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Indledning 

Mange skovejere og administratorer står 
rådløse efter orkanens hærgen i december 
1999. Mange års indsats af penge, 
engagement og hjerteblod blev ødelagt 
på et døgn. 
Det er en trist kendsgerning, at vi 
forskere rent faktisk sidder inde med 
viden om, hvordan en storm-stabil skov 
kan skabes - en skov som i langt højere 
grad kan overleve sådanne ekstreme 
orkaner. Hvorfor - vil mange praktikere 
da bittert spørge - Hvorfor har forskerne 
da ikke fortalt os dette noget før! !?? Det 
har vi faktisk også gjort i et vist omfang, 
men . ... 

• dels er informationen druknet i mals
strømmen af modstriderule budskaber 
fra "Bjerget", 

• dels er en del af denne viden skabt i 
et netop afsluttet EU-projekt og endnu 
ikke publiceret i Danmark, 

• dels har hele den danske skovbrugs
sektor - over en bred bank - fokuse
ret meget stærkt på produktion af 
kvalitetstræ gennem de sidste 15 år 
(hvilket i høj grad nedsætter nåle
skovens stormstabilitet), 

• dels har alle vi "traditionelle skov
brugere" haft psykologisk meget 
svært ved at erkende, acceptere og 

omsætte i strategiske beslutninger at 
de politiske og økonomiske forudsæt
ninger for vores skovbrug har ændret 
sig uigenkaldeligt: Dansk skovbrug, 
som vi kender det fra vores uddan
nelse og fra fagets historie, vil frem
over overvejende eksistere fragmen
tarisk i ly af enkelte stiftelser og fonde 
(se næste kapitel). 

Hovedformålet med denne artikel er at 
skitsere min vision for dansk skovbrugs 
fremtid og at opridse nogle strategiske 
overvejelser, som er nødvendige for en 
omstilling af skovdriften mod stormsta
bile, fleksible og fremtidssikrede skove. 
Opbygning af storm-stabile skove 
kræver et opgør med årtiers tradition og 
med vores dybt forankrede forestillinger 
om "skovdrift" . 

De danske skoves fremtid 

Den danske skovbrugstradition bygger 
på produktion af træprodukter (tømmer, 
kævler, brænde, cellulose- og spån
pladetræ osv.). Vores skovdyrkning er 
udviklet primært til dette formål. 
Vores forståelse af skovenes hoved
formål og vores selvforståelse er stadig 
præget af, at vi betragter skoven som 
en råstof-producerende virksomhed. 
Begrebet "flersidig skovdrift" blev for 
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alvor introduceret for ca. 20 år siden, og 
selvom dette begreb nu har stadfæstet 
sig i vores bevidsthed, er flersidigheden 
stadig noget, som de fleste forsøger at 
realisere "ved siden af den primære 
træproduktion". Sagt på en anden måde: 
Mange skovbrugere ser det stadigvæk 
som en hovedfunktion at producere og 
sælge træ. 
De sidste 20 års udvikling taler imidler
tid et uhyggeligt klart og meget anderle
des sprog: Der afskediges funktionærer 
både i det private og det offentlige skov
brug som aldrig før. Mange ejendomme 
sælges til industri- og handelsfyrster. 
Pensionsforeninger køber skov til priser, 
som langt overstiger kapitalværdien ved 
traditionel drift. 
Staten betaler private skove for at yde 
samfundsgoder i form af naturskov , 
særlige driftsformer, omstilling til økolo
gisk drift osv. "Skovbruget er på støtten". 
Pyntegrøntsproduktionen udgør 50% af 
det samlede dækningsbidrag. Jagtind
tægter udgør en pæn del af de øvrige 
50%. Kort og godt: "Det danske skov
brug kan ikke leve af at producere træ 
som massevare ", og de ejendomme som 
forsøger at holde fast i denne opgave vil 
gå en snarlig konkurs eller salgssituati
on i møde. Træ som speciaIvare på 
niche-markeder vil måske stadig kunne 
bidrage væsentligt til et dæknings
bidrag, men dette kræver en marketings
indsats. 
Det danske skovbrugserhverv adskiller 
sig heri stærkt fra lande som Sverige, 
Finland, Baltikum, Rusland, Canada 
osv. Disse "skovlande" har store arealer 
og industrier baseret på skov, mens sko
venes pengebidrag til bruttonationalpro
duktet i Danmark er rudimentært. 
I nationaløkonomisk sammenhæng er 
skovenes produktion af "grønne værdi-
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er", såsom rent grundvand, rekreation 
og turisme, klimaforbedring og erosi
onsforebyggelse, sikring af biodiversitet 
og truet flora og fauna osv. af altover
skyggende værdi i forhold til træ pro
duktionen. Problemet for skovbrugser
hvervet er, at mange af disse produkter 
ikke sælges på et monetært marked. 
Diverse statslige tilskudsordninger kan 
måske - i hvert fald på kort sigt - ses som 
betaling for sådanne "grønne ydelser". 
Selvom en del af problemet kan siges at 
være af skattemæssig karakter, så ligger 
det grundlæggende problem i, 

• at skovbruget stadig i vidt omfang er 
indrettet til at sælge produkter (træ) 
på et marked som er præget af inter
national "fuldkommen konkurrence" 
(prisniveauet er styret af produkti
onsomkostningerne i de store skov
lande), 

• at træmarkedet reelt er uden væsent
lig politisk og økonomisk betydning i 
Danmark, 

• at det danske samfunds efterspørgsel 
på "skov-produkter" kun i meget 
begrænset omfang realiseres på 
monetære markeder, som sikrer 
udbyderen en indtægt. 

Professionelt drevne danske skove kan 
altså ikke overleve på at sælge træ. 
Hvad kan skovene så sælge i fremtiden? 
Skal skovene mere eller mindre "natio
naliseres" og/eller producere "diverse 
mere eller mindre skiftende ydelser", 
som kan opnå statslige subsidier? 

Strategi-elementer for fremtids
sikring af danske skove 

Det er ikke hensigten på dette sted at 
komme med skæddersyede løsninger på 



Det danske skovbrug kan ikke leve af at producere træ som masse vare. De ejendomme 
som forsøger at holde fast i denne opgave vil gå en snarlig konkurs eller salgssituation i 
møde. 

hvilke markeder og produkter det danske 
skovbrug skal satse på i fremtiden. Dette 
er principielt umuligt. 
For det første, fordi enhver virksomheds 
strategiske tilpasning på "kort sigt" 
(10-20 år) afhænger både af mar
kedsmuligheder og af virksomhedens 
egne styrker og ressourcer. Begge for
hold varierer fra ejendom til ejendom. 
Ejendommens beliggenhed i forhold til 
større befolkningscentre, som f.eks. 
afgør den potentielle efterspørgsel efter 
rekreative tilbud og økologiske produkter, 
spiller en væsentlig rolle. Desuden sætter 
ejernes og funktionærernes interesser og 
evner rammer for de strategiske mulig
heder. 
For det andet, fordi den "lang sig tede" 
strategiske tilpasning af en skovbrugs
virksomhed i høj grad er knyttet til 

træernes livslængde og bevoksningernes 
omdriftstid på 50 og 130 år. Og det er 
principielt umuligt at gætte bare nogen
lunde præcist om markederne for "skov
produkter" (i videste forstand) om SO
l 00 år. 
Derimod kan vi udvikle en biologisk 
strategi, som tager højde for usikkerhed 
vedrørende fremtiden og som fremmer 
mulighederne for markeds-, produkt- og 
organisations-tilpasning på relativt kort 
sigt (l-2 årtier). 
Det er jo en gammelkendt sandhed, at 
langsigtet strategisk planlægning (for 
slet ikke at tale om taktisk og operativ 
planlægning) ikke bør skræve over en 
tidshorisont på mere end 10-15 år. Gan
ske simpelt fordi planforudsætningerne 
altid ændrer sig grundlæggende inden
for en sådan periode. 
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Skovbruget har ofte forsøgt at gøre sig 
forestillinger om en meget længere tids
horisont, fordi træerne lever op til 130 
år. Men opstilling af planforudsætninger 
for en 100 årig periode er umuligt. I 
praksis medfører dette i reglen, at der 
vælges skovstruktur, træart og bevoks
ningsbehandling ud fra de aktuelle 
tekniske, organisatoriske og markeds
mæssige forudsætninger. 
Skovbruget er mere end noget andet 
erhverv fuld af eksempler på hvor fejlag
tigt langsigtede beslutninger har været: 

1) Flåde-egene sælges i dag som finer, 
gulvtræ eller insekt-rugekasser. 

2) Professor Grøns introduktion af kapi
talværdi-beregningerne koblet med 
kortsigtede gode gran-konjunkturer 
førte i 60'- og 70'erne til konverte
ring af løvtræ til rødgran-kulturer på 
stiv lerjord. Til stor fortrydelse for 
nutiden. 

Der er mange sådanne eksempler på 
særlige investeringer eller mer-investe
ringer, som var begrundet i et forventet 
merafkast 100 år senere. Samt næsten 
ligeså mange eksempler på at sådanne 
investeringer var spildte. 
Vi bliver nødt til at erkende, 

• at vi er bundet af skovloven til at 
bevare skov arealerne, men 

• at vi ingen jordisk chance har for at 
vurdere skovenes funktioner og for
retningsmuligheder længere end 15-
20 år frem i tiden. 

Stillet overfor denne grundlæggende 
usikkerhed om skovbrugs virksom
hedens karakter ud over det nærmeste 
årti, rykker følgende strategiske nøgle
begreber i forgrunden: Forretningsmæs-
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sig fleksibilitet og biologisk omstillings
evne. En meget kraftig opprioritering af 
det sidstnævnte begreb ligger til grund 
for indholdet og vejledningerne i de 
følgende artikler. 
Den forretningsmæssige fleksibilitet 
og dermed virksomhedens strategiske 
tilpasningsevne afhænger dog også af 
"bredden i det potentielle sortiment" 
(træarter, forskelligartetheden af træ
produkter, naturoplevelser, æstetik, 
økologiske nicher etc.) samt mulig
hederne for kortsigtet intensivering og 
ekstensivering af input og output. 
Sådanne strategiske elementer ligger 
dog overvejende udenfor rammerne af 
denne artikelrække. Emnet indskrænkes 
her til at omhandle fysisk stabilisering af 
skovene og stormfasthedens strategiske 
betydning for skovbruget 1). 
Skovbruget adskiller sig fra andre 
erhvervsgrene ved, at produktionsappa
ratet ikke afskrives og udskiftes i løbet 
af 5-15 år. Skovbruget har derfor van
skeligere ved at omlægge produktionen 
med kort varsel. 
Dette ændrer dog ikke på den kendsger
ning, at skovbrugserhvervet også har 
fået et kolossalt behov for at kunne 
tilpasse sig skiftende og nye markeder 
indenfor 1-2 årtier. Sagt med andre ord: 
Skovbrugeren skal kunne ændre pro
duktionen uden at udskifte produktions
apparatet. 
Skovbrugeren skal have mulighed for 
at skifte driftsformål på bevoksnings
niveau med kort varsel. Tyngdepunktet 
i den "flersidige produktion" skal kort
fristet kunne ændres, for eksempel fra 
træproduktion til høj vildtbestand eller 
til "splatterball-shooting" eller til grund-
vandsproduktion eller ...... . 
Vi må lære at forstå, at skover et pro
duktionsapparat, som skal være omstil-



lingsdygtigt til både materielle og 
immaterielle produkter. Derfor bliver 
skovforvaltningen i fremtiden mere og 
mere præget af marketings-specialister, 
økonomer og politiske administratorer, 
hvis opgave det er at tilpasse skoven til 
at levere de produkter, som giver afkast 
på kort sigt og som sikrer høj kapital
værdi. (Det være sig økonomisk eller 
politisk afkast). 
Den bedste fremtidssikring af skover 
ikke en kanonhøj kapitalværdi baseret på 

1) Min eneste kommentar til skovenes "sorti

ments-bredde" er affødt af, at stabilitets-anbefa

lingerne i de efterfølgende artikler medfører en 

betydelig produktion af "grovknastede krukker". 

De fleste praktikere vil undrende spørge: "Hvilke 

savværker vil aftage så store mængder nåletræ 

af en sådan "ringe" kvalitet?" 

Til dette spørgsmål må jeg igen henvise til, at 

om 50-100 år er der efter al sandsynlighed sket 

en aldeles fundamental ændring i både metal- og 

plastindustriernes substituerende produkter, 

træindustriens produktionsformer og slut

brugernes efterspørgsel. Allerede nu kan træ 

skæres op i emner og limes sammen til de 

ønskede former, dimensioner og styrkekrav. 

Og: Hvorfor skulle der om 100 år ikke være en 

meget stor efterspørgsel på stammer med 

diametre mellem 80 og 130 cm - uanset knas

ttykkelserne? Personligt ville jeg foretrække at 

producere både store, stabile, tykke grov knastede 

træer samt traditionelle finkvistede tømmer

varer til mit stående lager, da mine efterkommere 

med en sådan større bredde i sortimentet ville 

have flere markeder at spille på. 

Nå .... , hver enkelt har sin egen tro på fremtiden. 

Jeg ville personligt satse på biologisk og forret

ningsmæssig stabilitet og fleksibilitet samt et 

bredere sortiment end hidtidig tradition i nåle

træs-skovbruget har givet. 

et forventet salg af finerkævler om 70 
år. Den bedste fremtidssikring er i 
mindst lige så høj grad at finde i en 
stor strategisk og biologisk omstillings
evne. 
En altafgørende forudsætning for at 
kunne omstille driftsformål og produktion 
i skovbruget er: Høj fysisk og fysiologisk 
stabilitet. I 10 års driftsplanerne burde 
indføres "stabilitetsindikatorer", som 
giver et kvantitativt mål for den biologi
ske omstillingsevne i nåletrædyrkningen 
(f.eks. andelen af nåletræsarealet med 
stabiliserings-elementer - se følgende 
artikel). 

Biologiske forudsætninger for 
skovenes omstillingsevne 

Skovforvalterens mulighed for med 
"kort varsel" (l0-20 år) at tilpasse pro
dukt-porteføljen til skiftende markeder 
afhænger meget af skovens, bevoksnin
gernes og enkelttræernes evne til at tåle 
indgreb og ændring af bevoksningernes 
struktur. 
En af nåletræsproduktionens store pro
blemer har altid været, at driftsformen 
har været mere eller mindre fastlåst. 
Fremtidens nåletræsbevoksninger skal 
være både fysisk og fysiologisk stabile, 
så de kan tåle konvertering til andre 
strukturer og driftsformer op til flere 
gange indenfor en "traditionelomdrift" . 
"Vi skal bygge et hus, hvor skille
væggene kan flyttes uden at skulle 
genopbygge huset fra grunden hver 
gang." 
Vi er vant til at betragte skoven som et 
system af aldersklassevise træartsforde
linger, som forskubber sig statiskt opad 
for hvert tiår, og som kun fornyer sig 
gennem kulturtiltag i bunden af alders
hierarkiet. Dette plansyst~~ har fungeret 
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Skovbruget må ifremtiden have mulighedfor at skifte driftsformål på bevoksningsniveau 
med kort varsel - og det gælder bevoksninger i aLLe aldersklasser og arter. Det skal på 
et hvilket som helst tidspunkt være muligt at etablere lysbrønde, striber, kulisser, skær
me, brandbælter, græsplæner, golfbaner, amfiteatre, naturmotelLer, foder-marker, lejr
pladser, hede-, mose- og sø-enheder og meget mere, hvor som helst i skoven uanset 
træart og aldersklasse. 
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fint sålænge skoven kun skulle producere 
træ og sålænge skovene kunne leve heraf. 
I lyset af det omgivende samfunds dyna
mik, er den aldersklassevise produk
tionsskov et system med aftagende 
anvendelighed. Alle arter og aldersklasser 
skal i princippet besidde en høj omstil
lingsevne. Bevoksninger i alle alders
klasser og arter skal kunne konverteres 
til at opfylde et andet formål end "en 
afdrift et antal planmæssige årtier ud i 
fremtiden" . 
Det skal på et hvilket som helst tids
punkt være muligt at underplante 
og/eller selvforynge dele af eller en hel 
bevoksning. Det skal på et hvilket som 
helst tidspunkt være muligt at etablere 
lysbrønde, striber, kulisser, skærme, 
brandbælter, græsplæner, golfbaner, 
amfiteatre, naturmoteller, foder-marker, 
lejrpladser, hede-, mose- og sø-enheder 

og meget mere, hvor som helst i 
skoven uanset træart og aldersklasse . 
Vi skal skabe en skov, hvori alle træ
arter kan tåle indgreb af denne type -
uanset aldersklasse og træart. Det kan 
lade sig gøre - i hvert fald et langt stykke 
hen ad vejen. 
Men det kræver et opgør med traditioner 
og vante forestillinger. Det kræver at vi 
prioriterer den fysiske og fysiologiske 
stabilitet højt, at vi lærer at tænke i 
stabilitets-elementer i bevoksningerne, 
og at vi er villige til at acceptere tab i 
traditionelle målsætninger - såsom fin
knastet og smalringet rødgrantømmer 
over hele rødgranarealet. Så kan det lade 
sig gøre. 
De følgende artikler giver en række red
skaber til realisering af denne vision. 
Har dansk skovbrug visioner, kraft og 
mod til at bruge dem? 
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Ordforklari nger 

Adaptiv: betyder tilpasset til miljøet 
(vind, jordbund etc.). 

Amplitude: Et svingende legemes største 
udsving fra hviletilstanden - fx et 
træs udsving i stormvejr. 

Dauerwald: Tysk dyrkningssystem hvor 
jorden til stadighed (=dauer) er dæk
ket af skov. 

Forankringsmoment: Summen af aJle for
ankringskræfter (ganget med kraftens 
arm). Udtrykkes i reglen ved eksperi
mentelle trækmålinger på stammen. 

Forankringssystem: Det samlede funkti
onelle kompleks af rod system og 
rodkage. 

Kritisk forankringsmoment: Det maksi
male forankringsmoment, som for
ankringssystemet kan yde uden at 
blive beskadiget (primært k.f.) eller 
yderligere beskadiget (sekundært 
k.f.) . 

Kritiske svingnings-amplitude: Den 
maksimale krone-udsving, som er 
muligt uden at det kritiske forank
ringsmoment overskrides. KSA kan 
defineres i forskellige højder, men 
måles almindeligvis i 2 meters højde. 

Labil: Det modsatte af stabil. 
Lethal: Dødelig. 
Mykorrhiza: Svampe som omgiver rød

derne på mange træarter, især på 
mager jord . M. forøger træernes 
optagelse af vand og næringsstoffer, 
og til gengæld får svampen energi fra 
træet. 

Reversibel: Om proces i naturen som kan 
vendes om og bringes tilbage til sin 
begyndelsestilstand - fx rødder der er 
løsnet af vinden men kan gro fast igen. 
Det modsatte er irreversibel - fx en 
bevoksning der er ødelagt af stormen 
kan ikke rejses op igen og gro videre. 
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Rodrum: Den del af jorden, som er 
gennemvokset med rødder. (Rhizos
phere). 

Sekventiel : Begivenheder følger tids
mæssigt efter hinanden - fx et større 
antal rødder ødelægges en efter en af 
stormen. 

Stormmoment: Stormens kræfter på 
trækrone og stamme - ganget med 
"kraftens arm" (højden fra jord til 
"tyngdepunktet i kronen"). 

ø-gran syndrom: Gran på Øerne har 
ofte en hurtig vækst i ungdommen 
som afløses af stagnation og død alle
rede ved 35-50 års alder. 

1. Sammenfatning 

Denne artikel gør rede for mulighederne 
for stormstabilisering af nåleskove. Der 
tages således udgangspunkt i at nåle
skov stadig dækker en stor del af de dan
ske skove, ligesom det antages at der 
også fortsat vil blive etableret en del nye 
bevoksninger med en dominerende 
nåletræsandel. Der er derfor behov for 
viden om nåletræernes stormstabilitet 
og om hvordan denne øges. 
Først præsenteres begreber og en gene
rel teori vedr. stormfasthed og om 
rodløsningens betydning for både for
ankring og nåletræets vandhusholdning 
og sundhed (kap. 3). 
Derefter gennemgås fem biologiske 
mekanismer, som alle har en væsentlig 
indflydelse på nåletræets stabilitet (kap. 
4). Disse fem stabiliseringsmekanismer 
bør forstås som biologiske strategier 
som skovdyrkeren kan udnytte og kom
binere i forskellige dyrkningsmodeller 
(kap. 8.9). 
Disse stabiliseringsmekanismer hjælper 
også til at forstå hvorfor og hvordan 
hugstindgreb destabiliserer en nåle-



Foto l. Artiklen fortæller om mulighederne for at gøre nåletræskove mere stabile mod 
storm, så man i videst muligt omfang kan undgå en situation som denne (fra Fromsseier 
Plantage december 1999). 

træbevoksning, og hvordan tyndingerne 
i vidt omfang er skyld i den med alderen 
stærkt aftagende stormstabilitet (kap. 5 
og 6). 
Tre af de fem stabiliseringsmekanis
mer danner grundlaget for træernes 
"enkelttræ-stabilitet", mens de sidste 
to mekanismer danner basis for den 
"sociale stabilitet". Graden af enkelt
træ-stabilitet kan delvist (men også 
kun delvist) skønnes på grundlag af 
stammens H/D-forhold og krone
procent (kap. 7). 
Denne grundlæggende biologiske viden 
omsættes til en vurdering af den fysiske 
og fysiologiske stabilitet i forskellige 
bevoksnings- og behandlings-modeller 

for nåletræ (kap. 8). Tabel 3 (kap. 8.9) 
sammenfatter aktiviteten og styrken af 
de fem stabiliseringsmekanismer i for
skellige bevoksningsmodeller. Da hoved
parten af vores viden stammer fra 
rødgran og sitkagran omtales de specielle 
stabilitetsmæssige forhold, som gælder 
for douglasgran, skovfyr, ædelgran og 
lærk i kap. 9. 
Læsningen af kap. 8 vi l stride mod 
mange praktikeres "bamelærdom", fordi 
forstfolk gennem 150 år er opdraget til 
at producere kvalitetstræ. 
Desværre er det sådan, at de bio-meka
niske og stabiliserende vækstreaktioner 
i træerne (snoede fiberforløb, stærk 
afsmalning og lave HID-forhold i stam-
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men, store mængder af reaktions ved, 
brede årringe osv .) nedsætter vedkvali
teten i nåletræ. Kap. 10 gennemgår såle
des, hvordan traditionel skovdyrkning 
ikke kan tilgodese både stabilitet og 
vedkvalitet på samme tid. Det er imid
lertid sandsynligt, at en videnbaseret 
naturnær driftsform i nåletræ kan sikre 
både stabilitet og kvalitet (se næste 
artikel og evt. kap. 8.6). 
Der er mange gode grunde til - i den 
traditionelle nåletræsdrift - at opdele 
skoven og bevoksningerne i "stabili
serings-enheder" og "hovedsubstans" . 
Stabiliserende grupper Uordbundstil
passede) eller bælter (skematiske) er 
vigtige for at skabe et stabilt skelet til 
at opfange de stormfaldskiler som altid 
vil optræde i skovbruget (kap. 11). 
Herigennem forhindres fladefald og 
tab af skovklima. 
Redskaberne til at etablere de stabile 
skeletter er givet i kap. 8. Det er her
under vigtigt at forstå at løvtræbælter 
har en negativ effekt på nåletræets 
stormstabilitet. Et stabiliserende skelet 
er vigtigt af mange årsager: Frem for 
alt sikres handlefriheden og kontrollen 
over produktionsapparatet, og det 
betyder f.eks . at stabilitetsrisikoen ved 
at føre en kvalitetshugst i bevoksnin
gernes "hovedsubstans" er kontrolla
bel, ligesom man kan tillade sig at 
i værksætte di verse labi liserende foryn
gelsestiltag uden at være bange for 
omfattende fladefald. 
Afslutningsvist gennemgås i en mere 
praksisnær ramme anbefalinger for sta
bilisering, dels ved nye kulturanlæg 
(kap. 12), dels ved stormstabilisering af 
eksisterende nåletræbevoksninger (kap. 
13), dels ved anvendelse af forskellige 
"Dauerwald" -foryngelsessystemer 
(kap. 14). 
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2. Indledning og de samfunds
mæssige præmisser for anbefa
lingerne (arbejdets paradigme) 

