa
les ud fra hensynet til vækststart. 



Middelhøjder i cm primo 1998 
Træart Optaget Plantet medio 

medio 08-92 09-92 10-92 11-92 12-92 03-93 04-93 05-93 06-93 07-93 
08-92 
09-92 168 
10-92 171 137 155 129 128 145 139 
11-92 142 158 156 141 156 154 144 
12-92 151 167 135 169 157 144 

BØG 

03-93 lSI 136 148 150 138 
04-93 139 167 157 153 
05-93 
06-93 59 
07-93 97 

Tabel 3. Planternes højdevækst, bøg. 

Middelhøjder i cm primo 1998 
Træart Optaget 

medio 08-92 09-92 10-92 11-92 12-92 

08-92 
09-92 149 
10-92 186 179 
11-92 183 
12-92 

EG 

03-93 
04-93 
05-93 
06-93 
07-93 

Tabel 4. Planternes højdevækst, eg. 

For sitkagran udplantet som friskoptag
ne planter er sammenfaldet mellem de to 
hensyn stort set også til stede, men her 
må dog tages forbehold for den første 
måned, medio august til medio septem
ber, hvor der i forsøget er opnået en 
noget lavere højde end i resten af den 
anbefalede plantningsperiode. 
Nobilis har i forsøget udvist en særdeles 
dårlig vækst. Blandt de behandlinger, 
som har kunnet højdemåles efter 5 
vækstsæsoner, er der ikke markante 
udslag på væksten. 

175 
177 
187 

Plantet medio 
03-93 04-93 05-93 06-93 07-93 

188 169 183 166 138 
181 178 185 176 138 
197 165 170 176 145 

174 166 183 173 142 
167 177 163 144 

161 

90 

V ækstmæssigt har kølelagret plantema
teriaJe af de her undersøgte fire træarter 
i de enkelte udplantningsmåneder 
udgjort et lige så godt valg som friskop
tagne planter - i forsommer- og som
merplantninger endog klart bedre. 
Det skal her bemærkes, at kølelagrede 
planter af rødgran i et ældre, tilsvarende 
forsøg, udviste lidt dårligere højdevækst 
end samtidigt plantede, friskoptagne 
rødgranplanter, se Neckelmann, 1. & 
Matthesen, P., 1995b. 
Der er i forsøgsresultaterne intet, som 
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tyder på, at der under de anvendte lag
ringsbetingelser er sket en forringelse af 
planternes startvækst som følge af lag
ringstidens længde. 
Medens der målt på planteoverlevelsen 
for nogle af arterne synes at være en 
variation i lagerbarheden som følge af 
optagnings- og indlagringstidspunktet, 
synes der ikke målt på højden efter S 
vækstsæsoner at være tydelige forskelle 
som følge af optagnings- og indlag
ringstidspunktet. 

Relativt tørstofindhold 

Det forekommer som et oplagt ønske at 
finde en enkel og hurtigt udført test til at 
fastlægge det ideelle tidspunkt hvor 
planterne er modne til optagning og ind
lagring. Der blev derfor gennemført en 
undersøgelse af variationen hen over 
året af skudspidsernes tørstofindhold 
som procent af friskvægt. 
For nåletræerne blev der afklippet 20 
stk. ca. 2 cm lange skudspidser fra de 
friskoptagne planters topskud. Fra løv
træerne blev prØverne udtaget som styk
ket mellem topknop og næste blad; dvs. 
uden blade eller bladanlæg. 
De friskudtagne prØver blev vejet, stillet 
i varmeskab 1 døgn ved 10SoC og vejet 
igen. Herefter blev det relative tørstof
indhold beregnet. Resultatet af målin
gerne fremgår af figur 7. 
Som forventet varierer det relative tør
stofindhold hen over året. I vækstsæso
nen, hvor skuddene er mere eller mindre 
urteagtige, ses et lavt relativt tørstofind
hold , mens det stiger hen mod midvin
ter. 
Kurven for nobilis afviger stærkt fra de 
øvrige kurver, idet det relative tørstof
indhold falder igen i oktober og novem
ber efter at være steget fra august til se p-
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tember. Årsagen til dette afvigende for
løb er formentlig , at nobilis sætter som
merskud. Ved de første prøveudtagnin
ger har de enkelte skudspidser i prøven 
bestået af forårsskud med kun den alle
ryderste spids som urteagtigt sommer
skud. I oktober- og novemberprøverne 
har en væsentlig del af det enkelte skud 
været sommerskud på et udviklingstrin, 
som i hvert fald målt i tid svarer til 
forårsskud i juli/august måned. 
Det relative tørstofindhold varierer for
mentlig ikke alene med årstiden, men 
må tillige forventes at variere som følge 
af vandforsyningen og hele klimaet i 
den enkelte vækstsæson. Med samme 
absolutte tørstofindhold vil en høj vand
mætningsgrad resultere i et lavere rela
tivt tørstofindhold , mens en lav vand
mætningsgrad vil resultere i et højere 
relativt tørstofindhold. Man må således 
forvente, at det relative tørstofindhold 
vil variere på samme tidspunkt årene 
imellem. 
Der er en vis sammenhæng mellem 
planternes etableringsevne og det relati
ve tørstofindhold i skudspidserne. Meto
den kan dog ikke umiddelbart anvendes 
til en sikker bestemmelse af det optima
le optagningstidspunkt. 
Det er muligt, at man ved gentagne 
prøver af bøg og eg det enkelte år kan 
finde et tidspunkt hvor det relative tør
stofindhold har stabiliseret sig omkring 
årets maksimumværdi, men metoden 
kræver yderligere udvikling. 