Når praktiske anbefalinger formuleres 
til et erhverv, ligger der altid en mængde 
underforståede forudsætninger til grund, 
som læseren i reglen kun kan gætte sig til. 
Dette gælder også videnskabelige arbej
der. Man taler i videnskaben om at gøre 
sig bevidst om dele af disse uudtalte for
udsætninger gennem overvejelser om de 
videnskabelige arbejders "paradigme". 
Kuhn (1995) og Ingebrichtsen & Petter
son (1988) forsøger at blotlægge sådanne 
paradigmer gennem analyser af for
fatterens verdensbillede, menneskesyn, 
faglige uddannelse og fagtradition, poli
tiske og etiske holdninger samt æstetiske 
præferencer. Det er ikke muligt for en 
forfatter at gøre rede for alle sådanne 
forudsætninger - både p.g.a. plads
problemer og p.g.a. forfatterens mang
lende udtrykkelige forståelse af egne 
forudsætninger. 
I lyset af den aktuelle politiske brydning 
mellem "beskyttelse" og "benyttelse" af 
de danske skove vil jeg dog alligevel 
forsøge kort at skitsere nogle af de hold
ninger og vurderinger som ligger til 
grund for dette arbejde. 
Biologiskfaglig viden contra skovpolitik: 
Jeg kunne fremføre , at mine anbefalinger 
bygger på en "ren" faglighed, dvs. på 
videnskabelige resultater. Dette ville i 
vidt omfang være en korrekt påstand, 
men dels ville mine anbefalinger være 
værdiløse hvis "den virkelige verden" 
ikke kan/vil bruge anbefalingerne, dels 
har jeg "tolket" og oversat den viden
skabelige viden til anbefalingerne ud fra 
en personlig vurdering af relevans. 
Når man henvender sig til et erhverv 
med praktiske anbefalinger bør disse 



være relevante - helst i den aktuelle 
situation, men i hvert fald på langt sigt. 
Man bliver derfor nødt til at forholde sig 
til erhvervets økonomiske og politiske 
reali teter. 
På den anden side er skovpolitikken jo 
påvirkelig af videnskabelige argumenter. 
Jeg ser det derfor også som min opgave 
at formidle vores viden om fysisk og 
fysiologisk stabilisering af skov, således 
at de politiske kræfter får et bedre 
grundlag til justering af tilskudsregler 
og udvikling af strategier m.v. 
Nærværende artikel må derfor ses som 
en balancegang mellem dels at formidle 
en viden som er akut relevant, dels at 
formidle en viden som måske ikke 
umiddelbart er "politisk korrekt", men 
som kan påvirke beslutningstagere i 
samfundet til bedre beslutninger. 
Der er fra grønne organisationer fremsat 
krav om "sikring af biodiversiteten" og 
anvendelse af "hjemmehørende" arter 
og frøkilder, mens erhvervet ønsker en 
sikring af størst mulig "produktivitet" i 
videste forstand. Den naturnære skov
driftsform er med rette udset til at være 
katalysatoren for en kompromis mellem 
disse hensyn, og jeg kan i høj grad 
tilslutte mig mange af Bo Larsens argu
menter for den naturnære skovdrifts
form (Larsen 2001). 
I denne proces mod en overordnet 
"national skovstrategi" dukker der imid
lertid en række "dogmer" op, som jeg 
udtrykkeligt tager afstand fra og som 
derfor heller ikke bliver lagt til grund for 
mine anbefalinger. 
Dogme l: Afvisning af ikke-hjemme
hørende træarter: Der tegner sig et 
billede af en skovbrugspolitik, som 
tager afstand fra "fremmede" træarter, 
som ikke er autentiske i Danmark. 
Selvom dansk skovbrug er rig på 

eksempler på fejlagtig anvendelse af 
fremmede træarter, ønsker jeg markant 
at tage afstand fra et så kategorisk stand
punkt. En ensidig bandlysning af frem
mede træarter er efter min mening popu
listisk og farlig. Vores samfund baseres 
i høj grad på anvendelsen af eksotiske 
genetiske ressourcer, og dansk land
brug, havebrug og parkdrift ville miste 
enhver interesse uden anvendelse af 
eksotiske arter. 
Der er ingen tvivl om, at en ukorrekt 
anvendelse af eksoter i dansk skovbrug 
er medansvarlig for de omfattende 
stormskader, og at mange naturværdier 
er gået tabt gennem den hidtidige skov
drift med bl.a. ensaldrende monokulturer, 
skiftende træartsvalg, fejlagtige pro
veniensvalg, fejlagtige behandlingsmo
deller, manglende hensyn til jordbund 
og lokalitet etc. 
Men jeg er på den anden side meget 
overbevist om, at en kategorisk afvis
ning af nåletræarterne vil medføre en 
voldsom værdiforringelse af de danske 
skove - både for ejerne og for samfun
det som helhed. Værdiforringelsen 
omfatter ikke blot vedproduktion, men i 
ligeså høj grad naturværdier og rekreative 
værdier. I særdeleshed på de inter
mediære og dårlige boniteter vil et tab af 
nåletræarterne få katastrofale negative 
virkninger for landskabets og skovenes 
udseende og værdiudvikling. 

Dogme 2: Ensidig fokusering på autenti
ske økosystemer og beskyttelse af biodi
versitet: Et af argumenterne for at anven
de hjemmehørende arter er beskyttelsen 
af den dertil knyttede flora og fauna. 
Beskyttelsen af autentiske naturværdier 
er en absolut værdig og relevant opgave 
- så meget mere som enkelte arter alle
rede er mistede og mange flere er truede. 
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Foto 2. Forfatteren ønsker absolut ikke at tage afstand fra 'fremmede" træarter som 
ikke er autentiske i Danmark. En ukorrekt anvendelse af eksoter er medansvarlig for de 
omfattende skader der er sket i skovene - men en kategorisk afvisning ville føre til en 
voldsom forringelse af skovenes værdi, både for ejerne og for samfundet. 

Vore forpligtelser til at sikre de oprinde
lige naturværdier skal tages alvorligt, og 
jeg har benyttet enhver given lejlighed 
til at rose Skov- og Naturstyreisens 
naturs kovs-strategi for netop at gøre en 
alvorlig indsats i relation til denne mål
sætning. Beskyttelsen og genetablering 
af kritiske og truede økosystemer bør 
skovbruget derfor bakke op om. 
Men det er efter min mening alvorlig 
proportionsfordrejning at kræve autenti
ske økosystemer og funktions-integration 
på størstedelen af de danske skovarealer. 
En vis grad af geografisk opdeling af 
funktionalitet (både på regional- og på 
skov-niveau) er nødvendig for både ejere 
og samfund. 
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Et krav om autencitet på alle Danmarks 
skovareler er totalitært og øko-racistiskt. 
Et sådant krav vil medføre alvorlige tab 
af økonomiske, økologiske, kulturelle, 
naturmæssige og rekreative værdier for 
hele det danske samfund. 

Dogme 3: Ensidig fokusering på natur
nære drijtsprin cippe r: Jeg ser med stor 
sympati på en omfattende konvertering 
af skovbruget mod naturnære strukturer, 
karakteriseret af høj genetisk og 
strukturmæssig diversitet. Men jeg 
finder det åbenlyst, at renafdrifter og 
plantede kulturer stadig kan have en 
berettigelse i flere tilfælde. Dette gælder 
f.eks. hvor den genetiske kvalitet i den 



eksisterende bevoksning er utilstrækkelig. 
Det kan også være rimeligt, hvis en 
naturlig foryngelse eller succession vil 
tage for lang tid eller føre til en uønsket 
vegetation. Det er frem for alt vigtigt at 
være praktisk og realistisk i visionen om 
naturnære strukturer i l. generations
kulturer på stormfalds- og skovrejsnings
arealer - især når der ønskes nåletræ i 
bevoksningerne (se konklusionen i 
næste artikel). 

Det er langt lettere at etablere naturnære 
systemer fra "bar mark" med løvtræ- end 
med nåletræarter. Dette kan måske i sig 
selv forlede nogle til at forkaste etable
ring af nye nåleskovsarealer, men det er 
og bliver en personlig vurdering. 
Personligt finder jeg i høj grad nåle
træ arterne ønskværdige og værdifulde i 
videste forstand - især på intermediære 
og dårlige boniteter. Det bør derfor også 
være acceptabelt at skabe nye og storm
stabiie nåletræsbevoksninger - også selv 
om dette svækker realiseringen af natur
nære principper i den første halvdel af 
næste nåletræomdrift. 
Dette arbejde fokuserer stærkt på 
stormstabilitet i nåletræ. Heri ligger 
endvidere den vurdering, at nåleskov 
også i fremtiden vil have en betydelig og 
vigtig rolle i dansk skovbrug - omend 
en anden rolle og en anden jordbunds
mæssig og geografisk fordeling end hid
til. 
De her formidlede stabiliserings-be
tragtninger tager også i vidt omfang 
udgangspunkt i ensaldrende nåletræ
bevoksninger. Ikke fordi jeg finder dette 
særlig anbefalelsesværdigt, men fordi 
det nu engang er udgangssituationen 
både i de eksisterende nåleskove og i 
visse af de nye plantningskulturer på 
stormfaldsarealerne. 

Afslutningsvist tager jeg afstand fra et 
rigoristiskt krav om at indføre naturnære 
principper i alle nye kulturer. Det sker 
primært fordi dette kan forhindre etable
ring af stormstabile nåletræ-bevoksninger 
på en række stormfalds- og skovrejs
nings-arealer. 
Til gengæld finder jeg det meget vigtigt at 
sikre den fysiologiske og fysiske stabilitet 
i nye nåleskove, da dette er en forudsæt
ning for en senere konvertering af disse til 
naturnære strukturer (se kap. II og 14). 

3. Begrebsdannelse 

3.1 Det fysiske grundlag for træers 
storm-stabilitet (resistens) 

3. 1. 1 Stormmomentet på kronen og 
forankringsmomentet fra rodsystemet 

Stormmomenl. I stormvejr påvirkes 
kronen af flere kræfter. Vigtigst er vin
den, men sne og regn samt kronens egen 
vægt får også stor betydning når træet 
bliver stærkt udbøjet. Kronekontakt til 
nabotræer og nabolæ kan formindske 
amplituden i kronens svingninger og 
dermed meget alvorligt reducere effek
ten af både vind og vægt-komponenter. 
Summen af alle disse kræfter på kronen 
ved kronens maximale udsving (de 
største amplituder) udgør en "resulte
rende kraft", som ganget med vægt
stangen giver "storm-momentet" på 
træet (se figur 1). Stormmomentet påvir
kes i høj grad af træets højde. 
Forankrings-moment. Forankringsmo
mentet er en mere kompliceret størrelse 
at forstå. Værdien af momentet for det 
enkelte træ ændrer sig som en funktion 
af jordens vandindhold og temperatur 
(frosset?) samt graden af forankrings
løsning (se næste afsnit). 
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forankrings-
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Det destru ktive 
storm-moment 

~ Rodsystemets drejningsakse Forankrings
momentet i Resulterende kraft af alle 

tV forankrings kræfter 

Figur l. Illustration af storm-moment og forankringsmoment ved træets største udsving 

Forankringsmomentet kan måles ved 
eksperimentelle trækrnålinger (Nielsen 
1990b og c). Forankringen afhænger af 
fire forankringsmomenter, som summer 
op til det samlede forankringsmoment 
(Nielsen og Hansen 2000), og de kan 
kort beskrives: 

J. Rodkagens kohæsion og vægt: Disse for

hold afhænger meget af jorden, dybde og 

tæthed af vertikal-rødder samt symmetri i rod

systemet. 

2. Støtte-r(odderne "støtter træet". I fysiske ter

mer betyder dette, at forankrings- og storm

momentets drejningsakse flyttes bort fra stam

men, hvorved forankringsmomentets vægtstang 

(kraftens arm) forøges. Denne komponent er 

dog ofte negativt korreleret med komponent nr. 

4. Støtterods-komponenten afhænger af hori

sontal-røddernes tykkelse, afsmalning, for

grening og symmetri tæt på stubben. 

3. Træk-rødderne er de lange rødder som udgår 

fra rodkagen og som fungerer som "barduner" 
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for rodsystemet. Eller sagt på en anden måde: 

Trækrøddeme fungerer som de "søm" der sidder 

rundt i kanten og fastholder "rod-tallerkenen" i 

jorden. Denne komponent afhænger af mængde 

samt rumlig og strukturel fordeling af de mindre 

horisontalrødder (diametre mellem l og 50 mm) 

udenfor træets rod kage. 

4. Homogen stress-fordeling i forankrings

systemet: Den totale mængde af f.eks. træk-rød

der er mindre interessant, hvis denne f.eks. ikke 

er jævnt og symmetrisk fordelt. 

Et andet problem ved f.eks. rødgranens 

velkendte stive rod-tallerken er, at træk

rødderne belastes meget uensartet - selv ved en 

symmetrisk fordeling: Rodsprængningerne 

bliver derfor meget sekventielle - de sprænges 

en for en. Sagt på en anden måde: Rødderne 

belastes ikke kollektivt, men individuelt, hvor

ved forankringsløsningen forløber meget hur

tigere. 

Forankrings-systemets evne til at fordele vind

belastningen jævnt på så mange rødder som 

muligt er en vigtig parameter. Skiverod-syste-



mer (gran-arterne) er her meget dårligt stillet, 

mens hjeI1erods- og pælerods-systemerne har 

langt bedre stress-fordeling. 

Eksperimentelle undersøgelser har vist 
at rodkagens andel af det samlede for
ankringsmoment ofte udgør over 50 pro
cent i traditionelt behandlet nåletræ, men 
røddernes bidrag vil variere meget efter 
hugstbehandling (Nielsen 1990b og c). 

3. 1.2 Rodløsnings-processen 

Alle træer har en "kritisk svingnings
amplitude". Alle træsvingninger inden
for denne er uskadelige. Svingninger, 
som overskrider den kritiske amplitude 
(eller det kritiske forankringsmoment), 
medfører skader på træets forankrings
system som også er det vand- og 
nærings-forsynende organ. Der skal 
sædvanligvis hundredvis eller tusindvis 
af sådanne "overskridende" svingninger 
til, før træet vælter. 
Kun i de ekstreme orkaner løsnes hele 
forankringssystemet i løbet af en storm. 
Almindeligvis strækker et træs forank
ringsløsningsproces sig over mange år 
og mange storme. Det skønnes for de 
fladgrundede jorder, at cirka halvdelen 
af træerne har forankringsløsning allerede 
i den mellemaldrende fase. 
Forankringsløsningen i ældre træer 
(BHD > 15 cm) forløber i reglen med 
følgende faser: 
a) Først løsnes rodkagen. Det er forbun

det med sprængning af et mindre 
antal forveddede rødder, men frem 
for alt en sprængning af alle finrødder 
mellem rodkagen og den under
liggende jord. 

b) Senere fortsætter skaderne på 
"trækrødderne" i vindsiden, som 
sprænges mere eller mindre sekventi
elt. I denne anden fase begynder rod-

kagen at vippe måleligt. Denne fase 
er i reglen langvarig og kan forløbe 
over mange år. 

c) Først meget sent i processen - kort 
før faldet - sker der bøjebrud i støtte
rødderne. 

Løsningsprocessen har stor betydning 
for både den fysiske og den fysiologiske 
stabilitet, jf. kap. 3.2.3. 

3.2 Stabilitets-begreber 

3.2. 1 Resistens versus resiliens 

Bevoksnings-niveau 
I relation til den fysiske stabilitet define
res et skovøkosystems resistens som 
evnen til at sikre at kun en lille andel af 
bevoksningens vedmasse bliver storm
fældet i orkaner. 
Resiliensen defineres som evnen til 
hurtigst muligt igen at etablere et "pro
duktivt" skovøkosystem. 

Enkelttræ-niveau 
Et enkelt træs resistens mod stormfald 
kan udtrykkes i forholdet mellem "storm
momentet" ved en given vindstyrke og 
træets "kritiske forankringsmoment". 
Det kritiske forankringsmoment er den 
modstand, som forankringssystemet 
(rod + rodkage) kan yde uden at der sker 
fremskridt i forankringsløsningen. 
Træets resiljens er dels evnen til at rege
nerere kronen efter stormslid, dels 
evnen til at udbedre skader i forank
rings-systemet. Hermed spørges der i 
virkeligheden til reversibiliteten i rod
løsningsprocessen. Dette emne er over
ordentlig vigtigt, men det ville sprænge 
rammerne for dette arbejde at beskrive 
processerne. 
I en sammenfattende praksisorienteret 
vurdering mener jeg, at rod skader efter 
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vind-belastning i ungdommen ikke bare 
er praktisk "reversible", men endda 
ønskelige. Det er sådanne sub-lethale 
rod skader i ungdommen, som sikrer den 
langsigtede stormstabilitet i randtræer 
og i læ-bæltehugsten. Derfor anbefales 
en stor vind belastning i ungdommen. 
Når træerne imidlertid har nået en bryst
højde-diameter på 12-15 cm begynder 
træerne at samle en større rodkage. Når 
først en større rodkage er etableret, 
bliver forankringsløsninger irreversible 
og dermed stærkt skadelige for både den 
fysiske og fysiologiske stabilitet. Se 
kap. 3.2.3 

3.2.2 Økologisk stabilitet versus 
s torms ta bilite t 

Det vigtigt at skelne mellem stormstabi
litet og almen økologisk stabilitet, idet 
det første begreb kun er en delmængde 
af det andet begreb. På den anden side er 
det måske vigtigt at erkende og forstå, at 
et skovøkosystems fysiske resistens 
oftest er en forudsætning for en høj 
resistens og resiliens i de rekreative, 
geo-biokemiske, flora- og fauna-mæssige 
samt vedmasseproduktive systemer i et 
givet skovøkosystem. 

3.2.3 Fysisk stabilitet (snetryk og 
storm) og fysiologisk stabilitet 
(vand balance) afhænger af de 
samme mekanismer 

Dette arbejde beskæftiger sig primært 
med den fysiske stabilitet. Men det er 
vigtigt at erkende, at der oftest er en 
snæver sammenhæng mellem træers 
fysiske og fysiologiske stabilitet. 
Når træer opbygger en arkitektur, som 
giver stor resistens mod storm, vil rod
systemets adaptive struktur i reglen også 
medføre en mere stabil forsyning med 
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vand og næring. Specifikt skal 
rod løsnings-processen diskuteres i lyset 
af rodrummets struktur og træernes 
vandforsyning. 
Skovtræers vand- og næringsoptag sker 
overvejende fra finrødderne. Disse fun
gerer dog forskelligt - alt efter om de 
sidder på de strukturelle vertikale rødder 
ved den potentielle rod kage (i stub
domænet), eller om de er etableret på de 
horisontale langtløbende horisontalrødder 
(i smårods-domænet, se figur 2). 
Vi har specifikt undersøgt roddybden i 
de to domæner i adskillige danske 
bevoksninger. Det viser sig, at finrød
derne har mindst dobbelt så stor roddyb
de i stub-domænet som i smårods
domænet (Nielsen og Hansen 2000). 
Dette gælder også på stive lerjorder. 
Ved god vandforsyning optages vand i 
hele rodrummet. Men i tørkeprægede 
situationer, med vandstress i jordens 
øverste 20-30 cm, får finrødderne i rod
kagens nedre region en særlig stor 
betydning for træets vandforsyning 
p.g.a. den betydeligt større dybde. 
Undersøgelser af Bornebusch (1931) i 
Vestjylland har i øvrigt vist, at finrødder 
fra rodkagen kunne udvikle "vand
hentere" til adskillige meters dybde. En 
sådan udvikling findes ikke i "smårods
domænet". 
Forfatteren har også iagttaget, at finrød
derne i "stub-domænet" er rigt besat 
med mykorrhizaer, hvilket ikke er iagt
taget i "smårods-domænet". Endvidere 
har finrødder fra sænker-rødderne en 
meget større diameter (op til 5 mm) og 
dermed en større evne til at gennemvok
se fortættet jord, mens diameteren på 
finrødder i "smårods-domænet" sjæl
dent er større end 1 mm. 
Alle disse iagttagelser peger på den 
særlig store betydning af finrødderne i 
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Figur 2. Opdeling af rodrummet i "stub
domæne " og "smårods-domæne" 

den nedre del af rodkagen. Disse kan 
forsyne træet med vand i tørkeperioder, 
hvor de mere overfladiske finrødderne i 
"smårods-domænet" ikke længere er i 
stand til at optage vand. 
Flere undersØgelser har vist, at finrød
dernes dybdevækst i "stub-domænet" 
bliver alvorligt begrænset når først 
træets rodkage er løsnet. Sålænge træet 
ikke har samlet en større rodkage, er fin
rods-sprængninger på sænker-rødderne i 
høj grad reversible. 
Men når en større rodkage bliver løsrevet 
fra den omgivende jord sprænges alle 
finrødder i rod kagens periferi. Og disse 
finrødder kan normalt ikke regenerere i 
dybden, fordi den løsnede rodkage i al 
fremtid vil rokke ved enhver stærkere 
kuling. 
Herigennem vipper rodkagen flere gange 
om året, og finrøddernes forsøg på at 
overvokse bruddet ender gentagne gange 
årligt med afrivning. Dette betyder, at 

alle træer med rodkage-Iøsning afskæres 
fra at opsamle vand og næring fra jorden 
nedenunderrodkagen. 
En løsnet rod kage har mange kedelige 
konsekvenser: 
a) Rodkagen vokser ikke i dybden med 

stigende alder, hvilket er almindeligt 
på dybgrundede jorder. 

b) Rodkagen forrnidskes ofte i størrelse 
p.g.a. de gentagne ryste- og rokke
bevægelser. Jordmateriale falder fra 
rodkagen og er i fugtige perioder 
med til at "cementere" rod kage
underlaget. Dette vanskeliggør yder
ligere finrøddemes førsøg på at over
vokse bruddet. 

c) Jo mindre rod kagen bliver, jo større 
bliver bevægelserne og jo hurtigere 
forløber de øvrige rodsprængninger. 

d) En forsumpning og strukturforringelse 
i de dybere jordbundshorisonter vil 
finde sted. 

Rodkageløsning er almindelig på alle 
jordbundstyper, men på dybgrundede 
jorder opstår de antageligt først i den 
sidste trediedel af omdriften. På flad
grundede jorder opstår de i reglen efter 
tyndingsindgreb allerede ved en bevoks
ningshøjde på skønsvis 15-20 meter. 
På fladgrundede ler-jorder har rod
løsningen en stor negativ effekt på 
træernes vandhusholdning. På disse jor
der "drukner" de dybtgående finrødder 
hver vinter, men alle træarter (også 
rødgran) evner at danne nye finrødder 
fra sænker-rødderne i stub-domænet og 
sende disse adskillige decimeter ned i 
underjorden hver sommer. 
Det er antagelig denne årlige ekspansion 
af dybdesøgende finrødder som i løbet 
af sommeren sænker grundvandsstanden 
på vandlidende lerjorder (Holstener
Jørgensen 1958/59). Det er vigtigt at 
erkende, at disse finrødder, som trænger 

227 



i dybden, overvejende udspringer fra 
træernes sænkerrødder i rodkagen, og at 
denne vertikale ekspansion af finrødder 
for altid er afbrudt, når først rod kagen er 
løsnet. 
Sammenfattende erkendes en funktionel 
sammenhæng mellem træers vandforsy
ning og løsning af rodkagen. Rodkagens 
løsning er det første skridt i den normalt 
mangeårige forankringsløsning forud 
for stormfald. 
Påjladgrundede og middeldybgrundede 
jorder (ler- og sand-jorder) kan træerne 
nå at dø af vand-stress før forankrings
løsningen er løbet til ende. Det vurderes 
detfor at en høj resistens mod stormfald 
også medfører en høj resistens mod tørke 
og drukning af rødderne. 

4. Fem biologiske strategier 
til stabilisering af nåletræ
bevoksninger 

4.1 Lav rodkonkurrence i ungdommen 
(mellem 6 og 12 meters højde) 

De fleste nåletræarter har en meget 
voldsom horisontal rodudvikling i ung
dommen. 
I starten er horisontal-rødderne i reglen 
en del længere end træet er højt. Dette 
skifter ved en træhøjde på skønsvist 7-
10 meters højde (figur 3), idet rødderne 
normalt opnår en maksimal horisontal 
udbredelse på 7-12 meter. 
Denne meget hurtige ungdommelige 
rodudbredelse falder sammen med høje 
stamtal i ungdommen (figur 4). 
Dette medfører at rodkonkurrencen i 
ungdommen forud for den første tyn
ding er særlig høj. På dette tidspunkt må 
det antages at et givet træ har rodkon
kurrence med mellem 50 og 150 andre 
træer (figur 5). 