Sammenfatning 

Undersøgelsen viser, at målt på etable
ringssikkerhed og vækst, er korrekt 
behandlede, kølelagrede planter af de 
omhandlede fire arter 
- i den traditionelle plantningssæson li-



55 

50 
45 

40 

'o 35 
~30 
CSl 
-25 
~20 

15 

IO 
5 

O 
.... .... 

;g o o 
.J:J .J:J 

~ S o 
@ ~ E 

o. o 
~ 

.... .... 
o o 

.J:J .J:J 
6 6 
o o 
;> u 
o o 
~ "O 

.... 
0:1 
;::l 
~ 

.~ 

.... 
0:1 

2 
.J:J 
tB 

~Bøg 

-Eg 

-'-Sitka 

---*-Nobilis 

Figur 7. Relativt tØrstofindhold i % af friskvægt. 

ge så gode som friskoptagne planter, 
- i det sene forår og sommer bedre end 

friskoptagne planter, 
- ikke kvalitetsmæssigt påvirkede af 

længden af den lagringsperiode, som 
har praktisk interesse. 

Undersøgelsen viser endvidere, at målt 
på planternes etableringsevne har ind
lagringsperioden medio oktober til me
dio april i forsøgene været anvendelig 
for alle fire arter, men enkelte arter har 
et optimalt indlagringstidspunkt i 
december. Startvæksten synes upåvirket 
af indlagringstidspunkter for sitkagran, 
nobilis, bøg og eg i perioden oktober -
april. 
Klimavariationer fra år til år må formo
des at påvirke fastsættelsen af de nævn
te terminers ydergrænser. Brug af tør
stofprocenten i planternes skudspidser 
som indikator for planternes lagerbar
hed må uden yderligere undersøgelser 
siges at være usikker. 
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Rettelse til OST 1/98: 
"Valg af skovfyrprovenienser til klitten" 

Tabel 3 

I artiklen "Valg af skovfyrprovenienser 
til klitten" af Erik D. Kjær og Helmuth 
Barner i OST 1/98, side 25-36, var tabel 

3 ved en beklagelig fejltagelse faldet ud. 
Der henvises til tabel 3 på side 33. 
Tabellen bringes derfor neden for. Vi 
beklager fejlen 

Redaktionen 

Tabel 3. De enkelte kloners bidrag lil koglehøst i FP 227 

FP227 De enkelte kloners %- vise bidrag i J 4 høstår (c i) ~amlet høst Relativ Ne 

Årgang K59 K60 K61 K62 K65 K68 K71 K73 K74 K75 (kg frø) (NelN)% 

1956 12 5 O 55 Il 9 J 2 3 2 0.68 29 

1957 19 4 O 51 8 9 O 6 l 3 0.05 32 

1960 14 8 2 42 22 8 O 2 l 1 2,40 38 

1961 12 9 2 36 29 6 O 5 O l 1,45 42 

1962 17 20 3 26 15 9 l 5 2 2 12.60 57 

1963 9 22 O 27 15 9 O 9 2 7 3,00 58 

1964 16 15 5 22 15 5 O 16 O 5 3.80 65 

1966 8 25 l 27 14 6 2 6 l II 13.60 56 

1968 21 12 3 19 IB 7 I 7 4 B 15,30 6B 

1969 17 15 3 I B 13 8 3 B 7 8 17,80 79 

1972 19 17 IO 7 16 17 7 3 O 4 52,50 78 

1973 16 7 2 3 15 19 9 Il O 18 42,60 77 

1976 23 12 6 6 18 8 7 8 O 11 69.30 80 

1977 I B 15 5 8 17 IO l /0 O 16 61,00 80 

/968-69 5 -3 O / 4 -l -2 -l -3 O Id/ = 8' 

1968-73 5 5 / 16 3 -/2 -B -5 4 -IO Id,,' = 26' 

1968-77 3 -3 -3 /2 l -3 O -4 4 -8 Id'j' = 16' 

1969-73 O B 2 15 -/ -Il -7 -3 7 -/I Id,/ = 25' 

1969-77 -2 l -2 /I -3 -2 l -2 7 -8 Id./ = 25' 

/973-77 -2 -B 4 -4 -2 9 8 / O 3 Idij' = 16' 

Note: Tallene er baseret på optælling af kogler (Planteavlsstationen. upubliceret). Tal i kursiv refererer til frøparti er. som ind
går i afprøvningen. Fra 1971 indholdt frøplantagen kun 9 kloner. dij er forskelle mellem hver kIons bidrag i de enkelte år. 
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