228 

Vi kender ikke med sikkerhed røddernes 
respons-mekanismer på denne høje kon
kurrence-situation. Men det er i tre 
ældre planteafstandsforsøg påvist, at høj 
rodkonkurrence i ungdommen har en 
markant negativ effekt på rod/top-for
holdet i gamle bevoksninger (figur 6). 
Vi ved, at forgrenings-strukturen i det 
centrale strukturelle rodsystem fast
lægges (næsten irreversibelt) under 
udviklingen fra 6 til 12 meters træ-højde. 
Det antages at høj rodkonkurrence ned
sætter forgreningen i de mellemstore 
rødder med en deraf følgende nedsat til
vækst-kapacitet i smårødderne. 
Altså: høj rodkonkurrrence i ungdommen 
påvirker rodarkitekturen og fikserer 
små røddernes tilvækstkapacitet på et 
langsigtet lavt niveau. Dette har en 
meget betydelig negativ konsekvens for 
forankringen i alderdommen. 

4.2 Akkumulering af forankrings
biomasse gennem omdriften 

For at forstå en af tyndingernes negati ve 
effekter på stormstabiliteten må man 
betragte bevoksningen som et system og 
inddrage betragtninger over både 
meteorologi, fysik og biomasse. 
En tynding fjerner ikke bare stammer, 
den konverterer også forankringssyste
mer til døde stubbe, og den gør kroneta
get mere ru. 
Man kan betragte bevoksningen som et 
"skib" med ligeså mange ankre som 
træer. Hvert træ bidrager med et forank
rings-bidrag og er med til at gøre krone
taget tæt og glat. En tynding "kapper 
ankertovene" til en del af "skibets" 
ankre. For hvert fældet træ efterlades en 
stub-biomasse, som ikke længere kan 
bidrage til at neutralisere den destruktive 
energi, som bevoksningen modtager fra 
vinden. 



horisontal rod-udbredelse (m) 
12 ,---------.,----- - ---, 
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4 

Træ højde (m) 
o ~-~-~-~--~-~-~ 
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Figur 3. Nåletræers horisontale rodud
vikling som funktion af træhøjden. Indi
kativ gennemsnitlig betragtning. 

Antal nabotræer i rod
konkurrence med et givet træ 
60 ~----------------------~ 

40 

20 

o ~--~--~--~--~---~--~ 
O 5 10 15 20 25 30 

Træ højde (m) 

Figur 5. Antal af nabotræer som er i 
potentiel rodkonkurrrence med et givet 
træ som funktion af træhøjden, under 
forudsætning af betingelserne i figur 3 
og 4. 

Antal træer per hektar 
4000 ,----------------, 

3000 

2000 

1000 

o 5 10 15 20 25 30 

Træ højde (m) 

Figur 4. Antaget stamtalsudvikling som 
funktion af højde (model-antagelse). 

Rod/top-forholdet baseret på smårødder 
(1-20 mm) og stammevolumen (kg/m3) 

stor lille 
Bornholm 

53 53 

stor lille 
G.Westphal. 

87 86 

stor lille Planteafstand 
Rosengarten LOkalitet 

104 103 Bev. alder 

Figur 6. Effekt af planteafstand (stor/lil
le) på forholdet mellem "smårødder" 
(træk-rødder) og stamme volumen sent i 
omdriften. Der er vist resultater fra tre 
ældre planteafstandsforsøg på Born
holm og i Tyskland (fra Nielsen 1990b). 
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Figur 7. A) til venstre: Stamtalskurver for de analyserede behandlinger. B) til højre: 
Effekten af stamtals-udviklingsmodeller på akkumulering af stamme- og rodbiomasse -
udtrykt ved forholdet mellem årlig hugst og tilvækst. 
Både 2x2 behandlingen fra det østrigske "Hauersteig" forsøg og "Schnellwuchs" 
behandlingen fra det tyske Paderbornforsøg blev realiseret efter samme principper som 
D-A hugsten. Det skraverede felt dækker over de traditionelle kontinuerte hugstmodel
ler (B-, C- og D-hugst). Fra Nielsen 199Gb. 

Det er derfor vigtigt at akkumulere rod
biomasse i levende forankringssystemer, 
som har et vedvarende bidrag til bevoks
ningens forankring. I figur 7 ses den 
biomasse-akkumulerende effekt af to 
behandlinger som stærkt ligner D-A 
hugsten (2x2 Hauersteig, Schnellwuchs) 
sammenlignet med traditionelle hugst
modeller: 
I de D-A hugst lignende behandlinger 
falder forholdet mellem løbende hugst 
og tilvækst meget drastisk med alderen. 
Dette er i modsætning til de klassiske 
europæiske tyndingstraditioner (B-, C
og D-hugst). 
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4.3 Maksimering af kronetagets 
støttesystem ved risiko for 
rodkage-Iøsning 

Stærk vind-eksponering og kraftige 
træ-svingninger i ungdommen (indtil 
en højde på ca. 10 meter) styrker træets 
langsigtede stormstabilitet, fordi rod
systemets arkitektur påvirkes aktivt og 
positivt i denne tidlige fase (se kapitel 
4.4). 
Voldsomme træ-svingninger i alder
dommen er imidlertid skadel ige for 
stormstabiliteten - hvis svingningerne 
er så voldsomme at de fører til rodkage
eiler forankrings-løsning (se kap. 



3.2.3). Aldersstadiet, hvori risikoen for 
rodkageløsning bliver mærkbar, er 
diskuteret i kap. 3.2.3. 
Af afgørende betydning for forankrings
løsningens fremadskriden er hyppighe
den af træsvingninger, som overskrider 
den "kritiske svingningsamplitide". Det 
kan derfor være en succesrig strategi at 
dæmpe træernes svingninger i alder
dommen. 
Kronetagets slutning har to effekter på 
træernes svingninger: 
a) Lævirkning: Jo større kronemasse, 

som omgiver et givet træs krone, 
desto større er også lævirkningen af 
nabotræer. Sagt på en anden måde: Jo 
flere kroner, som okkuperer et givet 
kronerum, desto flere forankrings
systemer kan bidrage til at neutralisere 
de destruktive vindrnasser i dette kro
nerum. 

b) Krone-kontakt: Jo mindre "fri him
mel" mellem træernes kroner, desto 
mere slår kronerne imod hinanden, 
når de svinger i stormvejr. Her
igennem formindskes hyppigheden af 
store træ-svingninger. Et lukket krone
tag har delfor en meget stor be
tydning for reduktion af træernes 
svingninger. Rodkageløsning kan 
reelt forhindres ved at maksimere 
kronetagets slutning. 

Figur 8 viser effekten af tre på hinanden 
følgende tyndinger på et træs svingninger 
i stormvejr. Det ses, at hyppigheden af 
store svingninger stiger meget stærkt 
efter hvert indgreb. 
Kronetagets slutning har således stor 
betydning for træernes svingninger. 
Men kronetagets overflade har også en 
effekt på energi-udvekslingen mellem 
vindmasserne og bevoksningen. 
Overførslen af destruktiv energi fra 
stormende luftmasser til vegetationen 

stiger med tiltagende "overflade-ruhed". 
Det er vist at kronetaget er mere "ru" 
efter en tynding og delfor modtager 
mere destruktiv energi fra vinden per 
hektar (Miller 1986). Sagt på en anden 
måde: jo færre træer og jo hyppigere 
tyndinger desto mere "ru" og "hullet" 
bliver kronetaget, og vinden får vanske
ligere ved at "glide" hen over bevoks
ningen. 

4.4 Respekt for træernes langsigtede 
tilpasning til en veldefineret vind
eksponeringssituation . 

Træer tilpasser sig en bestemt vindbe
lastnings-situation gennem flere kendte 
biomekaniske tilpasningsmekanismer 
(se tabel 1 for detaljer). 
Årrings-analyser i stamme og rødder 
peger på, at træet tilpasser sig den meget 
specifikke vind-eksponering, som defi
neres af træets sociale stilling i krone
taget (Nielsen 1990b og c). 
Nabotræernes lævirkning har en særlig 
vigtig rolle , og figur 8 viser med al tyde
lighed, hvilken ændret og forøget vind
belastning et træ udsættes for, når et 
nabotræ fjernes. Når et træ er fjernet i en 
tynding, udsættes de 3-4 umiddelbare 
nabotræer for en helt ny vind-ekspone
ring, som de ikke er tilpasset til. Disse 
træer må derefter starte en helt ny tilpas
ningsproces til den nye og ændrede 
vindbelastning. 
De i tabel l beskrevne mekanismer er 
mest effektive i ungdommen. Mekanis
merne er alle aktive i alderdommen, 
men sene hugstindgreb medfører en 
relativt større forstyrrelse af tilpasnin
gen. I ungdommen kan en genetablering 
af tilpasningen opnås på skønsvist 2-4 
år, mens det tager 15-40 år efter en hugst 
i alderdommen. 
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Antal stammeudsving større 
end 2 mm i en højde på 2 m 
over jorden i 10 minutters 
intervaller 

x x 

+ 
++ + + 

o 10 20 30 40 50 60 70 
Index for vindhastighed 

Symboler: +++ Sluttet kronetag 
ODD Efter 2. tynding 

xxx Efter 1. tynding 
AI1A Efter 3. tynding 

Figur 8. Betydning af kronetagets sLutning for træernes svingninger. Figuren viser sam
menhæng mellem stammeudsving og vindhastighed ved sLuttet kronetag og efter tre på 
hinanden føLgende tynding er. MåLingerne gennemført i flere storme i Løbet af en vinter, 
indenfor hviLken de tre hugster bLev gennemført. (NieLsen, ikke pubLicerede data). 

4.5 Stabiliseringsmekanismer i 
randtræer, solitærtræer og træer fra 
læbæltehugst 

Fra hugstforsøgene ved vi, at den største 
"stormfasthed" findes i behandlings
ekstremerne A-hugst og læbæltehugst. 
Heraf forstås, at stabiliserings-mekanis
merne er stærkt forskellige (se tabel 3, 
kap. 8.9). Vi har i dag undersøgelser og 
observationer nok til delvist at forklare 
hvori disse forskelle ligger. 
Man bør skelne mellem bevoksnings-
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træer og solitærtræer. Bevoksnings
træer er påvirket af naboskabet med 
andre træer. Spørgsmålene er: a) "Hvor 
går grænsen?" Samt: b) "Er der en jævn 
overgang?" 
Erfaring fra hugstforsøgene: I hugstforsøgene 

ses aftagende stormstabilitet med stigende 

hugststyrke (Nielsen 1990c). Denne tendens 

stopper dog brat ved overgangen fra D-graden 

til Læ-bæltehugsten (L) som er meget stabil. D

graden har en grundflade på 50% af A-graden, 

mens L-graden ligger mellem 35 og 45%. 



Tabel l. Biomekaniske tilpasningsmekanismer hos rødgran ved høj 
vindeksponering (Nielsen 1990a og c, samt Nielsen & Hansen 2000): 

1) Forbedret rod/top- forhold. 
Vedmassetilvæksten forskydes ned
ad i træet og ud i de vindbelastede 
rødder. Således førte stigningen i 
enkelttræets vindbelastning fra A
til D-hugstgraden i Gludsted-hugst
forsøget til en stærk forøgelse af 
grovrods/stammemasse-forholdet. 

2) Formindsket afsmalning af 
"støtterødder" . Trykvedsdannelsen 
på oversiden af støtterøddeme 
fortsætter længere ud ad disse ved 
tiltagende vindeksponering. Efter 
hugst ændres tilvækstfordelingen 
mellem rødder betydeligt. 

3) Forbedret symmetri af rodsyste
met. Den belastningsstyrede til
vækstfordeling fører med tiden til 
en rumlig udjævning af asymme
trjske rod systemer. De sider af rod
systemet som har få rødder opnår 
gennem vindbelastning en relativt 
større tilvækst end dele af rodsyste
met med mange rødder. Herigen-

Grænsen går altså tilsyneladende ved en relativ 

grundflade på omkring 40%, og de empiriske 

erfaringer tyder på en skarp og principiel græn

se mellem de to typer træer. 

Vind-struktur: Overgangen fra D- til L-hugst 

medfører en stigning i krone-procenten fra ca. 

65 til 100 procent (dvs. kronens højde i forhold 

til træets samlede højde). Meget tyder på, at 

luftmassernes bevægelse ændres radikalt ved 

ændringen fra SO til 40% relativ grundflade: I 

sluttede bevoksninger er vegetationsoverfladen 

så tæt at vindmasserne opbrydes i hvirvler (tur-

nem udbedres symmetrien rod-
massen med tiden. 

4) Forbedret stress-fordeling og 
neutralisering i rodsystemet. En 
stærk vindeksponering medfører i 
særdeleshed i ungdommen subleta
le rodskader på rødder, som er sær
lig "stramme" og som bliver først 
udsat for belastning. En sådan rod 
løsnes indtil flere andre rødder 
"trækker med på hammelen", hvor
efter roden igen udvikler sig nor
malt. Herigennem opnås en langt 
mere homogen fordeling af storm
momenter i forankringssystemet, 
og den sekventielle rodsprængning 
reduceres voldsomt. Herigennem 
bliver den "kritiske træsvingnings
amplitude" betydeligt forøget. 

S) Formindsket højdevækst. Med 
aftagende HID-forhold og træhøjde 
formindskes "storm-momentets" 
arm, hvormed vindkraften virker på 
forankringssystemet. 

bulenser), som i størrelse svarer nogenlunde til 

1-2 trækroners omfang. Heri ligger årsagen til 

træernes usynkrone svingninger. 

Ved overgangen fra SO til 40% relativ grundflade 

sker der antageligt i højere grad en "filtrering" 

af luftmasserne, som i langt højere grad trænger 

dybt ned i bevoksningen. Vindpåvirkningen af 

træerne synes således at ændres radikalt når 

krone-procenter når op på 100 procent. 

Rod-arkitektur: Vi ved med sikkerhed at 

rod/top-forhold og rodarkitektur er fundamen

talt anderledes i solitær- og randtræer sammen-
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liget med bevoksningstræer. Dette kræver dog 

at træerne har stået frit i ungdommen (senest fra 

6-8 meters højde) . 

Bublitz (1990) påviste hos rødgran, som var 

blevet stillet ud på ca. 3.5 x 3.5 meter ved 6 

meters højde, et forøget antal "træk-rødder" 

("bardun"-rødder) i vindsiden samt en omlejring 

af disse fra overfladen til den dybere mineral

jord. Dette er sandsynligvis en følge af subletale 

rodsprængninger. 

Sagt på en anden måde: Der dannes hjerterod i 

vindsiden og skiverod i læ-siden. Undertegnede 

har hos flere randtræer iagttaget meget lange, 

lår-tykke og uforgrenede trækrods-kabler, som 

med uformindsket diameter løber mange meter 

væk fra træet, førend forgreninger opstår. Der 

dannes altså "bardun-rodkabler" som først for

grener sig langt ude med "smårods-søm" i 

mineraljorden. 

Ved trækmålingsundersøgelser på en sådan 

rødgran (Nielsen 1990c) viste det sig praktisk 

taget umuligt at trække træet omkuld. Selv efter 

2 timers ihærdig trækning stod træet i en 45 gra

ders vinkel uden væsentligt tab af forankrings

styrke. (Et træ i D-graden trækkes let omkuld på 

15-20 minutter og taber forankringsstyrke alle

rede ved en vinkel på 25-30 grader fra lodret.). 

Den særlige "kabel-rodarkitektur" gør at træet 

er umådeligt "sejt" (hØj plasticitet). Rodkage

komponenten er antagelig uden betydning i 

solitær- og randtræer. Det antages at en egentlig 

"rodkage" i traditionel forstand slet ikke udvikles 

p.g.a. de konstante rodbevægelser gennem hele 

træets eksistens. 

Rod/top-forhold: Der er ingen tvivl om, at soli

tær- og randtræer udvikler et rod/top-forhold, 

som er ikke bare marginalt højere, men antage

ligt 2-3 gange større end i bestandstræer. Vi har 

ikke nøjagtige data på rod/top-forhold i solitær

træer (indikationer hos Fritzsche 1933 og Nielsen 

1990b). 

Sammenfattende synes grænsen mellem 
bevoksningstræer og solitærtræer at lig-
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ge omkring en relativ grundflade på 40 
procent. Ved denne grænse sker der en 
principiel ændring af både vindens 
struktur når den går gennem bevoksnin
gen, og træets arkitektur. Forankrings
mekanismerne ændres grundlæggende. 
Selvom der givetvis er en jævn gradue
ring af solitærtræers stormstabilitet - alt 
afhængigt af deres vindeksponering -
optræder der en fundamental ændring af 
rod-arkitektur og forankringsmekanis
mer fra en sluttet bevoksning til træer 
med krone til jorden. Denne principielle 
overgangszone ligger hos rødgran ved 
en grundflade mellem 30 og 45 procent 
af A-gradens grundflade. 
Randtræer og træer fra læbælte-hugst 
vurderes at have samme mekanismer 
som solitærtræer, når vindeksponeringen 
er tilstrækkelig. 

5. Det enkelte hugstindgrebs 
de-stabiliserende virkning 

Et hugstindgreb medfører altid en labili
sering af bevoksningen. I ungdommen 
vil dette dog kun meget sjældent udløse 
stormskader. Tværtimod vil den i ung
dommen stedfundne vind-eksponering 
af træerne medføre en specifik arkitek
tonisk forbedring af træernes stormresi
stens (se kap. 4.1,4.4 og 4.5). Sagt på en 
populær måde: Træerne bliver hærdet i 
ungdommen. 
Efter den tidlige ungdom (6-12 meters 
højde) medfører hver hugst en alvorlig 
reduktion af storm-resistensen. 
Effekten af et tyndingsindgrebs virkning 
på stormstabiliteten behandles dels på 
bevoksnings-, dels på enkelttræ-niveau. 
a) Bevoksnings-niveau: Enhver hugst 

gør kronetagets overflade mere "ru", 
hvilket forøger overførslen af 
destruktiv energi fra luftmasserne til 



bevoksningen på hektar-niveau (kap. 
4.3). Samtidig har tyndingen kappet 
"ankertovet" til alle de forankrings
systemer, som sidder i de friske 
stubbe. Summa summarum: større 
energi-optag og formindsket forank
ringskraft på bevoksningsniveau. 
Denne negativt forskubbede balance 
mellem "stormmoment" og "forank
ring" forværres af, at kronetagets 
støtte-virkning også er forringet af 
tyndingen. Dette medfører, at en rela
tivt større andel af den destruktive 
optagne vind-energi ikke længere 
neutraliseres af krone-sammenstød, 
men nu overføres til rodsystemer qua 
større amplituder i træernes sving
ninger. Jo ældre en bevoksning bliver, 
jo lavere bliver stamtallet, jo mere 
"ru" bliver kronetagets overtlade og 
desto større bli ver energioverførsien 
fra storm til bevoksning. Samtidigt 
bliver træerne højere, hvilket også 
forsyner de destruktive storm-kræfter 
med en længere "moment-ann". Alt i 
alt stiger summen af stormmomenter 
på bevoksningsniveau stærkt med 
stigende bevoksningsalder. 
Dette kan kun afbødes ved at lukke 
kronetaget bedst muligt i alderdom
men og opspare "forankringsbiomas
se" i stedet for gennem tyndinger at 
borthugge forankringsbiomasse. 

b) På enkelttræ-niveau: Efter fjernelse 
af et træ opstår der et hul i kroneta
get. De 3-4 træer omkring dette hul 
har mistet både læ og fysisk støtte fra 
den fjernede nabo. Disse træer kan nu 
opleve en 2-3 dobling af svingnings
amplituden ud i dette hul i krone
taget. 
På den måde bliver 2-4 træer gjort 
ustabile for hvert træ, som fældes. 
Det forstås, at selvet svagt indgreb 

med f.eks. 25 træer pr. hektar faktisk 
gør 70-100 af de tilbageblivende 
træer ustabile. 

5.1 Gen-stabilisering efter et 
tyndingsindgreb 

Efter en tynding regenereres bevoksnin
gens stonnstabilitet. Flere mekanismer 
bidrager hertil. Træernes sidegrene pro
ducerer nye skud, som vokser ud i hullet 
i kronetaget. Herigennem sluttes krone
taget igen efter et antal år. Herudover 
tilpasser både stamme og rødder sig til 
den nye vindbelastnings-situation (se 
kap. 4.4). 
Jo stærkere hugstindgreb, desto vold
sommere bliver bevoksningen labiliseret 
og jo længere tager det inden en vis 
regenerering har fundet sted. En fulds
tændig regenerering til stabilitets
niveauet før tyndingen er kun mulig i 
den tidlige ungdom. 
Trækronernes evne til at lukke huller i 
kronetaget aftager stærkt med alderen af 
flere årsager. Dels bliver grenenes års
skud kortere og grenene hænger mere 
nedad jo ældre grenen er, dels stiger 
afstanden mellem træerne med alderen. 
Endvidere bliver den strukturelle 
ændring i vindstruktur i kronetaget efter 
en tynding stærkere jo større kronen 
bliver. Dette stiller stigende krav til 
træets biomekaniske tilpasning med 
stigende alder, samtidigt med at træets 
evne til biomekanisk tilpasning falder 
med alderen (se kap. 4.4). 
Efter et tyndingsindgreb på 30% af 
grundfladen vil en ung bevoksning (8-
12 meters højde) rundt regnet have rege
nereret til stabilitetsniveauet før tynding 
efter 3-5 år. I en mellemaldrende 
bevoksning ved ca. 2/3 af sluthøjden ville 
en sådan regeneration til status før 
tyndingen skønsvist tage 15-30 år. I en 
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gammel bevoksning nær sluthøjden vil 
en fuld regeneration efter hugst antage
ligt aldrig kunne opnås. Disse forhold 
søges udtrykt i stabilitets-alders-kurven 
i kap. 6. 

5.2 Sanerings-hugst samt oprydning i 
stormfalds rande 

Saneringshugst bliver af mange danske 
forstfolk ikke betragtet som et rigtigt 
hugstindgreb l). 
Saneringshugst i nål betragtes af de fleste 
som "god latin". I 1970'erne og 80'erne 
var der stærke barkbille-epidemier, og en 
løsning herpå var "fjernelse af yngle
materiale for barkbillerne". Selvom bark
billerne oprindeligt blev betragtet som 
sekundære skadevoldere (dvs. de angreb 
kun svækkede træer), har de store epide
mier fået mange til at tro, at barkbillerne 
også kan være en primær skadevolder. 
Jeg skal ikke skråsikkert afvise nød
vendigheden af undertiden at måtte føre 
saneringshugster - specielt ikke på 
dybgrundede jorder. Men på fladgrunde
de og middeldybgrundede jorder er jeg 
overbevist om, at rand-udtørring, b ark
billeangreb og ø-gran syndrom oftest er 
en følge af rodkage-Iøsning med efter
følgende forstyrrelse af træets vandbalan
ce, som beskrevet i kapitel 3.2.3. 
Jeg er aldeles overbevist om, at sane
ringshugster giver næring til en ond 
cirkel, hvad træernes vandbalance 

1) Tyskerne kalder deres kontrol-parcel i hugst

forsøg "Schwache Niederdurchforstung" . 

(De anvender ikke A-, B- C- og D-grad 

betegnelserne). Deres kontrolparcel er ikke 

helt sammenlignelig med den danske A-grad 

fordi man gennemfører sanerings-hugster i 

denne "kontrol-parcel". 
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angår. Rodkageløsning opstår i reglen 
efter et hugst-indgreb. Hullerne i 
kronetaget fører til dobbelt så store 
amplituder i træernes svingninger, og 
rod kagen løsnes. Hermed afbrydes 
træets vandforsyning fra jordlagene 
under rodkagens brudzone. 
Mindre og normalt ubetydelige tørke
perioder svækker træerne (fesiliensen er 
ødelagt), og træerne er stærkt udsatte for 
skader fra salt, ammoniak, udtørring og 
barkbiller. Derfor: Undlad sanerings
hugster på jorder med høj risiko for 
rodkage-Iøsning. 
Døde og tørre træer vil i lang tid udfylde 
deres plads i krone-rummet. De vil 
bremse nabotræernes svingninger og 
dermed forhindre disses rodkage
løsning. Efter nogen tid vil de døde 
træer vælte mere eller mindre ned og 
hænge i et par nabo-træer, som herigen
nem også forhindres i at svinge og få 
rodkageløsning. Det gør ikke så meget 
at nogle af nabotræerne kommer til at 
stå i spænd, når blot de ikke svinger. 
Til sidst falder de døde træer til jorden, 
hvor de kaster skygge og giver læ for 
vinden. Hermed mindskes fordampning 
fra jordoverfladen. Særligt i stormfalds
rande er det vigtigt at efterlade de døde 
træer på jorden for herigennem også at 
mindske sol-udtørring af jorden. 
"Oprydning" af stOlmfaldsrande samt 
saneringshugster i bevoksningerne med
fører blot en spredning af "rod kage
løsnings-epidemien" . 
Ved mere omfattende stormfald kan der 
ryddes op på fladerne, men det anbe
fales at skubbe ranker hen mod den 
tilbageværende rand for at mindske 
udtørring, samt at undlade oprydning i 
selve randen. (Pas på ikke at skrabe rød
derne på randtræerne - rødderne går op 
ti I IO meter ud fra randen!!). 



6. Formidlingsværktøjet 
"stabilitets-alderskurven" 

Selvom vi i princippet er i stand til at 
måle og kvantificere forankringsstyrken 
af et træ og beregne storm-momentet af 
en jævn vind på krone og stamme, kan 
vi stadig ikke - med hold i virkelighe
den - sætte tal på et træs storm-stabilitet 
2). 
Alligevel indføres her et begrebsapparat, 
som øger forståelsen af emnet, nemlig 
"stabilitets-alders-kurven". Denne har i 
øvrigt kvantitativt belæg hos Helles & 
Lohmander (1987) og flere andre. Dette 
begreb anvendes også i næste artikel. 
Da et træs stormfasthed både afhænger 
af "enkelttræ-stabiliteten" og af den 
"sociale stabilitet" (se kap. 7), skal mange 
aspekter inddrages for at modellere et 
træs stormstabilitet over alderen eller 
højden. I det følgende omtales over
vejende hele nåletræ-bevoksningers 
stormstabilitet. 
Figur 9 viser flere ting: Først og frem
mest bevoksningens aftagende storm
stabilitet med tiltagende højde. Men 
figuren viser også den voldsomme 
destabilisering af bevoksninger, som 
affødes af det enkelte hugst-indgreb. 
Årsagerne til denne destabilisering er 
forklaret i kap. 5. 

2) Dette er ikke helt korrekt. Det er i princippet 

muligt gennem statistisk behandling af 

meget store og repræsentative informations

indsamlinger fra flere stormfald at kvantifi

cere sandsynligheden for at en bevoksning 

beskadiges. Flere forskere har taget tilløb til 

sådanne statistiske analyser, men kravet til 

datagrundlaget er uhyrligt og økonomisk uri

meligt i forhold til udbyttet. 

Stormstabilitet 

En traditionel 
C-hugst i 
rødgran 

Træ-højde 

Figur 9. Effekt af alder og hugstindgreb 
på stormstabiliteten i en nåletræsbe
voksning. Alderskurven er antydet med 
en tynd kurve. 

Endvidere erkendes, at evnen til regene
ration af storm-stabiliteten aftager 
stærkt med alderen. Faktisk er det hugst
indgrebenes hyppighed, styrke og form, 
som er afgørende for alderskurvens 
hældning (se figur 9). 
Den første vækstsæson efter hugsten 
sker den stærkeste regeneration, i anden 
vækstsæson også en betydende stabili
sering, og i årene derefter yderligere 
udbedring af stormstabiliteten - omend 
med stadig aftagende styrke. 
Efter hugstindgreb i ungdommen gen
stabiliseres bevoksningen på et niveau, 
som næsten svarer til situationen før 
hugsten. En sådan "gen-stabilisering" 
tager 3-6 år i ungdommen, hvorimod en 
gen-stabilisering i alderdommen faktisk 
tager så lang tid (mellem 20 og 50 år), at 
stabiliteten fra før hugsten aldrig igen 
opnås. Frem for alt derfor falder storm
stabiliteten i traditionelt huggede 
bevoksninger stærkt med alderen. 
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7. Social stabilitet versus 
enkelttræ-stabilitet. HID-forhold 
og kroneprocent 

Social stabilitet versus enkelttræ-stabi
litet er efterhånden gængse begreber. 
Begreberne er dog lagt fra entydigt defi
nerede for de fleste. Jeg bruger derfor 
lidt plads på at præcisere disse begreber 
i lyset af de biologiske stabiliserings
mekanismer gennemgået i kap. 4 . 
Solitær-træers stabilitet baseres selv
følgelig kun på enkelttræ-stabilitet. 
Bevoksningers stabilitet afhænger af 
både social- og enkelttræ-stabilitet. 
Træer i læbælte-hugst udgør grænse
tilfældet, men stabilisieringsmekanis
merne er de samme som i solitærtræer. 
Tabel 2 giver en definition og forståel se 
for de to begrebers reelle indhold . 
Det ses , at social stabilitet beror på de 
positive effekter fra bevoksnings-kol
lektivet, mens maksimal enkelttræ-sta
bilitet forudsætter status af solitærtræ. 
Begrebet enkelttræ-stabilitet er alligevel 
et relevant begreb i bevoksninger - blot 
er styrken af stabiliseringsmekanisme l, 
4 og 5 mindre end i solitærtræer. 

Begrebet "enkelttræ-stabilitet " er rele
vant, fordi stor planteafstand og stærk 
hugst i ungdommen bibringer træerne 
en vis grad af enkelttræ-stabilitet. Denne 
kan senere være vigtig, hvis den sociale 
stabilitet ødelægges i form af hugster i 
alderdommen eller helt ophæves i form 
af en skærmstillingshugst, et stormfalds
hul eller stormfaldskiler. 
Styrkelse af den sociale stabilitet forrin
ger dog enkelttræ-stabiliteten: Jo længere 
bevoksningen er sluttet, desto mere går 
enkelttræ-stabiliteten tabt (delvist tab af 
mekanisme 4 og 5). En række af de 
basale fordele fra enkelttræ-stabiliteten 
(bibragt af mekanisme nr. l og 5) går 
dog aldlig tabt - uanset graden af social 
stabilitet. 
Begreberne har stor praktisk relevans. 
Den sociale stabilitet sikrer ved maksi
mal kroneslutning en overordentlig høj 
storm fasthed (ses i A-graderne i hugst
forsøge ne) - men ved den mindste 
beskadigelse af "støtte-systemet" mistes 
hele stabiliteten. 
Selv det svageste hugstindgreb - for 
ikke at tale om et mindre stormfaldshul 
- åbner op for voldsomme fladefald , 

Tabel 2. Definition af begreberne "social stabilitet" og "enkelttræ-stabilitet" gennem 
præcisering af de biologisk/fysiske mekanismer bag begreberne. Mekanismernes numre 
henviser til beskrivelserne i kap. 4. 

De to stabilitets-typer Stabiliserings-mekanisme 
baserer på de 1 2 3 4 5 
afkrydsede biomasse-

stabiliserings- ingen rod- akkummule- høj vind-

mekanismer konkurrence ring i uforstyrrede eksponering 
i forankrings- sluttet tilpasnings- og solitærtræ 

ungdommen systemer kronetag mekanismer tilpasning 

Social stabilitet + + 
Enkeltræ-stabiliet + + + 
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som kan "rulle" bevoksningen op fra 
ende til anden. I denne situation er en fra 
ungdommen medbragt høj enkelttræ
stabilitet en meget stor fordel, fordi 
dette i høj grad bremser udbredelsen af 
stormfaldshu Iler. 
Behandlingerne D-A hugst og "nål på 
stor planteafstand + tyndingsfri drift" 
kombinerer hØj enkelttræ-stabilitet i 
ungdommen med høj social stabilitet i 
alderdommen. 
Etablering af høj enkelttræ-stabilitet i 
ungdommen er en særdeles vigtig forud
sætning for en succesfuld anvendelse af 
"Dauerwald"-foryngelse i alderdommen 
(kap. 14). 
Træernes HID-forhold og kroneprocent 
anvendes ofte til at karakterisere træer
nes "stabilitet". Dette medfører ofte 
fejltolkninger: Det er vigtigt at holde for 
øje, at HID-forhold og kroneprocent kun 
har en vis udsagnskraft om "enkelttræ
stabiliteten " og ikke kan anvendes til 
vurdering af bevoksningens samlede 
stabilitet. 
Der er en snæver og kontinuert sam
menhæng mellem planteafstand og 
HID-forhold og kroneprocent. Derimod 
er sammenhængen mellem HID-forhold, 
kroneprocent og enkelttræ-stabilitet ikke 
kontinuert (figur 10). 

8. Fysisk og fysiologisk stabile 
strukturer og hugstmodeller i 
nåletræ 

8.1 Nål på meget stor planteafstand 

I enkelte forsøg i Europa findes/
fandtes planteafstande op til 4 x 4 
meter (f.eks. Forstamt Graf von West
phalen, Schleswig-Holstein , Ry plan
tage på Bornholm). Træer etablerede 
under sådanne betingelser bliver over-

Enkelttræ·stabilitet 
høj \ Aktiverin9 ilf I 

stabiliserinq5-
l1lekZllli~llle nr. 5 

I 
I 

lav "---lavt HID·forhold hØjt 

Figur lO. Den diskontinuerte sammen
hæng mellem HID-forhold og enkelttræ
stabilitet. 

ordentlig stormstabile. De knækker 
heller ikke i storm. 
Årsagen hertil er dels en optimeret rod
arkitektur fra den tidlige ungdom, dels 
en tilpasning til stor vindeksponering 
gennem hele træets levetid. Denne til
pasning ses i stammen gennem stærke 
ovale tværsnit, uregelmæssige og stærkt 
hældende fiberforløb, skæve stamme
akser etc. Tilpasningen i rodsystemet 
antages at ligne mekanismerne fra rand
træer og solitærtræer. 
Denne bevoksningstype er meget billig 
at etablere, er næsten omkostningsfri i 
pleje og sikrer undtagen på meget flad
grundede jorder en overordentlig høj 
fysisk og fysiologisk stabilitet. Nål på 
stor planteafstand er velegnet som 
indmad i de stabiliserende bælter i en 
"Gliederungshieb". 

8.2 Tyndingsfri drift fra kultur-start 

Ved "tyndingsfri drift" skelnes mellem 
om driften har været tyndingsfri fra kul
turanlæg eller fra et senere givet tids
punkt. Førstnævnte behandles her, sidst
nævnte i næste kapitel. 
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Foto 3. T) l1dingsfri drift kan være et 
middel til at opnå stabile skove. Forfat
teren anbefaler en planteafstand på mel
lem 2x2 m og 3x3 m. Billedet er fra A
graden i hugstforsøget i Store Dyrehave 
(jota 1987) hvor plantetallet har været 
mere end det dobbelte af det anbefalede. 

Der henvises til Skovsgård (1997) for en 
generel uddybning af emnet "tyndings
fri drift". 
Den sociale stabilitet baseret på et "her
metisk" lukket kronetag spiller en særlig 
vigtig rolle i den "tyndingsfrie drift". De 
i kap. 4.3 beskrevne "støtte-effekter" 
opnår maximal effekt ved denne drifts
form. 
Hermed bliver det også klart, at etable
ring af blot få huller i kronetaget kan 
ødelægge bevoksningens samlede resi-
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stens overfor storm. Selv den svageste 
likviditets- eller sanerings-hugst vil 
labilisere bevoksningen betydeligt. 
Derfor skal døde træer efter insekt-, 
svampe eller klima-skader efterlades 
urørte, idet disse selv i tør tilstand vil 
bidrage væsentligt til den sociale støtte
virkning i kronetaget (se kap. 5.2) . Her
med forebygges rodkage-løsning. 
Det er oplagt at denne driftsform kan have en 

begrænset livslængde. På grund af den høje 

konkurrence i den aldrende bevoksning kan den 

fysiologiske stabilitet af de undertrykte træer 

være nedsat p.g.a. meget dårlige rod/top-for

hold. Dette kan gøre dem udsatte for tørke

skader. 

På den anden side vil rodkageløsning næsten 

aldrig forekomme ved tyndingsfri drift, hvilket 

sikrer en fortsat vandforsyning til træet fra dybe 

finrødder. Hvor den intra-specifikke konkurrence 

er meget høj kan selvdøde træer komme til at 

præge bevoksningen i tiltagende grad med til

tagende alder (se f.eks. hugstforsøgenes A-gra

der) . 

Om en sådan opløsning sætter ind og hvor hur

tigt en sådan opløsning skrider frem, vil afhænge 

af art , lokalitet samt oprindelig planteafstand: Jo 

mindre den oprindelige planteafstand er valgt, 

jo stærkere er den intra-specifikke konkurrence 

i alderdommen, og jo hurtigere og kraftigere er 

systemet disponeret for fysiologisk og fysisk 

kollaps. 

Ud fra en produktions- og kvalitetsmæs
sig overvejelse anbefaler Skovsgård 
(1997) en planteafstand i sitkagran på 
1.7 x 1.7 meter. 
Hvis den tyndingsfri drift skal optimeres 
i stabilitetsmæssig henseende, skal plan
teafstanden dog øges til et sted mellem 
2x2 og 3x3 meter, idet dette sikrer bedre 
udvikling af forankringen og en længere 
holdbarhed af stabiliserings-elementet. 
Jo større sluthøjde på træerne og jo min-



dre uddifferentierfngsevne i bevoksnin
gen, desto kraftigere skal planteafstanden 
rykkes mod de 3x3 meters plante
afstand. 
Den valgte planteafstand bliver aldeles 
afgørende for resultatet af både ved pro
duktion og stabilitet. Ved en plante
afstand på 1.5 x 1.5 eller mindre, vil 
bevoksningen udvikle sig til at ligne A
graderne fra vore hugstforsøg. I sådanne 
strukturer vil den fysiologiske stabilitet 
være meget ringe (se forrige afsnit med 
småt), og dødeligheden vil blive stor. 
Sådanne A-grader er - i modsætning til 
den gængse opfattelse - ikke særlig 
stormstabile. De står kun op, fordi der 
ikke er plads til at vælte. Enkelttræ
stabiliteten er overordentlig lav. De står 
kun op p.g.a. en ekstrem høj social sta
bilitet (lukket kronetag). Hvis der først 
går hul på en sådan bevoksning, ruller 
hele komplekset. Ved høj plantetæthed 
vil det kun være stabiliseringsmekanis
meme 3 og 4 (kap. 4), som bidrager til 
stabiliteten. 
Hvis planteafstanden når op omkring 3 x 
3 meter, opnås der på dybgrundede jorder 
en så høj stormfasthed at bevoksningen 
vil kunne overleve selv orkaner (indtil 
bevoksningen sygner hen af alderdom). 
Også på flad- og middeldyb-grundede 
jorder vil en meget høj stabilitet opnås. 
Ved en sådan planteafstand når vi frem 
til den i kap . 8.1 beskrevne bevoks
ningsmodel. Den stabilitetsmæssig opti
male planteafstand afhænger dog af 
bevoksningens sluthøjde. For at opnå 
maximal stabilitet bør kronetaget ikke 
bare være lukket, men " tæt-pakket" . 
Årsagen hertil er, at træer på så stor 
afstand har ekstremt lave HID-forhold 
og har meget stive stammer. Den kriti
ske "svingnings-amplitude" i sådanne 
stammer er derfor meget ringe. For at 

forhindre forankringsløsning i sådanne 
"bamser" må kronerne være fuldstæn
digt "tilslidte" . Kronerne skal set nede
fra have tydelig form som en rombe. 
Ved en sluthøjde på 30 meter kan dette 
skønsvist opnås med en planteafstand på 
4 x 4 meter. Ved en sluthøjde på 20 meter 
bør planteafstanden skønsvist reduceres 
til et sted omkring 2.5 x 2.5 meter. 
Ved planteafstande stigende fra 1.7 til 
2.0 m vil en høj stormstabilitet opnås, 
idet stabiliseringsmekanismerne 1-4 vil 
være aktive i en sådan driftsform. 

8.3 D-A hugst 

En D-A-hugst er stærk hugst (D-hugst) i 
ungdommen og ingen hugst i alderdom
men. 
En D-A-hugst forudsætter et forholds
vist højt plantetal. Hvis plantetallet i 
kulturen kun er 1200-1500 træer/ha, fal
der D-hugsten væk, og man nærmer sig 
begreberne "høj planteafstand" og "tyn
dingsfri drift". D-A-hugsten er nødven
dig, hvis stamtallet i ungdommen over
stiger 2000 træer per hektar. 
For at kunne realisere stabiliserings
mekanisme nr. 1 (kap. 4.1), vurderes 
det, at stamtallet ved 6-8 meters højde 
skal være reduceret til 2000 træer/ha, 
mens et slut-stamtal på 400-1000 stklha 
skal være nået inden 2/3 af sluthøjden 
(eventuel 3/4 af sluthøjden). Bevoksnin
gen skal derefter i den sidste del af 
omdriften holdes urørt, således at den 
resterende højdevækst kan sikre fuld 
kroneslutning. 
Den stærke D-hugst i ungdommen mod
svarer effekten af stor planteafstand 
(men giver en højere vedkvalitet), og 
A-hugsten i alderdommen tilfører for
delene fra den tyndingsfri drift. Jo 
større planteafstand og jo stærkere 
hugst i ungdommen, desto kraftigere 
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Foto 4. Læbæltehugst har vist sig at være ret stabil, fordi træerne kan tilpasse sig kraftig 
vind og ikke møder ret meget konkurrence fra nabotræer. Underplantning forbedrer 
stabiliteten. Billedet er fra L-parcellen i hugsiforsøget i Gludsted som blev stort set øde
lagt i 1981; der er underplantet med ædelgran, nordmannsgran og rødgran, f 0 10 1987. 

bliver enkelttræ-stabiliteten styrket 
gennem ungdommens fritstilling. Jo tid
ligere hugsten indstilles helt, desto stær
kere bliver det sociale støtte-system 
gennem det lukkede kronetag. 
D-A hugsten kombinerer således effek
terne af høj enkelttræ-stabilisering og 
høj social stabilisering. Stabiliserings
mekanismerne 1,2, 3 og 4 er aktive i D
A-hugsten (kap. 4 , tabel 3). 

8.4 Læbæltehugst 

Den af Bomebush realiserede "læbælte
hugst" i Hastrup og Gludsted hugstfor-
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søgen e viste sig i Gludsted forsøget at 
medføre en høj stormfasthed . Hugsten 
føres så regelmæssigt, at træerne i prin
cippet holdes grønne til jorden . 
Dette medfører dog, at der løbende skal 
gennemføres pleje-indgreb. Da træet har 
ringe kvalitetsegenskaber efter de aktu
elle træmarkeder, vil driften af en aktiv 
læbælte-hugst på større arealer i den nær
meste fremtid være forbundet med 
vanskeligheder i afsætning og drifts
teknik. 
Hvi s princippet om læbæltehugst kom
bineres med stor planteafstand kan de 



Foto 5. Flemming Juneker har praktiseret en meget stærk hugst i Trinderup Plantage, 
og den synes at være ret stabil. Disse rødgran er fra 1948, og de er hugget fra toppen 
hvert år siden 1965 og underplantet med ær. Foto 1994. 

plejende indgreb udskydes i mange 
årtier, hvilket vil forbedre økonomien i 
læbælte-driften og samtidig yderligere 
forøge stormfastheden. 
Læbælte-hugsten føres med en relativ 
grundflade på 35-40% (D hugsten er 
defineret som 50% grundflade af det 
maksimale). 
Årsagen til denne behandlings store fysi
ske stabilitet er en kombination af stabili
seringsmekanismerne l, 2, 4 og antageligt 
også mekanisme nr. 5, hvis vindekspo
neringen er tilstrækkelig (se næste afsnit) . 
Stormskader i læbælte-parcellerne i 

Hastrup-forsøget tyder på, at læbælte
hugsten kun udvikler maximal stabilitet 
ved høj vindeksponering. Anvendelse 
af læbæltehugst i indre stabiliserings
bælter sikrer derfor måske kun maksi
mal stabilitet, hvis arealet generelt er 
stærkt vindeksponeret. 
Råd j rødderne, j stubben og i stammens 
nedre del kan dog ødelægge sådanne 
træers forhøjede resistens mod storm. 

8.5 Juncker-hugst i nål 

Den af Juncker praktiserede hugstform i 
nål i Trinderup skov lader til at medføre 
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Tabel 3. Sammenfatning af aktiviteten og 
styrken af de fem i kap. 4 beskrevne sta
biliseringsmekanismer i en række 
bevoksningsmodeller i nåletræ. 
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en relativ høj stormfasthed, men årsa
gerne hertil er ikke afklarede. Hugsten 
består i en meget hyppig og regelmæssig 
hugst fra toppen i ensaldrende nåletræs
bevoksninger til sikring af et lavt stam
tal med et meget åbent kronetag. 
En del af ideen bag hugstfonnen er en 
god omsætning i jordbunden og en villig 
naturforyngelse. Der hugges mindst en 
gang om året, hvilket gør denne behand
lingsform til en økonomisk vanskelig 
praktiserbar driftsform i de fleste orga
nisationer. Mit bedste gæt på stabilise
ringsmekanismeme i denne driftsform 
er givet i tabel 3. 

8.6 Sammenvoksede grupper ("Rotten") 

I den centraleuropæiske litteratur 
(Mlinsek 1973) anvendes begrebet "Rot
ten" for en "sammenvokset gruppe". 
(Ordet bruges også om kronvildt rudler.) 
I Alpeskovbruget beskriver ordet en 
gruppe af naturforyngede træer, hvis kro
ner udgør en rumlig enhed og hvis rødder 
er vokset og fi ltret meget stærkt ind i hin
anden. En sådan "sammenvokset gruppe" 
fungerer som en organisk enhed både i 
fysisk og fysiologisk sammenhæng. 
Sådanne grupper beskrives som over
ordentlig stabile overfor både stonn og 
sne. 
Sådanne sammenvoksede nåletrægrup
per ses ikke i Danmark, men lignende 
strukturer kan iagttages i naturskove og 
i bondeskove. Da forskningen kender 
meget lidt til sådanne "sammenvoksede 
grupper", bør jeg være tilbageholdende 
med at anbefale en aktiv anvendelse af 
det stabiliseringsprincip, som ligger i en 
sådan gruppe. 
Jeg nævner dog disse grupper fordi de 
faktisk er meget almindelige i urørte 
eller ekstensivt drevne nåletræsskove i 
Danmark og særdeles almindelige i dele 



af Sverige (naturforyngede skove). 
Under skandinaviske forhold er der dog 
oftest kun 2-4 træer i disse grupper. 
Det er meget vigtigt at huske, at for
styrrelser af sådanne grupper gennem 
hugst afbare et enkelt individ helt øde
lægger gruppens enhed og stabilitet. 

8.7 D-B hugst 

Der er en meget vigtig forskel på en D
A- og en D-B-hugst: D-A-hugsten akti
verer alle fire stabiliseringsmekanismer 
(kap. 4), mens hverken stabiliserings
mekanisme 3 eller 4 bliver aktiveret af 
en D-B-hugst, og mekaniske nr. 2 bliver 
kun delvist realiseret. 
Dette betyder, at D-B-hugsten hvad 
angår stormstabilitet nærmer sig en 
traditionel hugst. Der er således en 
meget stor principiel og praktisk forskel 
på en D-A- og en D-B-hugst. 

8.8 De traditionelle ustabile hugster i 
nåletræ (B-, C- og D-hugst) 

De "traditionelle" hugstmodeller, som 
er karakteriseret af kvalitets-orienterede 
planteafstande, sene førstegangshugster 
og derefter tyndinger med mere eller 
mindre regelmæssige intervaller, er ikke 
stormstabile. Især ikke hvis plantetæt
heden var høj. 
De sene førstegangshugster eliminerer 
fuldstændigt stabiliseringsmekanisme l 
(kap. 4), og de løbende og ofte stærke 
sene hugster hindrer de tre øvrige stabili
serings-mekanismer i at blive effektive. 
Jo stærkere og hyppigere der hugges i 
alderdommen, desto mere labiliseres be
voksningerne. 

8.9 Sammenfatning af struktur, hugst 
og stormstabilitet i nål 

Effektiviteten af forskellige bevoks
nings- og hugst-modeller til styrkelse 

af den fysiske og fysiologiske stabilitet 
er sammenfattet i tabel 3. 
Der er ingen tvivl om, at plantning på så 
stor afstand at slut-stamtallet ligger tæt 
på plantetallet giver en aldeles uover
truffen stormstabilitet. En plantning af 
denne type bør anvendes hvor formålet 
udelukkende er af landskabelig/æstetisk 
eller af stabiliseringsmæssig karakter. 
Denne bevoksningstype er ekstrem bil
lig i etablering, omkostningsfri i pleje, 
ekstrem stabil både fysisk og fysiolo
gisk, samt har en meget lang forventet 
levetid. 
Læbælte-hugsten ligger lidt i samme 
bold-gade, men adskiller sig med en 
højere plejeintensitet og noget ringere 
stabilitet. Den har dog fordelen af den 
åbne bevoksningsstruktur, som giver 
mulighed for naturlig foryngelse eller 
underplantning på et hvilket som helst 
tidspunkt. 
Også den tyndingsfri drift ligger i 
samme boldgade som "nål på meget stor 
planteafstand". Dog aftager stabiliteten 
og bevoksningens forventede levetid 
med aftagende planteafstand. 
I det hele taget gælder, at de øvrige 
stabile bevoksnings- og behandlings
typer forsøger at inddrage andre produk
tions- og driftsteJæjske hensyn end netop 
stabilitet. Ved at vælge "tyndingsfri 
drift" med en planteafstand på 1.7 til 2.0 
meter opnås også en rimelig vedkvalitet. 
Ved et plantetal på 2500-3500 per hektar 
med efterfølgende D-A hugst sikres ' en 
væsentlig højere vedkvalitet, specielt i 
den nedre del af stammen. 
Den bedste vedkvalitet opnår vi i en tra
ditionel B-hugst og lidt ringere i en 
traditionel C-hugst. Disse traditionelle 
hugstmodeller har desværre den ulempe, 
at de medfører en overordentlig ustabil 
bevoksning. 
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Konflikten mellem stabilitet og vedkvali
tet kan imødegås gennem en rumligt 
differentieret bevoksningsstruktur, som 
beskrevet i kap. lIA. Jeg vil meget varmt 
anbefale at gennemføre en sådan rumlig 
stabilisering af alle nåletræsbevoksnin
ger. Både i store og små bevoksninger. 
Både på dyb- og fladgrundede jorder. 
En rumligt differentieret stabilisering 
kan gennemføres på forskellige rumlige 
niveauer, men det absolut vigtigste 
værktøj er stabiliseringsbælter. I små 
bevoksninger kan man måske nøjes med 
kant-stabilisering. I lidt større nåletræs
bevoksninger bør man anlægge stabili
seringsbælter i et passende skelet. I disse 
stabiliseringsbæJter kan man vælge 
mellem de ovenfor beskrevne stabile 
strukturer og behandlinger. I produkti
onscelIerne kan man derefter med langt 
mindre risiko vælge en vedkvalitets
orienteret driftsform. 
Ved overvejelser om "Dauerwald"
foryngelse, bør man orientere sig om 
graden af enkeluræ-stabili tet i den 
aldrende bevoksning. Mulighederne for 
at gennemføre succesfulde skærmstil
lings-, kulisse- og lysbrønde-foryngelser 
afhænger stærkt af den i ungdommen 
grundlagte enkelttræ-stabilitet. Graden 
af enkelttræ-stabilitet ved forskellige 
bevoksnings- og hugst-modeller kan 
vurderes i tabel 4. 

9. Særlige forhold for sitkagran, 
douglasgran, lærk og almindelig 
ædelgran 

Rangordningen af træarternes storm
fasthed er diskuteret hos Jørgensen og 
Nielsen (200 l) . Grundlæggende under
søgelser af træarkitektur og biomasse
fordeling er undersøgt i 6 hovedtræarter 
hos Nielsen og Hansen (2000), og ud-
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valgte resultater herfra skal refereres kort. 
Skovfyr og almindelig ædelgran: Der er 
i praksis en noget varierende erfaring 
med skovfyrrens og ædelgranens storm
fasthed. Stabiliteten synes at variere 
med lokaliteten. 
De seneste undersøgelser har vist en 
meget stor lokalitetsvariation i tætheden 
af sænkerrødder på skovfyr (mere end 
100%), hvilket kan have en meget nega
tiv indflydelse på rod kage-dannelsen. 
En af årsagerne til de omfattende 
stormskader i ædelgran på Lindet 
distrikt i orkanen 1999 var netop en sær
deles lav tæthed af sænkerrødderne. 
Selvom disse nåede dybder på 1.0 - 1.3 
meter, var rodkagen alligevel ikke dybe
re end 15-50 cm: Det meget lave antal 
sænkerrødder var ikke i stand til at danne 
og fastholde en rodkage. 
Som omtalt i kap. 3.1.1. er rodkagens 
størrelse antageligt den vigtigste forank
ringskomponent i nåletræ . Skovfyr er 
endvidere kendetegnet ved en generelt 
meget svag udvikling af "trækrødder" 
(bardun-rødder), hvilket gør denne art 
særlig følsom overfor dårlig rodkage
dannelse og overfor stærk rodkonkur
rence i ungdommen. 
Douglasgran: Praksis har vist at douglas 
er ustabil i ungdommen og meget stabil 
i gamle bevoksninger. Vi har nu rimelige 
forklaringer på dette fænomen. 
a) Douglasgran har et særlig dårligt 

rod/top-forhold i ungdommen og et 
højt rod/top-forhold i alderdommen 
(dvs. som ung stor top i forhold til 
roden og som gammel det modsatte). 
Niveauet for douglas er sammenlig
net med rødgran. De to arters kurver 
krydser hinanden ved et BHD 
omkring 16-18 cm. 
Hvis douglas opdrages under skærm 
forringes rod/top-forholdet yderligere, 
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Tabel 4. Graden af enkelttræ-stabilitet og social stabilitet ved forskellige driftsformer i 
nåletræ 

hvilket kan give meget ubehagelige 
overraskelser med snetryk og sabel
svaj, når skærmen fjernes. 

b) Douglas har endvidere en dårlig rod
symmetri i ungdommen. Douglas 
danner ganske vist mange nye adven
tivrødder efter udplantning, men der 
går op til 20 år indtil symmetrien i 
rod systemet er sammenlignelig med 
gran-arterne. Disse to forhold er 
sikkert også kilden til de alvorlige 
"sabel-svaj" i stammens nedre del 
hos douglas. 
Den sidste orkan viste også, at kronen 
reduceres ret stærkt på douglas i stærk 
storm. Herigennem nedsættes det 
destruktive storm-moment på træet. 

Sitkagran: Sitka har en arkitektur meget 
lig rødgranen. Men ligesom den over
jordisk er mere strittende og danner flere 
vanris, har den også underjordisk et 
mere forgrenet og tættere rodsystem. 

Hertil kommer at rod-symmetrien i sitka 
er suverænt i top blandt nåletræarterne. 
Sitka har derfor en bedre evne til at dan
ne store og stabile rod kager end 
rødgran. Jo mere dybgrundet en jord, 
desto større bliver sitkagranens over
legenhed over rødgranen i stabilitets
mæssig henseende. 
Lærk: Lærk opfører sig som et " løvtræ", 
idet det smider nålene om vinteren. Det
te er den væsentligste kilde til lærkens 
forholdsvis høje stormstabilitet. Men 
lærkens grene er som bekendt også 
meget sprøde og brækker let af i storm, 
hvilket yderligere forringer "storm
momentet" på træet. 
Det er vigtigt at huske, at lærk selv er 
temmelig stabil på veldrænede jorder, 
hvorimod lærk (ligesom løvtræ, se 
næste artikel) er uanvendelig i stabilise
ringsbælter til beskyttelse af andre nåle
træarter. 
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10. Modsætningen mellem 
stabilitet og vedkvalitet i nåletræ 

De fleste skovdyrkere med en "ordentlig 
uddannelse" har antageligt med forfær
delse læst kap. 8 og undret sig over 
"hvor langt fra virkeligheden" forfatte
ren egentlig befinder sig. Thi enhver 
praktiker ved jo godt hvor umuligt det 
vil være at afsætte de grovknastede og 
skæve krukker, som bliver resultatet af 
de i kap. 8 foreslåede strukturer og 
behandlinger. 
Hertil må jeg sige: Forfatteren ved det 
også godt, og emnet er diskuteret ind
gående i den første artikel i dette hefte. I 
denne forbindelse er det overordentlig 
vigtigt, at erkende og forstå modsæt
ningen mellem de to produktionsmål 
"stabilitet" og "vedkvalitet": I figur 11 
er de principielle effekter af plante
afstand på dels vedkvalitet, dels stabilitet 
skitserede. Det er både planteafstand og 
hugst, som influerer på begge mål, men 
planteafstanden har den me t markante 
effekt. 
Det er meget vigtigt at erkende, at det er 
umuligt at få både høj stabilitet og høj 
vedkvalitet. Europæisk praksis gennem 
de sidste 100 år har fokuseret over
vejende på vedkvalitet og produktion, 
og alle forsøg på at finde et kompromis 
(f.eks. D-B hugsten) har bevæget sig 
utilstrækkeligt langt ud i de store plante
afstande. Praksis har bevæget sig på 
gennemsnitlige planteafstande mellem 
1.25 og 1.75 m. 
Kun på rigtig dybgrundede jorder, hvor 
en relativ høj stabilitet er naturgivet, kan 
et kompromis mellem vedkvalitet og 
stabilitet tilstræbes. På flad- og middel
dybgrundede jorder vil jeg stærkt fra
råde sådanne kompromisløsninger, idet 
"traditionel" hugstbehandling absolut 
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Figur 11. Modsætningen mellem delmå
lene "stabilitet" og "vedkvalitet" i 
nåletræ. 

medfører en udpræget dårlig fysisk og 
fysiologisk stabilitet. Løsningen på
konflikten mellem kvalitet og stabilitet 
findes i den rumlige stabilisering (se 
næste kapitel). 

11. Rumlig stabilisering af 
nåleskov med "stabiliserings
elementer" 

De forudgående artikler og kapitler 
redegør for, hvordan stormfastheden 
kan forhøjes gennem valg af træ art og 
plantemateriale samt gennem kultur
anlæg og bevoksningspleje. Der er 
således mange forskellige metoder til 
at skabe stabile træer, grupper og 
bevoksninger. 
Det er selvfølgelig muligt at anvende 
alle disse muligheder på en gang og 
over hele skovarealet og derved opnå 
overordentlig stormfaste skove. Men 
det ville afføde begrænsninger i rela
tion til andre produktionsmål. 



Der er jo diverse ulemper forbundet 
med stabiliseringsmetoderne: Anven
delsen af stabile løvtræarter på hele 
arealet afskærer f.eks. ejeren fra mange 
markeder (og ikke kun træ-markeder) 
på lang sigt. En D-A hugst giver ikke 
maksimal tømmer-kvalitet, og en kon
sekvent anvendelse af D-A hugst på 
hele nåletræs-arealet afskærer også 
ejeren fra nogle råtræmarkeder på 
langt sigt. 
Hvis den overordnede strategi, udover 
en generelt høj modstandsdygtighed 
mod storm og tørke, også stiller krav til 
et bredt sortiment af både materielle og 
immaterielle værdier, er det vigtigt at 
opdele skoven og bevoksningerne i 
"grund-substansen" og "stabiliserings
elementer". 
Stabiliserings-elementer kan være bælter 
eller grupper i bevoksningerne eller 
rækker af træer eller enkelte individer. 
Det er vigtigt at pointere at sådanne 
stabiliserings-elementer også samtidigt 
kan være produktive i videste forstand; 
de vil bidrage til bredden i det samlede 
træ-sortiment, og de kan have meget 
betydelige værdier i forbindelse med 
friluftsliv, jagt og biodiversitet. 
I de følgende afsnit vil der blive givet 
eksempler på anvendelse af stabilise
rings-elementer på forskellige rumlige 
niveauer i skoven. Der lægges dog størst 
vægt på rumlig stabilisering på bevoks
ningsniveau gennem anvendelse af 
stabiliserings bælter. 
Den rumlige opdeling af bevoksninger i 
stabiliserings-elementer og hovedsub
stans giver generelt mulighed for at tage 
chancer i hovedsubstansen, hvad angår 
stormstabiliteten. Dette gælder f.eks. 
også samtidig plantning af løvtræ
indblanding i nåletræsubstansen (se 
næste artikel). Derved kan der tilstræbes 

en tilnærmelse til den aktuelle træarts
politik i bevoksningens hovedsubstans. 

11.1 Enkelttræet som 
stabiliserings-element 

Det vil måske lykkes at igangsætte en 
planteproduktion af kloner med særlig 
højt rod/top-forhold (se artikel i næste 
hefte). En indblanding af sådanne kloner 
i normalt proveniensmateriale vil bidrage 
til en stabilisering af hele bevoksningen, 
idet sådanne individer med særligt højt 
rod/top-forhold vil kunne fungere som 
særligt kraftige "ankre". 
En anden mulighed er spredt indblan
ding af stabile arter som skovfyr og 
douglas. 
En tredie mulighed byder den såkaldte 
"hovedtræ"-drift (Z-Baum). Her sættes 
ressourcerne primært ind på udvalgte 
individer med partiel fritstilling og kun
stig oprensning. Vi har dog ikke tradition 
i Danmark for "hovedtræ-drift" i nåletræ. 

11.2 Rækker af træer som 
stabiliserings-element 

Vi kender alle den ekstraordinært høje 
stabilitet af randtræer. Ydre rande er 
altid særlig stabile, hvis de har fået 
stærk vind-eksponering. Hvis de ydre 
rande står beskyttet af f.eks. gammelt 
løvtræ opnås dog ikke nogen betydelig 
randstabi lisering . 
Indre rande i bevoksningerne (langs 
stikspor eller ved overgange mellem 
frimærke-parceller eller træartsblokke) 
opnår kun en væsentlig stabilitet, hvis 
en høj vind-eksponering sikres til disse 
indre rande. Dette kræver ret betydelige 
højdeforskelle eller meget brede spor. 
Stabiliteten af indre rande er betydeligt 
ringere end i den ydre rand. 
Derimod kan rækkevise indblandinger 
af stormstabile træarter ofte i høj grad 
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bidrage til stabilisering af mere labile 
nåletræarter. Det være sig skovfyr, gam
mel douglas og undertiden ædelgran 
eller grandis i rødgran- og sitkagran
bevoksninger. 
Omvendt kan rødgranen faktisk bidrage 
til en stabilisering af den ustabile ung
dommelige douglas i unge blandinger af 
disse to arter. Blandinger af nåletræarter 
vil ofte give højere samlet stabilitet af 
bevoksningen. 
Rækkevise blandinger af nåle- og løv
træer har ofte vist sig at være ustabile, 
hvilket diskuteres nærmere i næste arti
kel. 

11.3 Grupper som 
stabiliserings-element 

Når man taler om "grupper" hænger det 
i reglen sammen med naturnære skov
dyrknjngssystemer. Grupper opstår i 
skovdyrkningssystemet "gruppevis 
foryngelse" (Femelschlag), men kan 
også opstå i andre mere eller mindre 
naturnære systemer, f.eks . ved opvækst i 
stormfaldshuller. 
Kunstige gruppevise strukturer er for
søgt i Danmark med "frimærke-kul
turer", men ved blanding af nåletræ og 
løvtræarter kan sådanne strukturer 
afføde stabilitetsproblemer (se næste 
artikel). 
I kapitel 8.6 beskrives mindre "sammen
voksede grupper", som opstår i visse 
naturnære systemer ved naturlig uddif
ferentiering. Endvidere er der i princip
pet ikke noget i vejen for at de i kap. 8 
nævnte stabile strukturer i nåletræsskov
bruget kan etableres gruppevist, men der 
er ingen erfaring med en sådan metode. 
En teoretisk formulering af et skov
dyrkningssystem baseret på sådanne 
tanker vil blive spekulativ (omend ikke 
nødvendigvis uladsiggørligt). 
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I modsætning til det sydtyske skovbrug 
skelner vi i Danmark ikke mellem grup
per af forskellige størrelser. Hvis man 
ved kultivering af jordbundsmæssigt 
heterogene arealer er i stand til at diffe
rentiere træartsvalg og behandling på 
basis af en jordbundskortlægning eller 
under hensyn til åbenlyse jordbunds
forskelle kan der herigennem blive tale 
om "gruppevise" strukturer - om end 
sådanne grupper let kan få en anseelig 
størrelse. 
En sådan jordbunds-orienteret arealan
vendelse vil under alle omstændigheder 
styrke den fysiske og fysioJogiske stabi
litet af bevoksninger og skove og er 
stærkt at anbefale. 
I næste artikel diskuteres de betragtelige 
forskelle mellem kunstige og naturligt 
opståede blandinger af løv og nål. 

11.4 Stabiliseringsbælter 

11.4. 1 Løvtræ-bælter til "stabilisering" 
af nåleskov samt skovkanter 

Det har været meget udbredt, specielt i 
nåletræsplantagerne i Jylland, at plante 
løvtræbælter langs brandbælter og veje. 
Disse bælter har ofte fået prædikatet 
"stabi liserings-bælter". 
Vi skal skelne mellem to typer "stabili
serende" løvtræbælter: 
a) LøvbæIter til beskyttelse af andet løv. 
b) Løvbælter til beskyttelse af nåletræ. 
Førstnævnte er ofte en god ide, mens 
løvtræbælter til beskyttelse af nåletræs
bevoksninger i reglen må frarådes (se 
næste artikel) . Løvtræ-bælter har flere 
væsentlige funktioner i forbindelse med 
æstetik og biodiversitet, og de fungerer 
som spredningskorridoer og brandbælter. 
Men løvtræbælter har oftest ingen stabi
liserende effekt i stormfalds-sammen
hæng. Endda tværtimod. 



Dette hænger sammen med løvtræernes 
løvfald. Løvtræ-bælterne yder læ til de 
østfor liggende nåletræsbevoksninger i 
vækstperioden og hindrer dermed de 
yderste nåletræs-rækker i at tilpasse sig 
en høj vindbelastning . Efter løvfaldet i 
løvtræbælterne eksponeres nåletræs
randen pludseligt stærkt for vinterens 
storme, samtidigt med at nåletræ-randen 
er tilpasset en vindbeskyttet tilværelse . 
Mekanismen er den samme som i blan
dingsbevoksninger af løv og nål (se 
næste artikel). 
Gamle løvtræ-bælter er med til at be
vare skovklimaet, forbedre jordbunden 
og kan eventuel fremme etableringen 
af nye kulturer på naboarealerne. Men 
gamle løvtræbælter har en negativ 
effekt på bagvedliggende nåletræ
bevoksningers langsigtede stabilitets
udvikling. Det er derfor særdeles vig
tigt at randen i nåletræbevoksningen 
stabiliseres rumligt graduerende ved 
hjælp af en "Traufschutz" -behandling 
(se kap. 11A.2.1) . 
Skovkanterne ud mod åbent land kan af 
mange gode grunde med fordel indeholde 
store andele løvtræ. I den forbindelse er 
det dog vigtigt at holde sig de negative 
konsekvenser for øje, som sådanne 
løvbælter har for nåletræets stormstabi
litet umiddelbart indenfor løvbæltet (jf. 
forrige afsnit). 

11.4.2 Stabiliseringsbælter af nåletræ 
til beskyttelse af nåleskov 

- Indledning 
- Kant-stabilisering ("Traufhieb") 
- Bevoksningsinterne stabiliserings-

bælter 
- Stabiliseringsbælter af stabile nåle

træarter 
Af ovenstående kan afledes, at jeg anbe
faler at anvende stedsegrønne nåletræar-

ter til fysisk og fysiologi sk stabilisering 
af skove, hvori nåletræ har en betydende 
rolle. 
Dette kan forekomme mange praktikere 
at være en håbløs, forkastelig og måske 
endda latterlig anbefaling. Men årsagen 
er, at vores billede af nåletræ som en 
ustabil artsgruppe er præget af fortidens 
"fej l-behandling" af nåletræsbevoks
ninger. Næsten alle kan overbevise sig 
om solitære nåletræers stormfasthed 
(læbælter af hvidgran, parktræer, frit
stående landskabstræer etc.) . Mulig
heder for udvikling af stabiliserings
elementer med nåletræ er givet i kap. 8. 
Selvom lærk i reglen er en meget stabil 
træart, bør den ikke anvendes som fy Id i 
stabiliserende elementer. Da den kaster 
nålene udløser den i lighed med løvtræ 
en "tilpasnings-blokering" i nåletræet 
(se følgende artikel) . Det ses da også 
hyppigt at læ-bælter af lærk overlever 
stormene, hvorimod de bagvedliggende 
bevoksninger, som netop skulle beskyt
tes ikke overlever. 

11.4.2. 1 Kant-stabilisering 
(''T raufschutz'') 

Et "Trauf' er et bælte i nåletræ-bevoks
ningens ydre rand, som gennem sin 
specielle opbygning er mere stormstabil 
end bevoksningens indre og som deri
gennem beskytter bevoksningen udadtil. 
Kant-stabiliseringen reducerer voldsomt 
de uheldige følger af en ugunstig hugst
følge mellem nabobevoksninger. 
Et optimalt "Trauf' er et bælte på 3-10 
rækker træer. Det begynder med meget 
stor planteafstand i den yderste række 
mod vest (f.eks. 3-4 meter), efterfulgt af 
en jævnt aftagende planteafstand indadtil, 
indtil den i hovedbevoksningen ordinære 
planteafstand er nået (f.eks. 1.7 x 1.7 
meter). 
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Rand stabilisering 

Figur 12. Forslag til dyrkning af stabil rødgran. Modellen viser bevoksningen i 3 dimen
S i 011 er, og den er forenklet for overskuelighedens skyld - antallet af træer ville være 
større i virkeligheden. 
Vinden kommer fra vest, og der anlæggesførst et stabiliseringsbælte med læbæltehugst. 
Derefter følger et afsnit med produktion af kvalitetstræ, derpå et nyt og smallere stab i
liseringsbælte osv. I større bevoksninger er der også anlagt stabiliseringsbælter på 
tværs for at undgå alt for store enheder. 

Den store planteafstand i et "Trauf' 
medfører en forbedret træ-arkitektur, og 
det virker opblødende på de hurtige luft
massers sammenstød med bevoksnings
randen: I stedet for at luftmassen slår 
turbulenser op over randtræerne og ned 
i kronetaget bagved randen, så filtreres 
luftmasseme gennem stamme- og krone
rummet. Derved modvirkes de ovenfra 
kommende luftmasser i kronetaget del
vist af en nedefra kommende luftmasse 
umiddelbart bag bevoksningsranden. En 
kant-stabilisering er især vigtig, når der 
er problemer med hugstfølge i forhold 
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til nabo-bevoksningerne (hvilket i prak
sis næsten altid må forventes). 
Jeg vil stærkt anbefale at etablere kant
stabiliseringen allerede ved kultur
anlæg. Når dette er forsømt (hvilket i 
øvrigt er hovedreglen i Danmark), kan 
man hugge sig til kant-stabiliseringen 
gennem en udrensning eller tidlig 
hugst sålænge bevoksningshøjden er 
under 10 meter ("Traufhieb"). 
Efter denne bevoksningshøjde vil jeg 
fraråde etablering af den ovenfor define
rede specifikke "kant-stabil isering" . I 
mangel af en regulær kant-stabilisering 



YIND ) 

Figur 13. Skitse til dyrkning af rødgran, set oppefra. Til venstre en lille bevoksning hvor 
der kun er behov for et stabiliseringsbælte (vist ved skravering). I midten en lidt større 
bevoksning hvor der anlægges et stabiliseringsbælte midtvejs. Til højre en stor bevoks
ning med stabiliseringsbælter på kryds og tværs; omkring et mosehul og en løv
træholm er der også. lavet smalle stabiliseringsbælter. 

vil jeg i større nåletrækomplekser anbe
fale at man i stedet udlægger de yderste 
20-30 meter til tyndingsfri drift. 
Er bevoksningshøjden stadig omkring 
halvdelen af sluthøjden bør der forud for 
konverteringen til "hugstfred" gennem
føres et eller to stærke hugstindgreb. Er 
højden derimod over 2/3 af sluthøjden 
bør der konverteres til hugstfred uden 
yderligere hugstindgreb. 

11.4.2.2 Bevoksningsinterne 
stabiliseringsbælter (herunder 
"Gliederungshieb'') 

Figur 12 og 13 viser en model til opbyg
ning af en mere stabil skov, hvor der 
anvendes nogle af de elementer som er 
omtalt i kapitel 11. 
Hvorfor indre stabiliseringsbælter? Det 
natumære skovbrug bevæger sig væk 
fra den bevoksningsvise opdeling, men 

dansk skovbrug vil stadig i mange årtier 
bære præg af velafgrænsede bevoksnin
ger med en relativt homogen "indmad". 
En af nåletræbevoksningernes mange 
achilleshæle er netop den store homoge
nitet, som medfører at et stormfaldshul 
meget hurtigt ruller videre i enten en 
stormfaldskile eller i et regulært flade
fald. 
En enkeltræ-, række- eller gruppe-vis 
indblanding af stabile træarter vil opbryde 
den homogene "labilitet" i nåletræs
monokulturer (se kap. 11.1, 11.2 og 
11.3). Alligevel anbefales det også - i 
større sammenhængende bevoksninger 
- at anvende indre stabiliseringsbælter. 
Sådanne indre stabiliseringsbælter skal 
udgøre et indre skelet for bevoksningens 
"indmad" og sikre at stormfaldshuller 
ikke breder sig længere end til det nær
meste stabiliseringsbælte. 
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Foto 6. Træer som har stået meget frit i hele deres liver meget stabile overfor storm. 
Det kunne tydeligt ses efter december 1999 hvor læbælter overlevede uden skader og 
randtræer i større plantager mange steder også klarede sig - mens indmaden gik til. 
Fotofra Lindet distrikt december 1999. 

Indre stabiliseringsbælter forhindrer 
større fladefald og bevarer skovklimaet i 
de mindre stormfaldshuller i produk
tionscelIerne. Stormfaldshuller kan 
nemlig ikke forhindres. Uanset hvor 
grundigt vi forebygger, vil der opstå 
stormfaldshuller, som følge af vind
ekstremer, råd-huller, tørke-pletter, 
forsumpningshuller, m.v. 
Hvornår, hvor brede og hvor tætte? Det 
kan diskuteres, hvor stor en bevoksning 
bør være for at indsætte stabilise
ringsbælter. Man kan også spørge: 
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"Hvor tæt skal stabiliseringsbælterne 
ligge, og hvor brede skal de være?" 
Svaret vil være subjektivt. Det afhænger 
af, hvor stort areal, ejeren er villig til at 
anvende på stabiliseringsformål - jeg 
anbefaler 15-40% af arealet. Et indre 
stabiliseringsbælte bør være 15-30 
meter bredt (helst en træhøjde, men 
mindre er betydeligt bedre end ingen
ting). I praksis kan det være en kulisse 
mellem to sammenskubbede ranker. 
En randstabilisering er et "must". 
Afstanden mellem indre stabiliserings-



bælter er diskutabel, men en afstand på 
70-100 meter synes passende - både af 
hensyn til størrelsen af eventuelle storm
faldshuller i de mellemliggende produk
tionsceller og af hensyn til areal-anven
delsen til stabilisering. 
Stabiliserings-bælter bør lægges i nord
syd gående retning i Danmark. Det vil 
være en fordel at supplere med øst-vest 
gående stabiliseringer for at tage højde 
for at stormen kan komme fra nordvest 
eller sydvest. Sådanne øst-vest gående 
stabiliseringer kan evt. gennemføres 
som kant-stabilisering langs øst-vest 
gående hovedspor. 
Hvilken "indmad" i stabiliseringsbæl
terne ? Den simpleste og nemmeste 
løsning ved kulturanlæg af nåletrækul
turer er at plante på stor afstand i stabi
liseringsbælterne med de samme træ
arter, som i resten af bevoksningen (se 
dog kap. 12). 
Stabiliseringsbælterne er imidlertid blot 
et rumligt princip, og der kan i realiteten 
vælges mellem alle de i kap. 8 beskrevne 
stabile bevoksningstyper og behand
lingsmodeller til stabiliseringsbælterne. 
Primært vil jeg anbefale en kombination 
af stabile arter og stabiliserende struk
tur/behandling i disse bælter (se næste 
kapitel). 
De forskellige bevoksningsmodeller i 
kap. 8 har alle fordele og ulemper, som 
ikke skal behandles indgående her, da 
disse anses for rimeligt velkendte. 
Frem for alt har læbælte-hugsten og 
Juncker hugsten store fordele m.h.p. 
foryngelse og indplantning af frø
træer i stabiJiseringsbælterne på et 
hvilket som helst tidspunkt under 
omdriften. Den "tyndingsfri drift" er 
ganske vist meget stabil, men muliggør 
ikke underplantning af stabiliserings
bælterne. 

Der henvises til kap 14 for diskussion af 
foryngelsesforhold i stabiliserede nåle
træs-systemer. 

11.4.2.3 Stabiliseringsbælter af stabile 
nåletræarter 

En tillokkende måde at introducere sta
bilitets-elementer på er ganske enkelt at 
anvende de mest stabile nåletræarter i 
passende rumlige formationer (f.eks. 
gennem rækkevis indblanding, se kap. 
11.2). 
Som beskrevet i den næste artikel kan 
skovfyr, ædelgran og gammel douglas
gran beskrives som relativt stabile træ
arter. Der findes mange eksempler på at 
disse arter har haft en stabiliserende 
effekt på rødgranbevoksninger. Men der 
findes også en del eksempler på, at disse 
træarter alligevel ikke var så stabile som 
forventet (kap. 9). 
Jeg finder det derfor utilstrækkeligt blot 
at dyrke disse "stabile" nåletræarter med 
en traditionel forsigtig til middelstærk 
hugst i stabiliseringsbælterne. "Stabile 
nåletræarter" kan med fordel anvendes i 
stabiliseringsbælter, men dette "stabile" 
træartsvalg bør i det mindste delvist sup
pleres med de i kap. 8 beskrevne 
behandlinger. Kun herigennem opnås 
den stabiliserende effekt med rimelig 
sikkerhed. 

11.5 Rumlig stabilisering på 
skov- og landskabs-niveau 

Pludselig eksponering af nåletræsbe
voksningers rande mod syd, vest og 
nord kan åbne op for fladefald eller 
stormfaldskiler, men vil dog oftest blot 
sætte gang i en langsom opløsning i en 
kombination af udtørring og stormfald. 
Årsagerne til denne opløsning er drøftet 
i kap. 3.2.3. Af samme grund har skov-
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planlægningen i årtier arbejdet med 
skovens "rumlige orden", hvorved den 
tidsmæssige rækkefølge af bevoksnin
gers afdrifter, foryngeiser etc. fast
lægges under hensyn til nabovirkninger 
og rand-eksponeringer. 
I praksis viser sådanne hugstfølgeplaner 
sig dog ofte urealistiske af mange for
skellige årsager. Stormfald, insekt- og 
klimaskader, ændrede likviditetsbehov, 
ændrede tilskudsordninger o.s. v. forstyr
rer ofte en sådan "rumlig planlægning". 
Frem for alt medfører en stringent " rum
lig orden" på skovniveau at fleksibilite
ten i hele skoven aldeles går tabt. Rum
lig planlægning på skovniveau bør kun 
være kortsigtet og bør ikke anvendes 
ved stormstabilisering. Hvis der er eksi
sterende og potentielle nabo- og rand
problemer i nåletræsbevoksninger bør 
disse under alle omstændigheder fore
bygges gennem rumlig stabilisering på 
bevoksningsniveau - herunder anven
delse af "Traufschutz-behandling" i ran
dene (se kap. 11.4). 
Det er vigtigt at gøre sig klart, at beskyt
telsesvirkningen af en stabil bevoksning 
højest rækker tre træhøjder ind i nabo
bevoksningen. "Nabo-læ" beskytter 
således - groft sagt - kun randen af 
nabobevoksningerne. 
På den anden side har skovens overord
nede rumlige ordning en betydning som 
følge af klimavirkningerne på land
skabs-niveau: Jo større samlet skov-areal, 
desto mere nedsættes vindhastigheden i 
de nederste 100 meter af atmosfæren. 
Sammenfattende rækker den storm
stabiliserende virkning af stabile be
voksninger sjældent mere end 30-100 
meter ind i nabobevoksningerne. En 
stabilitetsorienteret rumlig ordning af 
bevoksninger på skov- og landskabs
niveau er dog alligevel relevant af hen-
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syn til det mere generelle skovklima, 
som påvirker kultur, foryngelse og 
produktion. 

12. Stormstabilisering i nye 
nåletræs-kulturer 

De aktuelle tendenser i skov- og rniUø
politik går mod en afstandtagen fra rene 
nåletræ bevoksninger. 
Som beskrevet i kap. 2 finder jeg en 
stigende orientering mod natumære syste
mer meget positiv, men tager afstand fra 
den rigoristiske afstandtagen fra rene 
nåletræbevoksninger. Der kan være øko
nomiske og naturmæssige forhold, som 
gør en nåletræs plantning rimelig, ligesom 
ejernes ønske om en vis nåletræsprocent 
bør kunne imødekommes. 
Som anbefalet i næste artikel vil en 
naturlig løvtræsuccession i nåletrækul
turer med fordel kunne udnyttes måske 
endda til styrkelse af stormfastheden. 
Ved anlæg af nye, rene nåletræskul
turer er stabiliserende tiltag dog særlig 
vigtige, hvorfor retningslinier gives 
herfor. 
For det første bør man tilstræbe at 
stabilisere nåletræskulturer gennem 
blandinger af relevante nåletræarter (se 
næste artikel), og for det andet er en 
rumlig stabilisering (se kap. Il) særlig 
vigtig. I det omfang stabiliserings
bælter og -grupper kan tilpasses jord
bundsmæssige og topografiske forhold 
bør dette tilstræbes, f.eks. således at 
særligt vindeksponerede arealer bevokses 
med skovfyr eller douglasgran . 
I bevoksnings-substansen anbefales at 
lade eventuel naturlig løvtræopvækst 
vokse med op. Dette gælder især ved 
vådbundshuller, som bør omgives med 
den stabiliserende bevoksningstype "nål 
på stor planteafstand". 



13. Stormstabilisering i 
eksisterende nåletræbevoksninger 

Traditionelle nåletrækulturer er vold
somt udsat for stormskader. Til gengæld 
leveres en forholdsvis høj vedkalitet. 
Den eneste mulighed for at yde begge 
driftsformål en vis "retfærdighed" er 
gennem en rumlig stabilisering. 
Dette betyder i eksisterende bevoksnin
ger et udlæg af stabiliserende elementer 
i form af grupper eller bælter. Disse bør 
orienteres efter jordbunds- og vindfor
holdene - hvis muligt. I den absolut 
mest ekstensive form udlægges blot 
hver 3., 4. eller 5. kulisse til stabilise
ringsbælte. Valg af bevoksningsmodel i 
stabiliserings-elementerne afhænger af 
bevoksningens højde. 
Hvis højden er under 8-12 meter 
(afhængig af sluthøjden) bør en rand
stabilisering gennemføres gennem 
udrensning . Samtidigt er det stadig 
muligt at føre en D-A hugst i de indre 
stabiliseringsbælter gennem f.eks. ræk
kevis grenknusning. 
Anvendelse af læbæltehugst i stabil ise
ringselementerne kræver en indsats 
senest ved 6 meters højde. Hvis højden 
er over 10-12 meter kan den ungdom
melige stabilisering gennem stærk hugst 
ikke længere realiseres, og den eneste 
resterende model for stabilisering af sta
biliserings-elementerne er konvertering 
til "tyndingsfri drift". 
En sådan konvertering er jo i realiteten 
noget i retning af en D-A- , C-A- eller B
A-hugst og vil i høj grad forøge storm
fastheden. Konverteringen til A-hugst 
igangsætter nemlig stabiliseringsmeka
nisme 3 og 4 samt måske også mekanis
me nr. 2 (kap. 4). Jo tidligere denne kon
vertering indledes, desto større bliver 
den stabiliserende effekt. Afhængig af 

bevoksningens aktuelle højde i relation 
til den forventede sluthøjde, kan afslut
tende hugstindgreb overvejes. 
Hvis hugsten først indstilles i den sidste 
fjerdedel af omdriften, skal man regne 
med en 10-årig stabilisering før en 
mærkbar effekt er opnået og 20-40 år 
inden maksimal "reparation" af storm
stabiliteten er opnået. 
Hvis højden har nået 3/4 af sluthøjden 
bør man øjeblikkeligt konvertere helt til 
"tyndingsfri drift" i hele bevoksningen . 

14. Stormstabilitet ved "Dauerwald" 
-foryngeiser af nåleskov 

Det er ikke nok at skabe stabilitet i pro
duktionsfasen. Det er måske lige så vig
tigt at forberede stabile strukturer når 
man konverterer mod mere stabile syste
mer (foryngelsesfasen). I denne forbin
delse er nogle af de stabile bevoksnings
modeIler bedre egnet end andre, fordi 
flere af de i kap. 8 listede stabile model
ler også bygger på en slutning af krone
taget. 
Da alle konverteringssystemer nødven
digvis må gøre vold på den "sociale 
stabilitet" i forbindelse med lysninger i 
kronetaget bør man måske også ved valg 
af stabiliseringsmodel skele til stabilitet
spotentialet i foryngelsesfasen. 
Den sociale stabilitet bliver fuldstændig 
ødelagt i skærmforyngeiser, alvorligt 
forringet i kulisse-foryngelser, men kun 
pletvist svækket i gruppevise foryngeIser. 
I foryngelsesfasen træder betydningen 
af "enkelttræ-stabiliteten" derfor i for
grunden, og jeg har af samme årsag 
redegjort for denne i kap. 7. 
I forberedelsen af en "Dauerwald"
nåletræforyngelse står derfor følgende 
redskaber til rådighed: 
a) Valg af foryngelsessystern (skærm, 
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Tabel 5. Vurdering af stormfaldsrisikoen 
i "Dauerwald" -foryngelsessystemer i 
afhængighed af jordbund og forudgåen
de bevoksningsbehandling. Baseret på 
foifatterens vurdering. 
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kulisseforyngelse, gruppevis foryn
gelse eller Junckerhugst). 

b) Etablering af en rumlig stabilisering -
som et minimum i form af indre sta
biliseringsbælter i større bevoksninger. 

c) Valg af driftsform i bevoksningssub
stansen, som styrker enkelttræ-stabi
liteten i alderdommen (se tabel 5) . 

ad a) Betragtningerne over stormstabi
litet ved forskellige "Dauerwald" for
yngelsessystemer er diskuteret i næste 
artikel. Det fremgår, at homogene struk
turer så vidt muligt skal undgås for 
ikke alligevel at ende i et pseudo-natur
nært system, som kræver udrensning og 
tidlige tyndinger. Gruppevise foryngeIser 
i lysbrønde er absolut at foretrække, hvis 
både høj stormfasthed og lav ressource
anvendelse i foryngelsen skal sikres. 
ad b) Destabiliseringen ved lysnings
hugsterne er generelt meget betydelig og 
medfører en meget reel risiko - med
mindre der er iværksat en rumlig stabili
sering. Jo tættere de indre stabiliserings
bælter er lagt, desto lettere er det at 
acceptere risikoen for stormfaldskiler 
udgående fra foryngelses-huller, og 
desto bedre bliver skov- og foryngelses
klimaet bevaret i tilfælde af stormfald i 
foryngelsesfasen. Det bemærkes, at 
afstanden mellem indre stabiliserings
bælter evt. kan gøres afhængig af 
jordens dybgrundethed. 
ad c) Graden af enkelttræ-stabilitet i 
alderdommen ved forskellige bevoks
ningsmodeller er gennemgået i kap. 8.9. 
En høj enkelttræ-stabilitet i foryngelses
fasen fremmes stærkt af et lavt stamtal i 
ungdommen, hvilket bringer sikker
heden i foryngelsesfasen i modstrid med 
vedkvaliteten. Denne konflikt er oprid
set i tabel 5. 
Hvis en rumlig stabilisering ikke er gen
nemført, bør stabilitets-risikoen i tabel 5 



tages alvorligt til efterretning. Heraf 
fremgår at skærm-, kulisse- og gruppe
vis foryngelse ikke er tilrådeligt på flad
grundede jorder med en forudgående 
"traditionel" bevoksningsmodel. Under 
sådanne forhold er en renafdrift antage
lig at foretrække. 
Hvis en rumlig stabilisering derimod er 
gennemført, kan man med rimelighed 
vælge at se stort på risikoen ved foryn
gende lysnings-hugster Uf. næste punkt). 

For praktikeren skal afslutningsvis bemærkes, 

at sænker-røddernes dybde let kan undersøges 

ved at trække 3-5 træer op af jorden med en s tor 

traktor med spil. (Wiren skal sættes på i 4-6 

meters højde.) 

Sammenfatning: De biologiske og øko
nomiske muligheder for at konvertere 
nåleskove fra de traditionelle ensaldrende 
homogene strukturer til uensaldrende 
heterogene strukturer afhænger dels af 
jordbundsforholdene, dels af enkelttræ
stabiliteten i produktionscellerne og til
stedeværelsen af effektive stabilise
ringsbælter. Redskaberne til at tilveje
bringe disse forudsætninger er gennem
gået i kapitlerne 7, 8, 9 og 11. 

15. Kritik af de foreslåede 
stabiliseringskoncepter i nål 
samt betragtninger over konver
tering til naturnære strukturer 

Konverteringen mod naturnær skovdrift 
er central i den aktuelle skovpolitik i 
Danmark. Mange skovfolk vil derfor 
fremføre, at mine koncepter til fysisk og 
fysiologisk stabilisering af nåleskov i alt 
for høj grad tager udgangspunkt i ensal
drende monokulturer af den gammel
dags type, som netop er ødelagt i den 
sidste orkan. 

Skov- og Naturstyreisens første regelsæt 
til stormfalds-støtteordningen lægger da 
også stor vægt på etablering af blan
dingsbevoksninger. Dette er en grund
læggende tanke, som jeg varmt kan støtte, 
men det er uheldigt, hvis der fokuseres 
for stærkt på blandinger med både nåle
træ- og løvtræ-arter (se næste artikel) 3). 
Især på de dårligere boniteter, hvor 
nåletræ stadig er nødvendig for over
hovedet at skabe en vegetation med 
skov-lignende karakter, må man respek
tere nødvendigheden af at udelade løv
træplantning i nåletrækulturer - specielt 
når det hermed godtgøres at nåletræbe
voksninger faktisk kan gøres meget res
istente mod storm og forstyrrelser af 
vandbalancen. 
Det er vigtigt at erkende, at systematiske 
blandinger af nåle- og løvtræer med ens 
træhøjde faktisk destabiliserer nåletræet 
mod storm og ikke som forventet det 
modsatte (se næste artikel). 
Til gengæld er det vigtigt at holde hånden 
over selvsået løvtræ, idet dette oftest vil 
optræde heterogent i nåletrækulturen, 
både aldersmæssigt og rumligt og bidrage 
til større skovdyrkningsmæssig frihed 
uden systematisk tab af stormstabilitet. 
Det legitime ønske om løvtræ på dårlige 
boniteter kan herudover sikres på anden 
vis (f.eks gennem rene løvtræbevoks
ninger eller ved etablering af spredte 
eller undertrykte individer eller grupper 
af frøtræer). 

3) Det er nok også vigtigt at være fleksibel 

m.h.t. størrelsen af træartsrene grupper Uf. 
kap. 11 .3). Kravet ti! det minimale planteta! 

per hektar i nåletræbevoksninger bør også 

give mulighed for at etablere et passende 

antal stabiliseringsbælter Uf. kap. 11.4.2). 
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De i dette arbejde foreslåede stabilise
rings-koncepter er ikke knyttet til mono
kulturer, men de er overvejende knyttet til 
velafgrænsede og ensaldrende bevoks
ninger af nål (evt. i blanding). Dette er 
ikke udtryk for en forkærlighed for ens
aldrende bevoksninger, men er primært 
en følge af at dansk nåletræskovbrug også 
i de nærmeste årtier primært vil arbejde 
mest med ensaldrende bevoksninger 
(specielt på stormfaldsarealerne). 
Jeg ser med sympati på en konvertering 
af de danske skove mod naturnære 
strukturer og driftsformer. Men jeg tviv
ler på visionen om at plante sig til natur
nære systemer med nåletræ i første 
generation på "bar mark" - med mindre 
man lægger an på naturlig løvtræ
succession i en plantning af nål (f.eks. 
nåletræ på stor afstand eller nåletræ i 
grupper). 
Nærværende arbejde er ikke et forsvar 
for tidligere tiders ustabile og usunde 
"nåletræs-ørkener", men derimod et bud 
på hvordan vi kan opnå kontrol over 
produktionsapparatet i nåleskovene. 
KIitikere af mine tanker fremfører, at 
stabiliseringskoncepterne konsoliderer 
de ensaldrende nåletræs-strukturer og 
renafdriftsprincippet, men dette vil jeg 
gerne afvise. Tværtimod. 
De i dette arbejde beskrevne stabilise
ringstiltag sikrer frem for alt den fysiske 
og fysiologiske stabilitet, som giver 
skovdyrkeren handlefrihed og som til
lader denne at anvende naturnære for
yngelsesprincipper. Ved at etablere 
f.eks. stabiliseringsbælter er der netop 
skabt mulighed for - på et hvilket som 
helst tidspunkt i løbet af omdriften - at 
konvertere med diverse "Dauerwald"
principper. 
Skærm-, kulisse- eller allerbedst lys
brønde-foryngelser kan med ringe risiko 
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gennemføres i grundsubstansen i de 
nåleskove, som er stabiliseret efter de i 
kap. Il skitserede principper. Ved 
anvendelse af Juncker- eller læbælte
hugst i stabiliseringsbælterne opnås 
også mulighed for - på et hvilket som 
helst tidspunkt - at forynge stabilise
ringsbælterne til tidlig etablering af den 
fler-etagerede struktur. 
Hvis blot nåleskoven er stabil. ..... . 
åbner sig foryngelses- og konverterings
muligheder i nål, som vi i dag ikke kan 
forestille os fordi vor nåleskovstradition 
har indbygget en forventning om ustabi
litet. 
Jeg er mig bevidst, at de nærværende 
anbefalinger ikke er fuldt konforme med 
de "nationale visioner" for en "naturnær 
driftform". På den anden side har jeg 
også en ide om, at "det bedste er det 
godes værste fjende". 

16. Afslutning: Hvor langt kan 
man nå i sikringen af 
stormstabilitet i nåletræ? 

Orkaner vil altid medføre stormskader 
på skov. Der vil altid være ekstremt 
stærke "vindpakker" i en orkan. Der vil 
også altid være svækkede partier og 
bevoksninger efter tørke, roddrukning, 
frost, insekter og svampe, hugst og for
kert træartsvalg o.s.v. 
Det vil heller ikke være rimeligt at vælge 
træarter og behandlinger, som sikrer 
maksimal stormstabilitet over hele area
let. Dette ville være at gå helt i den 
anden grøft i forhold til den hidtidige 
ensidige maksimering af vedkvalitet. 
Der vil derfor altid opstå stormskader i 
skov. Spørgsmålet er blot: "Hvis de i 
dette arbejde givne anbefalinger realise
res, hvor sikker er skoven så?" Det er 
min vurdering af stormfaldsrisikoen 



. : . ~ .. <)' 
_. ,_~ ~ ._ '.J ".~; 

Foto 7. Foifatteren mener at stormskadernefra december 1999 kunne være reduceret til 
20% af de konstaterede hvis man havde brugt de foreslåede principper for rumlig 
stabilisering med stabiliserende strukturer,' dette skal dog ikke opfattes som en kritik af 
den nuværende eller tidligere ledelse af skovdriften i plantagerne. (Foto fra Varming 
plantage ved Ribe J. 

kunne reduceres til 20% af den risiko, 
som danske nåleskove er præget af i 
dag. 
Sagt på en anden måde: Stormskaderne 
på Lindet distrikt ville maksimalt have 
været 20% af de aktuelt konstaterede, 
hvis principperne for rumlig stabilise
ring med velegnede stabiliserende struk
turer var blevet anvendt i fortiden . Dette 
er hverken en kritik af Lindets nuværende 
eller tidligere ledelse - en sådan kritik i 
bagklogskabets lys ville være aldeles 
urimelig. Men denne vurdering er givet 

for at give læseren min vurdering af de 
her foreslåede tiltags betydning for sta
biliteten i nåletræsdominerede skove. 
Jeg kan imidlertid se mange barrierer for 
at gennemføre mine anbefalinger: Dels 
den psykologiske træghed i et økono
misk klemt erhverv, dels den aftagende 
faglighed og tiltagende administrative 
ekstensivering i skovbrugets virksom
hedsformer, dels at politiske/populistiske 
kræfter reelt kan bevirke en tilplantning 
af stormfaldsarealerne med ustabile 
blandingskulturer (se næste artikel). 
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Foto 8. Der kan være mange barierer for at gennemføre anbefalingerne i denne artikel: 
Den psykologiske træghed i et økonomisk klemt erhverv, den tiltagende ekstensivering 
af administrationen og politiske/populistiske kræfter. 
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1. Indledning 

De skov- og miljø-politiske tendenser, 
som bl.a. udtrykt i den seneste rapport om 
biodiversitet (Larsen et al. 2001) og del
vist i regeringens nye strategi for en bære
dygtig udvikling i Danmark (Anonym 
2001) peger på den naturnære driftsform 
som et egnet redskab til at integrere 
sociologiske, erhvervs- og miljømæssige 
interesser. Naturnær drift tjener således 
mange forskellige formål, og en af 
forventningerne til denne driftsform er 
mere "robuste" og stormstabile skove. 
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Det er formålet med denne artikel at 
vurdere, om denne forventning er reali
stisk og under hvilke forudsætninger 
dette delmål opfyldes - hvis skoven skal 
indeholde en væsentlig andel af de gene
relt stormudsatte nåletræarter. 
De primære midler i den naturnære skov
drift er at anvende lokalitetstilpassede -
herunder især hjemmehørende - træarter, 
at anvende enkelttrædrift blandt de 
større træer (måldiameterhugst), og at 
undgå indgreb som skader skovens klima, 
jordbund og biodiversitet - f.eks. ren
afdrifter og brug af pesticider (Larsen og 



Madsen, 200 l). Herved fremmes skovens 
produktionsevne, stabilitet og foryngel
sespotentiale. 
Et centralt element i den naturnære drift 
er mulighederne for biologisk rationali
sering ved så vidt muligt at udnytte 
skovens naturlige processer såsom 
naturlig foryngelse og naturlig uddiffe
rentiering i skovdriften. 
For at kunne udtale sig om stormstabili
teten i naturnære skove er det vigtigt at 
have konkrete forestillinger om hvilke 
skovstrukturer, der opstår som følge af 
den naturnære drift. 
Naturnært dyrkede skove vil typisk 
udvikle aldersvarierede bevoksninger 
bestående af forskellige træarter i blan
ding. Denne blanding af aldre og arter 
vil under vore dyrkningsbetingelser ikke 
udvikle sig i Plenterwald-lignende multi
etagerede blandinger, hvor i princippet 
alle arter og aldre findes på det enkelte 
areal. Det vil snarere blive gruppevise 
strukturer med en vis homogenitet (ens
artethed) inden for den enkelte gruppe 
og sjældent med mere end to etager. 
Tesen om en øget anvendelse af hjemme
hørende træarter og en reduceret anven
delse af eksotiske nåletræarter bærer i 
retning af, at nåletræ kun skal optræde 
indblandingsvist i skove domineret af 
løvtræarter. Det antages dog at mange 
ejere på de dårlige boniteter vil ønske at 
gennemføre omfattende tilplantninger af 
stormfalds- og skovrejsningsarealer 
med en dominerende andel af nåletræ
arter. 
Også på gode jorder kan en andel af 
nåletræ være ønskelig af mange årsager 
(se artikel 1). "Stabile" nåletræarter er 
da også tilskudsberettigede i Skov- og 
NaturstyreIsens stormfaldspakke - om 
end i mindre omfang end løvtræaIterne. 
Det er derfor relevant at gøre sig tanker 

om, hvordan naturnære systemer med 
høj nåletræandel kan etableres. I denne 
artikelrække er det specifikt af interesse, 
hvorvidt sådanne systemer både i 
konverteringsfasen og i deres endelige 
udformning er stormstabile. 
Vi har i Danmark ikke stor erfaring med 
naturlig foryngelse af nåletræ, men både 
gran-, ædelgran- og fyrre-arterne har et 
potentiale for selvforyngelse. Bortset fra 
almindelig ædelgran kræver nåletræ
arterne i reglen en blottet mineraljord 
for villig foryngelse . 
Derimod kan eg, rØn, hyld, birk og pil 
etablere sig villigt uden forstlige tiltag. 
Overlader man nåleskovene til naturlig 
succession vil de derfor oftest ende som 
blandet løvskov uden eller kun med 
enkelte nåletræer. Sikring af en høj 
nåletræsandel kræver derfor i reglen en 
plantning af nåletræerne eller en målrettet 
forstlig selvforyngelsesindsats. 
Denne artikel er delt op i tre afsnit. 
Kapitel 2 beskriver principperne for høj 
stormstabilitet i nåletræsdominerede 
naturnære strukturer, kapitel 3 omhandler 
storrnstabiliteten i diverse konverterings
systemer mod en naturnær struktur, 
mens kapitel 4 ser på etablering af nåle
træsdominerede kulturer med et natur
nært potentiale. 

2. Principper for stormstabilitet i 
naturnærer skovstrukturer 

I 1990 udvikledes teorien for høj storm
fasthed i uensaldrende blandingsbe
voksninger (Nielsen 1990). Teorien 
baseres på, at alle træer har en stabilitets/ 
alders-kurve (fig. I, se også forrige 
artikel). 
I forbindelse med blandings bevoksninger 
er det en fordel kun at lade kurven 
udtrykke enkelttræ-stabiliteten, idet 
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Resistens mod stormfald 

Figur l. Stonnstabilitets-/alderskurven for et enkelt træ 

sum-kurven for hele bevoksningen så 
stadig er gyldig i tilfælde af mindre 
stormfaldshuller i bevoksningen. Ved at 
summere alle enkelttræers stabiliteter 
opnås et samlet stabilitetsniveau for hele 
bevoksningen (fig. 2 og 3). 
Det ses, at bevoksningens samlede resi
stens mod stormfald aftager stærkt med 
alderen i en ensaldrende monokultur (fig. 
3), fordi enkelttræemes stabilitet aftager 
synkront. I en uensaldrende bevoksning, 
hvor de enkelte individer har forskellige 
aldre og derfor ikke-synkrone stabili
tets/alders-kurver (fig. 4) opnås en mere 
vedvarende og jævn stormresistens i hele 
bevoksningen levetid (fig. 5). 
En høj heterogenitet (forskellighed) i 
alder og artssammensætning er således 
en forudsætning for en høj resistens i 
den samlede bevoksning. Så vidt så godt 
for teorien. 
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I praksis er det nok ikke helt så simpelt. 
I henhold til teorien opnås den største 
stabilitet i et Plenterwald-system karak
teriseret ved en intim blanding af arter 
og aldre på det enkelte delareal. Det er 
da netop dette systems høje stabilitet, 
der er begrundelsen for denne drifts
forms udbredelse i bl.a. Schweiz, hvor 
skovens vigtigste rolle er beskyttelse 
mod laviner og jordskred. 
Det er dog tvivlsomt, om Plenterwald
systemet er særlig velegnet til natur
nær nåletræsdrift i Danmark. Vi har 
generelt for lav nedbør til at kunne 
opretholde en permanent mange-etage
ret struktur, og det kræver en stor ind
sigt samt en disciplineret og regel
mæssig forstlig indsats for at sikre og 
opretholde den "unaturlige" Plenter
wald-struktur. Det er derfor langt mere 
sandsynligt, at en naturnær drift med 



Resistens nl0d stormfald 

mange ensaldrende 
træer af samme art 

Figur 2. Stormstabilitets-/alderskurver for flere træer i en ensaldrende monokultur 

Figur 3. Stormstabilitets-/alderskurve for den samlede skovbevoksning af en monokultur 
(sum cif enkelttræers kurver) 

Bevoksningens samlede resistens mod stormfald 

Ensaldrende 
monokultur 

Alder 
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Resistens mod stormfald i en række en kelttræer af to arter 

[ Rødgran! 
-- Skovfyr 

Figur 4. Stormstabilitets-/alderskurver for flere træer i en uensaldrende blandingsbe
voksning. 

Figur 5. Samlet stormstabilitets-/alderskurve for en uensaldrende blandingsbevoksning 
- under forudsætning af de i fig. 4 viste enkelttræ-kurver 
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Bevoksningens samlede resistens mod stormfald 

Uensaldrende 
blandingsbevoksning 

Alder 



høj nåletræsandel i Danmark kan reali
seres i en gruppevis skovstruktur. 
En forudsætning for teorien om en samlet 
højere stabilitet iblandingsbevoksninger 
er, at træ-individerne i blandingsbevoks
ningen reelt har meget forskelligartede 
stabilitets/alders-kurver. Som det frem
går i diskussionen nedenfor er denne 
forudsætning ikke opfyldt i mange af de 
ellers formodede "naturnære" strukturer. 

2.1 "Ustabile bevoksningsstrukturer" 
i naturnære systemer med høj 
nåletræandel 

Unge stamtalsrige fladeforyngelser 
nåletræ 
Vi har hidtil kun i begrænset omfang 
arbejdet med naturlig foryngelse af 
nåletræ i Danmark. Det er imidlertid 
erfaringen , at foryngelsen bedst lykkes 
under skærm og i rande, og at der her 
ofte fremkommer meget stamtalsrige og 
ensaldrende foryngelsesflader. 
For sådanne ensaldrende foryngelses
flader gælder de i fonige artikel opførte 
mekanismer og forstlige forholdsregler. 
Man kan endda sige, at de fysisk og 
fysiologisk destabiliserende processer 
affødt af et højt ungdoms-stamtal almin
deligvis vil være ekstra stærke under 
skærm og i smalle kulisser. Det skyldes 
at disse processer - i tilgift til de i forrige 
artikel nævnte destabiliserende meka
nismer fra høje stamtal - yderligere 
påvirkes negati vt af beskygning. Be
skygningen medfører stærkt forringede 
rod/top- samt højde/diameter-forhold og 
overfladiske rodsystemer, og dette gør 
træerne særligt udsatte for sne-, storm
og tørke-skader efter fritstilling. 
Derfor gælder det om i sådanne foryn
geiser at reducere rodkonkurrencen og 
stimulere kroneudviklingen gennem 
udrensning i foryngelsen og lysning i 

over-etagerne. Dette gælder vel at mærke, 
hvis bevoksningsstrukturen ikke på 
naturlig vis sikrer en stærk naturlig 
individ-differentiering. 
Jo større og jo mere homogene foryn
gelsesflader, desto større er behovet for 
forstlig regulering. Dette betyder også at 
succesrige fladeforyngeiser under 
skærm vil afføde en langt større pleje
indsats end gruppevise foryngeiser, hvor 
den naturlige uddifferentiering ofte 
fremmes af lysbrøndens store lysgradi
enter. 

Fler-etagerede bevoksninger med en 
dominerende over-etage 
Ideal-billedet af en "stabil skov" beskri
ves undertiden som en uensaldrende 
blandingsbevoksning (Emborg og Larsen, 
2000). Men er sådanne bevoksninger nu 
også altid stormstabile? 
Dette afhænger af hvad man mener med 
begrebet. Spørgsmålet kan forfines til at 
diskutere "resistens" henholdsvis "resi
Iiens" overfor storm. 
Høj resistens er, hvis ingen eller kun få 
træer skades i storm. 
Høj resiLiens er, hvis bevoksningen 
hurtigt igen kan blive produktiv, hvis 
den rammes af stormfald. Resiliensen i 
en uensaldrende bevoksning bygger 
således på det forhold, at der altid vil 
være mindre træer til at overtage pro
duktionen og sikre skovklimaet, selvom 
bevoksningens overetage stormfældes. 
Er enfler-etageret blandingsbevoksning 
resistent overfor stormfald? Er den re
silient? Resistensen afhænger primært af 
enkelttræ-stabiliteten hos træerne i over
etagen samt af ved masse-andelen i over
etagen. Hvis størstedelen af det Øvre 
kronetag udgøres af arter og individer, 
som har en høj resistens, bliver hele 
bevoksningen resistent. 
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Vi ved imidlertid, at et træs storm-stabi
litet generelt aftager med stigende alder 
og højde. Som udgangspunkt må derfor 
siges, at over-etagen - hvad angår 
storm-resistens - er bevoksningens 
achilles-hæl. 
Hvis over-etagen består af mange ens
aldrende, gamle individer af samme art, 
vil hele over-etagens storm-resistens 
aftage med alderen i samme takt. Derfor 
vil over-etagen med tiltagende alder og 
højde udgøre en stærkt tiltagende risiko 
for hele meIlem- og under-etagen. 
Jo mere dominerende en sådan ustabil 
over-etage bliver, desto mere vil mellem
og under-etage blive ødelagt, hvis over
etagen vælter. Heraf følger, at en stor 
"overstander-masse" med lav resistens 
også ruinerer væsentlige dele af syste
mets resiIiens. 
I jo højere grad over-etagen varierer i 
arts- og alders-sammensætning, desto 
større er sandsynligheden for at storm
faldene i over-etagen bliver mere spredte, 
og jo højere bliver både resistens og 
resiliens. Forudsætningen for, at en fler
etageret blandingsbevoksning kan påstås 
at være "storm-stabil" (både hvad angår 
resistens og resiliens ) er således, at det 
øverste kronetag ikke er for vedmasse
rigt, og at det består af overvejende 
"storm-resistente" individer. 
En yderligere forudsætning for høj resi
liens i et sådant systems er endvidere, at 
individerne i mellem- og under-etagerne 
har opnået "en vis minimal" tilpasning 
til en høj vind- og lys-påvirkning. Ellers 
vil underetagerne ikke kunne overleve 
en pludselig vindeksponering efter 
stormfald i over-etagen. 
Træerne i en skyggepræget mellem
eller under-etage vil altid have et over
ordentlig ringe rod/top- forhold (de 
søger op mod lyset), ligesom sådanne 
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træer er aldeles uvante med stærk vind 
samt udtøning (svagt udviklet forankting, 
overfladiske rødder). Kravet til en lys
og v ind-eksponeret mellem-etage eller 
under-etage er særlig stort, hvis denne 
indeholder nåletræer (if. nåletræarternes 
tilpasnings-blokering). 
Det fremgår heraf, at både hensynet til 
minimering af storm-risikoen i over
etagen (bevoksnings-resistens) og hen
synet til mellem- eller under-etagens 
evne til at kunne "løfte arven" efter en 
beskadiget over-etage (bevoksningens 
resiIiens), kræver at over-etagen plejes 
med en meget aktiv og stærk hugst (evt. 
måldiameter-hugst). Denne hugst skal 
konstant sikre en eksponering af mellem
elIer under-etagen m.h.t. både vind og 
lys. Ellers vil en to- eller tre-etageret 
blandingsbevoksning ikke kunne opfylde 
vore forventninger til en høj resistens og 
resiliens overfor storm. 
Den ønskede grad af resiliens: Afslut
ningsvist skal refereres til en interessant 
diskussion, som fandt sted i en fler
etageret blandings-bevoksning i Brøns 
skov i januar 200 l. 
Der blev først peget på under-etagens og 
mellem-etagens behov for lys, vind og 
reduktion af rodkonkurrencen for at 
kunne fungere som en "resilient" arv
tager til en stormfældet over-etage. Dette 
blev imidlertid af flere praktikere ikke 
tillagt nogen stor betydning. De hæftede 
sig ved tilstedeværelsen af en naturlig 
foryngelse i underetagen og i skovbun
den - en foryngelse som i værste fald 
kunne danne basis for en ny kultur. 
Denne diskussion afspejler i virkelig
heden to forskellige ambitions-niveauer 
m.h.t. bevoksningens resiliens efter 
stormfald i over-etagen: 
Det mest ambitiøse synspunkt er, at 
mellem- og under-etage skal have størst 



Foto l . Nåletræ ses en del steder som ensaldrendefladeforyngelser. Her gælder det om 
gennem udrensning at reducere rodkonkurrencen og stimulere udviklingen af kronen. 

mulig enkelttræ-stabilitet, således at disse 
individer kan overleve stormfaldet og 
fremstå som en "blandet mellem
aldrende" struktur, der hurtigt kommer i 
en produktiv fase. 
Det mindre ambitiØse synspunkt er, at res
iliensen er tilstrækkelig, når bare der er så 
meget naturlig foryngelse tilstede at man 
kan undgå en forstlig kultur-aktivitet -
også selvom bevoksningen så reelt bliver 
sat helt tilbage til kultur-stadet. 
Ingen af de to ambitions-niveauer for 
bevoksningens resiliens er mere korrekt 
end den anden. Det er dog vigtigt 
bevidst at vælge en styring af ved masse
ophobningen i over-etagen i relation til 
driftsformålet og ønskerne til graden af 
resiliens. 

Det bemærkes afslutningsvist, at en stor 
kapital-opsparing i en fler-etageret struk
tur ikke er forenelig med en høj resiliens 
hvad angår stormstabilitet. 

Sammenfattende kan det siges, at 
- Fler-etagerede bevoksninger sikrer -

som udgangspunkt - hverken en højere 
resistens mod stormfald eller en højere 
resiliens efter stormfald. 
For at opnå høj fysisk resistens og 
resiliens i fler-etagerede bevoksninger 
med nåletræ skal over-etagen plejes 
jævnligt med en meget aktiv hugst, 
og vedmassen i overetagen skal holdes 
på et lavt niveau. 
Nåletræ og løvtræ har markant for
skellige bio-mekaniske tilpasnings-
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mekanisker i fler-etagerede systemer. 
Vi kender en række vækstøkologiske 
krav (rigeligt lys og vind-ekspone
ring samt lav rodkonkurrence i ung
dommen) som forudsætning for 
udvikling af stormstabile nåletræer. 
Disse krav gør sig ikke i samme 
omfang gældende for løvtræ-arter. I 
systemer med nåletræ er det særlig 
vigtigt at træerne i mellem- og under
etage får tilstrækkelig lys- og vind
eksponering til i rette tid at udvikle 
en "enkelttræ-resistens" mod storm 
og pludselig fristilling. 

- Hvis der er et lavt ambitionsniveau 
for resiliensen (se diskussionen oven
for) , kan de sidste to krav dog fravi
ges, sålænge en naturlig og komplet 
successionskultur er mulig. 

Uheldige træartskombinationer hvad 
angår stormstabilitet 
Løv/løv: Autentiske blandingsbevoks
ninger i Danmark indeholder primært 
løvtræarter, og sådanne bevoksninger er 
generelt karakteriseret af høj resistens 
og stor resiiiens. Naturnær løvtrædrift 
ligger imidlertid udenfor rammerne af 
denne artikel. 
Nål/Nål: Blandinger, som kun inde
holder nåletræsarter, er ikke naturlige i 
Danmark, men kan alligevel være et 
redskab til etablering af stormstabile 
bevoksninger. I sagens natur vil vi dog 
være mere usikre på en hensigtsmæssig 
bevoksningsstruktur. 
Blandinger af nåletræ-arter vil i storm
stabilitets-sammenhæng oftest være ret 
uproblematiske. Det skyldes, at en even
tuel uddifferentiering mellem arterne i 
højere grad tilgodeser de blivende 
bevoksningstræers langsigtede stabi
litet end en homogen bevoksning ville 
gøre. (Med mindre de dominerende 
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arter/ individer borthugges til fordel 
for de undertrykte). 
Kausaliteten i dette udsagn er belyst i 
forrige artikel. Sagt på en anden måde: 
Blanding af flere nåletræarter vil oftest 
medføre en differentiering mellem 
arterne, hvilket delvist kan kompensere 
for ikke-rettidigt gennemførte hugst
indgreb i ungdommen. Dette vil absolut 
bidrage til en højere storm-resistens af 
bevoksningen. 
LØv/nål: Blandinger med både løv og 
nål er ikke almindelige i Danmark, men 
f.eks. kendte fra det mellemste Skandi
navien . Der kan opstå problemer med 
stormstabilitet i blandinger af nål og løv , 
når træhøjden i de to trætyper følges ad. 
Som beskrevet i kap. 4.3 lider nåletræer 
af "tilpasnings-blokering" i naboskabet 
med lige høje løvtræer. Men der er 
mange grunde til at antage at nåVløv
blandinger, som opstår via naturlig 
foryngelse, har betydeligt færre proble
mer med nåletræernes problem med 
"tilpasnings-blokering": 

a) For det første vil en naturlig såning 
og den naturlige selektion medføre 
at træ arterne har indfundet sig jord
bundsmæssigt og mikro-klimatisk i 
mere passende nicher end i plantede 
kulturer. Dette bidrager til en bedre 
tilpasning af træernes arkitektur og 
dermed en generelt højere resistens 
end i kunstigt etablerede blandinger. 

b) For det andet vil naturlige blandinger 
have en større variation hvad angår 
alder, lys og konkurrence, og det 
medfører en større differentiering i 
lodret plan . Sidstnævnte afføder en 
social differentiering i mikroklima
tisk adaption som i styrke overgår 
adaptionsforskeJle mellem løv og 
nål i ensartede kunstige blandinger. 



Denne individ-differentiering i fysisk 
stabilitet må betragtes som en langsigtet 
sociologisk proces, og betydningen af 
sådanne forskelle i "enkelttræ-stabilitet" 
afhænger af drifts- og hugstformen. 
c) For det tredje vil naturlige blan

dingsstrukturer være rumligt mere 
heterogene end plantede, ensaldren
de kulturer. Dette medfører at even
tuelle " tilpasnings-blokeringer" i 
nåletræet kun påvirker stabiliten i 
rumligt mere eller mindre afgrænsede 
grupper og ikke i hele kollektivet. 

Sammenfattende kan siges, at en natur
lig foryngelse med nål og løv i blanding 
oftest vil udvise strukturelle forskelle 
(en større variation i genotyper, aldre og 
struktur) som er langt større end i kun
stige blandingskulturer. Herved mind
skes betydningen af nåletræernes "til
pasnings-blokering" givetvis meget 
betydeligt. 
Men hermed er også påpeget, at der skal 
udvises stor stabilitetsmæssig agtpå
givenhed med homogene konverterings
strukturer, såsom plantede blandinger 
under skærm, træartsblandinger i kuhsse
foryngeiser etc. Sådanne nærmer sig 
nemlig i struktur og problematik de i 
forrige artikel beskrevne forhold . 
Blanding af nål og løv udløser over
vejende problemer med stormstabilitet, 
når disse kendetegnes af stor homogeni
tet. 

2.2 Stormstabiliteten i "naturnære 
driftssystemer" med høj nåletræsandel 

En af grundtankerne i den naturnære 
driftsform er den "biologiske rationa
lisering" (Larsen 1997). Heri ligger at 
naturens egne processer sikrer den 
fornødne "stabilitet" og at forstmanden 
ikke behøver at bruge ressourcer på 

udrensninger og tidlige omkostnings
tunge tyndinger. 
Hvis denne vision skal realiseres i skove 
med en væsentlig nåletræsandel - også 
med hensyn til stormstabiliteten - skal 
der vælges en driftsform, som af sig selv 
hindrer følgende bevoksningsstrukturer 
i at opstå : 

- homogene flader med en stamtalsrig 
nåletræforyngelse 

- homogene blandinger af løv og nål 
- en vedmasserig og tætsluttende homo-

gen overetage 

Det sidstnævnte vil ofte kræve forstlig 
styring. Dette er dog normalt ikke et 
større problem, da hugst i overetagen 
giver positive dækningsbidrag . Det er 
imidlertid også muligt at naturnære 
nåletræsystemer i Danmark bør være 
en-etagerede i gruppevise strukturer. 
Det erkendes, at stormstabiliteten i 
naturnære systemer med nåletræsind
blanding frem for alt sikres gennem 
strukturmæssig heterogenitet. Heri er
kendes også, at forstlige tiltag ikke må 
standardiseres over større flader, at ind
satsen skal være punktvis. 

3. Konvertering til naturnære 
strukturer med bevaring af høj 
nåletræandel 

De følgende betragtninger tager ud
gangspunkt i ønsket om at konvertere 
den ensaldrende nåletræplantage til en 
artsblandet skov med stor strukturvaria
tion og med bevarelse af en høj nåle
træsandel (Emborg og Larsen 1999). 
På baggrund af tidspunktet for igang
sættelsen af konvertering/transforme
ring kan man skelne mellem aktive og 
passive strategier for konvertering 
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(Palmer 1985). Valg af strategi afhænger 
bl.a. af produktiviteten og stabiliteten i 
udgangsbevoksningen. 
Den passive konverterings-tilgang gen
nemføres i stabile bevoksninger, hvor 
der kan ske en langsom foryngelse uden 
risiko for fladefald og dermed tab af 
skovklima og foryngelses-muligheder. 
Foryngelse etableres ved plantning eller 
spontan foryngelse i huller ("plombe
ring"), der er opstået som følge af 
biotisk eller abiotisk skade (bille- og/ 
eller stormfaldshuller). Eller foryngelse 
følger af hyppig tynding i forbindelse 
med overgang til måldiameterhugst 
(dvs. hugst fra toppen). Hulstørrelsen, 
og dermed den potentielle lysind
stråling, spiller her en afgørende rolle 
for valget af kulturtræart, hvor denne 
ikke kommer spontant. 
Set ud fra et stormstabilitetssynspunkt 
vil en sådan foryngelse i huller eller i 
lysbrønde opstået gennem måldiameter
hugst i reglen medføre en langt større 
individmæssig og rumlig differentie
ring. En sådan foryngelse vil derfor også 
i højere grad lede mod uensaldrende og 
rumligt heterogene strukturer. Hermed 
er der forudsætninger for at de i kapitel 
2.1 nævnte "uønskede" bevoksnings
strukturer ikke opstår. 
Aktive konverterings-strategier anvendes i 
potentielt eller aktuelt ustabile bevoks
ninger. Med aktive strategier anvendes 
den gamle bevoksning primært til at sikre 
optimale vækstbetingelser for foryngel
sen. Manglen på stabilitet medfører at 
foryngelsen søges etableret hurtigt og 
effektivt og derfor oftest gennem plant
ning over hele fladen. 
Skærm- og kulisseforyngelse, forkultur 
og gruppevis foryngelse, hvor der hugges 
aktivt for foryngelsen er alle eksempler 
på aktive strategier. Fælles for disse 
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Foto 2. Enfleretageret blandingsbevoks
ning har ofte en høj grad af resiliens -
dvs. hvis overetagen vælter kan under
etagen vokse op og genskabe skoven. 
(Foto fra Brøns Skov i Sønderjylland 
januar 200 l - en skov som lå i orkanens 
hovedrute ). 

fremgangsmåder er, at en del af den 
potentielle produktion i overetagen 
delvist ofres til fordel for foryngelsen. 
Tyndingsindgrebene er altså foryngelses
fikseret i modsætning til passive strate
gier. 
Den mest anvendte fremgangsmåde har 
hidtil været en aktiv konvertering, og 
navnlig skærmforyngelse har været 
anvendt (Thormann, 1996). Denne i 
Danmark gammelkendte foryngelses
form medfører en relativ høj grad af 
rumlig homogenitet. Dette gælder i sær
deleshed, hvis foryngelsen etableres via 
plantning. 



Ved naturlig foryngelse sikres i reglen 
en større genetisk og aldersmæssig 
spredning og dermed rumlig variation. 
Rene nåletræs plantninger under skærm 
giver i særdeleshed stærkt homogene 
foryngeiser, som kræver en intensiv 
forstlig indsats i ungdommen for at 
regulere rodkonkurrencen (se forrige 
artikel). 
Kulisseforyngeiser giver i princippet 
godt nok større aldersmæssig variation. 
I lighed med nordrandsforyngelserne er 
der dog problemer med indvandring af 
græsser m.v. i de tilbageværende for
yngelsesstriber, og det hæmmer etable
ringen af både nåle- og løvtræarter. 
Selvom disse klassiske foryngelsesprin
cipper afhjælper en række af ulemperne 
ved renafdriften gennem en vis grad af 
"Dauerwald" struktur, er disse systemer 
alligevel karakteriseret af en høj skema
tisk homogenitet, som let leder til homo
gene strukturer i næste generation. 
Når ensaldrende nåleskove ønskes kon
verteret til naturnær drift i Danmark, er 
den gruppevise foryngelse med kunstige 
lysbrønde således afgjort at foretrække, 
idet denne sikrer individ-differentierin
gen og herigennem frembringer grund
laget for natur-automatikken (se ovenfor). 
I Danmark er det kun på meget dybgrun
dede jorder eller med stabile nåletræ
arter (skovfyr og gammel douglasgran) 
at en "passiv" konvertering gennem 
måldiameterhugst kan finde sted. De 
fleste nåleskove i Danmark er i hvert 
fald potentielt ustabile i en foryngelses
fase (se forrige artikel). Derfor bør 
anvendelse af gruppevis foryngelse 
kombineres med en rumlig stabilisering, 
som er indgående drøftet i forrige kapitel. 
Sagt på en anden måde: For at storm
faldskiler ikke skal opstå i og brede sig 
fra de kunstige lysbrønde, bør stabilise-

rende bælter eller grupper udpeges i 
bevoksningsrummet og drives i henhold 
til anbefalingerne i forrige artikel. 

4. Stormstabilitet i "naturnære 
kulturmodeller" med høj nåleandel 

4.1 Naturlige successions-kulturer 

På nogle stormfalds- og skovrejsnings
arealer vil en naturlig succession på kor
tere eller længere sigt sikre en skov
lignende tilstand. Afhængigt af frøkilder 
og af omfanget af blottet mineraljord 
kan nåletræarter opnå en vis repræsenta
tion i kulturen, men almindeligvis vil 
hjemmehørende løvtræarter dominere 
sådanne kulturer. 
Madsen og Nielsen (2001) dokumenterer 
således næsten komplette succesionsbe
voksninger af birk, røn, eg med indblan
ding af nåletræ (sitka mv.) 20 år efter 
stormfald i Trend Skov. I det omfang 
sådanne bevoksninger svarer til drifts
formålet vil det være en praktisk, billig 
og meget interessant "kulturrnodel" med 
et højt potentiale for stabilitet. 
Hvis sådanne successions-kulturer 
fortsætter i en naturnær drift er det sand
synligt at nåletræet vil opnå og bevare 
en høj resistens mod stormfald, men det 
er vanskeligt at forudsige hvordan 
sådanne strukturer vil reagere på diverse 
plejetiltag. 

4.2 Kombinerede plantnings- og 
successions-kulturer 

Træarts-sammensætningen i successions
kulturer forbindes i sagens natur med en 
vis usikkerhed, som afhænger af til
stedeværelsen af frø træer samt den lokale 
skovdyrkningsekspertise. Hvis man 
ønsker specielle nåletræarter sikret i et 
vist omfang og alligevel vil tilstræbe en 
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Foto 3. En plantet nåletrækultur med selvsået løvtræopvækst kan måske blive ret stabil 
hvis den bliver tilstrækkeligt heterogen - uensartet. 

naturnær struktur og driftsform, er det 
oplagt at kombinere en plantning af 
nåletræ med naturlig såning af løvtræ l). 
Sådanne "berigelses-successions" kultu
rer kan etableres på mange forskellige 
måder. Generelt synes det tiltalende at 
plante nåletræet på stor afstand, thi dette 
sikrer ikke kun en høj stormfasthed i 
nåletræet, men giver også gode rammer 
for løvtræopvækst i selve nåletræsplant
ningen. 
Nåletræet kan også plantes i grupper -
gerne i tilpasning til jordbund og topo
grafi, med naturlig løvtræopvækst 
mellem sådanne grupper. I en mindre 
naturnær form kunne planteafstanden i 
nåletræet varieres rumligt (f.eks. rumlig 
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stabilisering i forrige artikel), og der
ved koncentreres løvtræopvæksten på 
bestemte arealer. 
Generelt må stormstabiliteten antages at 
blive høj i sådanne kombinationer af 
plantet nåletræ og naturlig løvtræ
opvækst, idet blandingen vil blive alders
mæssig og rumlig heterogen (se kap. 2.2). 

l) Løvtræ-opvækst kræver dog visse naturlige 

forudsætninger. Dels skal frøtræer være tilstede 

i passende afstand, de.ls skal frøene kunne 

spredes. Frø fra pil og birk spredes over store 

afstande med vinden, rØn spredes vidt med flere 

mindre fuglearter, mens agern kun spredes over 

re.lativt korte afstande af egern og skovskade. 



4.3 Plantede ensaldrende blandinger 
af løv og nål 

Da Skov- og Naturstyreisens "storm
faldspakke" lægger op til etablering af 
ensaldrende blandinger, og da der kan 
være problemer med stormstabilitet i 
ensaldrende blandinger af nål og løv, er 
en specifik stillingtagen til emnet ønske
ligt. Selvom vores viden om stormsta
biliteten i blandingsbevoksninger er 
utilstrækkelig gøres alligevel et forsøg 
på analyse og vurdering af plantede 
blandinger. 
Som gennemgået i kap. 2 opnås den 
større fysiske stabilitet iblandingsskov 
kun, hvis der er stor spredning mellem 
de enkelte arters og individers resistens 
mod stormfald (se figur 4). Kun heri
gennem opnås, at de stabile individer 
bliver efterladt i storm, mens de labile 
individer/arter pilles ud af stormen. Med 
andre ord: Spredningen i indi vidernes/ 
arternes resistens danner grundlag for 
systemets højere resiIiens. 
Det er imidlertid vanskeligt at realisere 
dette krav om stor spredning i individer
nes stabilitets/alders-kurve, når alle 
plantede træer i praksis har samme alder. 
Som udgangspunkt er der ret ringe sand
synlighed for en høj resistens og en høj 
resiliens overfor stormskader i en ens
aldrende plantet blandingsbevoksning. 
Hertil kommer at en blanding af løv og 
nål yderligere reducerer nåletræets 
stormstabilitet (se næste afsnit). 

"Tilpasnings-blokering" i nåletræerne! 
Der er mange fordele ved blandinger af 
nål og løv. Men i forbindelse med 
stormstabilitet kan nåletræet blive bela
stet af naboskabet med løvfældende 
arter. 
Problemet er, at nåletræerne i deres 
løbende tilpasning til vindbelastningen 

Foto 4. Ensaldrende blandinger af nål 
og løv bliver ret ustabile fordi nålet
ræerne ikke tilpasses vinden når de står 
beskyttet af løvtræerne om sommeren. 

overvejende tilpasser sig den ekspone
ring, som bestemmes af nabotræerne i 
vækstperioden 2) - og i vækstperioden 
har løvtræ-naboerne jo netop fuld beløv
ning. Dette betyder, at nåletræerne til
passer sig en vindbeskyttet tilværelse 
gennem sommeren, men bliver udsat for 
en meget større vind-eksponering om 
vinteren, hvor nabotræerne har smidt 
deres løv. Vinden trænger meget dybere 
ned i kronetaget om vinteren end om 
sommeren, og nåletræerne er jo kun til
passet til sommerens vindforhold. 
Mekanismerne bag træets løbende til
pasning til vind-eksponeringen er 
beskrevet i forrige artikel og bør til
lægges stor praktisk betydning. 
Problemet med nåletræernes "tilpas
nings-blokering" i blanding med løver 
særlig udtalt i ensaldrende blandinger, 
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Foto 5. Blandinger af nåletræ vil formentlig være mere stabile end blandinger af nål og 
løv. 

hvor højde-forskellene mellem arterne 
er relativt beskedne. Dette understøttes 
af erfaringer med skematiske blandings
kulturer (Jørgensen og Uldal, 2000). Det 
er ikke klart, hvad der sker med storm
stabiliteten, når nåletræet er væsentligt 
lavere eller højere end løvtræet. 
Der bør derfor rådes til forsigtighed med 
brug af ensaldrende nåletræ/løvtræ-kul
turer, hvis højdeudviklingen i løv- og 
nåletræarterne forventes at være ens. 
Undtaget fra denne anbefaling er dog 

2) Stærke vindbelastninger om vinteren påvirker 

også nåletræers tilpasni ng, men j langt svagere 

omfang end belastninger j vækstperioden. 
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indblanding af lærk i løvtræ (idet lærk er 
løvfældende). 
Endvidere kan problemet med nålet
ræernes " tilpasnings-blokering" stærkt 
reduceres ved at adskille arterne i større 
blokke eller grupper - gerne orienteret 
efter jordbundsforhold. 
Ensaldrende blandingskulturer af løv 
og nål 
Som nævnt i forrige artikel skal der ved 
anlæg af ensaldrende plantnlngskulturer 
med både nål og løv tages særlige hen
syn, som beskytter nåletræerne mod 
stærk rodkonkurrence i ungdommen og 
som sikrer nåletræerne en betydelig vin
deksponering. Kun herigennem kan 
nåletræerne styrkes i deres resistens 
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mod storm i bevoksningernes alderdom. 
Under disse forudsætninger - med den 
deraf affødte forringede vedkvalitet - er 
det selvfølgelig diskutabelt om sådanne 
blandinger er ønskelige og økonomisk 
acceptable på kort sigt. På lang sigt 
giver blandinger af nål og løv dog en 
udmærket basis for naturnære systemer. 
Ved samtidig plantning af løv og nål kan 
to strategier vælges til sikring af bevoks
ningens samlede stabilitet: 
a) Andelen af nåletræ kan holdes så 

lavt, at bevoksningen ville overleve 
en stormfældning af nåletræerne. 
Herigennem er bevoksningens sam
lede resiliens sikret. 

b) Træartsvalget i blandingen kan vælges 
således, at nåletræarterne overvokser 
løvtræarterne. Herigennem sikres 
nåletræerne den nødvendige vindeks
ponering for en høj stabilitet, og til
pasningsblokeringen reduceres. 

Disse to strategier kan eventuelt kombi
neres. For eksempel vil rødgranen i 
blanding med bøg på lokaliteter med 
forårsnattefrost overvokse bøgen i ung
dommen og i reglen holde forspringet. 
Ønsket om at lade nåletræet "løbe" 
foran for at sikre deres stabile udvikling 
harmonerer dog ikke med ønsket om en 
høj værdi produktion i nåletræet, som vil 
få grove grene og brede årringe. Her må 
behovet for stabilitet nøje afvejes mod 
ønsket om kvalitet. 
Da vores erfaring med ensaldrende blan
dingskulturer er begrænset, kan sikre 
anbefalinger ikke gives. 

Rækkevise blandinger har vist sig at 
give mange problemer - både driftstek
nisk og i forbindelse med kvalitet og 
stabilitet. Den seneste storm gav eksem
pler på betydeligt større skader i række
vise blandinger af løv og nål end i rene 

nåletræsbevoksninger (Jørgensen og 
Uldal, 2000). I jo højere grad løv og nål 
følges ad i højdeudviklingen, desto 
større må stabilitetsproblemerne antages 
at blive. 
Enkelttrævise blandinger er sjældent 
anvendte, og vi har stOli set ingen erfa
ring hermed. 
Nåletræet i skakbræt- og frimærke-kul
turer har ikke vist sig specielt stabilt, 
men stormfald i sådanne "kvadrater" af 
nåletræ har på den anden side vist sig at 
være et fremragende udgangspunkt for 
en gruppevis foryngelse (fx i Bohn
Jespersens plantninger i Vilsbøl Planta
ge). Dette viser at der er en høj resiliens 
af sådanne blandingsbevoksninger, for
udsat at de også indeholder en betydelig 
andel felter med stormstabile løvtræ
arter ink!. lærk. 
Hvis visionen med blandingskulturen er 
en hurtig overgang til naturnær drift, er 
det nok mest nærliggende at gennemføre 
blandingerne gruppevist, idet træarter
ne så vidt muligt fordeles på arealet på 
grundlag af den jordbundsmæssige og 
topografiske variation. Dette gælder 
især, når der er lavet lokalitetskort
lægning. 
Grænser for de enkelte gruppers størrel
se bør ikke formuleres snævert, idet en 
tilpasning til naturforholdene bør have 
højeste prioritet. En sådan gruppevis 
blanding under hensyntagen til jordbund 
og topografi må antages at opnå en høj 
resiliens mod stormskader - samt en høj 
resistens, hvis nåletræet etableres i for
længelse af anbefalingerne i forrige arti
kel. 
Fra et praktisk synspunkt vil gruppevise 
blandinger af ovennævnte type dog 
afføde betydelige økonomiske og plan
lægningsmæssige kapacitets problemer. 
Herunder hører udpegning af grupper-



nes fordeling og størrelse, bestilling af 
sammensatte plantepartier etc. 
H vis nåletræet er etableret i en stabil 
struktur, vil et sådant system på den 
anden side allerede fra starten kunne dri
ves efter naturnære principper, hvor 
frem for alt natur-automatik.ken kan sik
re en produktions- og stabilitetsmæssigt 
tilfredsstillende udvikling i flere årtier 
uden væsentlig forstlig indsats. 
På ensartede arealer, hvor en lokalitets
kortlægning enten ikke er gennemført 
eller ikke har påvist markante jord
bundsforskelle er der imidlertid ikke 
grundlag for en lokalitets-tilpasset 
træartsfordeling i en plantet blandings
kultur med en vis nåleandel. Kombine
rede plantnings- og successions-kulturer 
kunne overvejes i en sådan situation 
(kap. 4.2). 
Hvis der alligevel ønskes en blanding 
gennem plantning, kan en mindre natur
nær men praktisk let gennemførlig blo
kvis blanding anvendes. Umiddelbart 
synes en sådan blokvis blanding ikke at 
opfylde kravene til en naturnær drift, 
men hvis nåletræet etableres i en stabil 
struktur, kunne sådanne blokvise blan
dinger antageligt overgå til "naturnære 
driftsprincipper" fra starten. 
En blokvis blanding er et kompromis 
mellem en tilstræbt "naturnær" træarts
blanding og planlægningsrnæssig og 
driftsteknisk rationalitet. Et sådant kom
promis kan diskuteres, men synes at 
have et rimeligt stort potentiale i hense
ende til både storm-stabilitet, driftstek
nik og eventuelt naturnærhed. Blokvise 
blandinger medfører mange indre rande 
i bevoksningen, hvilket i sig selv virker 
stabiliserende (if. randtræers stabilitet). 
Et mønster med skift mellem nål og 
løv i felter på f.eks. 100 x 30 meter 
giver mulighed for en rationel og billig 
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anvendelse af det kendte driftstekniske 
udstyr til både plantning og pleje. Med 
mindre nåletræet etableres på stor 
planteafstand , må en mere eller mindre 
modificeret "kant-beskyttelse" i nåle
træsblokkenes rande stærkt anbefales. 
I blokkenes rande kunne enkelte indi
vider af andre ønskværdige træarter 
indblandes, således at frøkilder til en 
senere foryngelse er tilstede. 
Blokvise blandinger af den nævnte type 
vil ofte have den fordel at eventuelle 
fremtidige stormfaldshuller eller -kiler 
ikke ruller videre end til den nærmeste 
blok-rand. Herigennem er et langfristet 
skov klima sikret. 
En sådan blokvis blanding vil dog med
føre ringere vedkvalitet i overgangszo
nerne mellem blokke. De langsigtede 
muligheder for foryngelse af et sådant 
bloksystem synes imidlertid temmelig 
lovende. Ofte vil omdriftstiden i de for
skellige blokke ikke følges ad, og deri
gennem er på lang sigt opnået en 
uensaldrende og gruppevis struktur. Vil
ligheden til naturlig foryngelse bliver 
hyppigt forøget gennem et fremmedartet 
naboskab. 
Stabiliteten i systemet som helhed og i 
de indre rande i særdeleshed tillader 
også at der tages en større risiko med 
f.eks. skærmstilling af nåletræs-blokke
ne. Tanken med ovennævnte system er 
at kombinere de kendte fordele fra "fri
mærke- og skakbræt-kulturerne" med 
stabilitetsmæssige og driftstekniske for
dele ved store blokke. 
Bloksystemet kan også tænkes at give 
en brugbar udgangssituation for over
gang til naturnær skovdrift. Det kan bli
ve nødvendigt at gennemføre "krukke
hugst" i løvtræet, mens nåletræ plantet 
på stor afstand kan lades urørt indtil 
foryngelsen, hvor måldiameterhugst kan 



iværksættes. Hvis nåletræer er plantet på 
traditionel afstand vil en tynding være 
krævet, hvilket dog i så fald kan gen
nemføres med traditionelle skovnings
maskiner. 

Konklusion 

Ovenstående diskussion er i sagen natur 
præget af usikkerhed som følge af et 
spinkelt erfaringsgnmdlag. Men overve
jelserne forsøges alligevel sammenfattet 
til nogle få praktiske "viden-blokke": 
- Er nåletræet i ensaldrende blandings
bevoksninger med nål og løv generelt 
mere stormresistent end i monokultur ? 
Hertil må svares "nej". Hvis nål og løv 
med samme træhøjde blandes individu
elt eller i rækker, er svaret måske endda: 
"Tværtimod". Årsagerne beskrives i de 
følgende to punkter. 
Blandes træarterne derimod i støn·e grup
per tilpasset efter lokaliteten eller i støn·e 
blokke med selvstændig stabilisering (se 
forrige artikel) kan nåletræet antagelig 
opnå en tilfredsstillende stabilitet. 
- Den ensaldrende struktur giver syn
krone stabilitets/alders-kurver: Den 
minimale forudsætning for at en blan
dingsbevoksning er mere stormstabil 
end en monokultur er, at der er en mar
kant større variation mellem enkelt
træernes storm-resistens. Dette kræver 
f.eks. en rumlig stabilisering af nålet
ræet (se forrige artikel), eller det kræver 
al1er, som har forskellige udviklingskur
ver for stormfastheden (figur 4). 
Det klassiske eksempel er blandingen af 
rødgran og douglasgran: Rødgran er 
relativt stabil i ungdommen og ustabil i 
alderdommen, mens det omvendte gæl
der for douglasgran. 
- "Tilpasnings-blokering" af nåletræ i 
blanding med løvtræ af samme højde: 

Nåletræer oplever i blanding med løv af 
samme højde en "tilpasnings-bloke
ring": I vækstperioden tilpasser de sig til 
en langt mere beskyttet vind-ekspone
ring end den de udsættes for om vinteren 
(hvor nabotræerne er uden løv). Dette 
problem stiger antageligt proportionalt 
med mængden af krone-grænseflader 
mellem nål og løv . Herigennem erken
des også at rækkevise og enkelttræ-vise 
blandinger antageligt har særligt store 
problemer med nåletræets tilpasnings
blokering. 
- (Artskombinationer: Der bør skelnes 
mellem tre grupper blandinger: nåle
træs-blandinger, løvtræ-blandinger og 
blandinger med både nål og løv . Gene
relt er det kun blandinger af nål og løv, 
som medfører problemer med stormsta
bilitet (i denne sammenhæng skal lærk 
betragtes som løvtræ)). 

4.4 Plantede uensaldrende blandinger 
af løv og nål (forkultur-modellen) 

I modsætning til den ensaldrende blan
dingskultur giver den gammelkendte 
"forkultur-model" rige muligheder for 
at plante en stabil blandingsskov. Flere 
af de i forrige artikel nævnte stabile 
nåletræs-strukturer giver mulighed for 
senere underplantning med løvtræ. Frem 
for alt vil nåletræ på stor planteafstand 
være et egnet udgangspunkt for at etab
lere en løvtræ-undervækst - hvis kon
kurrencen fra ukrudtet kan kontrolleres. 
Forkultur-modellen er dog normalt en 
dyr løsning, men billige modeller synes 
aktuelt i støbeskeen (1ohannes Skov , 
personlig meddelelse). Forkulturens 
største problem er risikoen for at den 
senere underplantning bliver "glemt". 
Det kunne derfor være en fordel - for en 
sikkerheds skyld - at plante enkelte 
frøtræer af løv i forkulturen, således at 
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naturlig løvtræ-succession i nødsfald 
kunne sikre den ønskede blanding. 

4.5 Sammenfattende om stormstabili
teten i forskellige kulturmodeller med 
nåletræ i tilstræbt naturnær dyrkning 

N år udgangspunktet er kulturer på 
stormfalds- eller skovrejsnings-arealer 
er der tale om at opbygge ny skov fra 
grunden. Præmisserne for denne 
udgangssituation påvirkes imidlertid 
stærkt af en eventuel tilstedeværelse af 
frø træer og en naturlig opvækst af 
ønskelige træarter. 
I de tilfælde, hvor en sådan naturlig suc
cession alene eller delvist kan sikre den 
ønskede skovstruktur er det sandsynligt 
at en naturnær skovstruktur (og hermed 
grundlaget for en biologisk rationel sko
vdrift) kan etableres allerede i første 
skovgeneration på arealet. Hvor speci
fikke nåletræarter er ønskelige kan 
sådanne plantes i stabile bevoksnings
strukturer (se forrige artikel) og supple
res med den naturlige succession. I jo 
højere grad kulturen etableres gennem 
naturlig succession, desto højere bliver 
resistens og resiliens mod stormskader. 
Det er derimod vanskeligere at opnå 
stormstabile og naturnære strukturer i 
første generations skov med både nål og 
løv, hvis hele kulturen slwl plantes. Man 
kan ganske vist etablere stormstabil 
nåletræ i en forkultur og senere indbrin
ge de ønskede løvtræarter; herigennem 
opnås en uensaldrende blandingsstruk
tur, som ved passende konvertering hur
tigt og sikkert kan overgå til naturnær 
drift. Forkultur-modellen er imidlertid 
omkostningstung og organisatOlisk be
sværlig. 
Skov- og Naturstyreisens stormfalds
ordning fokuserer meget på plantede og 
ensaldrende blandinger for herigennem 
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at give mulighed for konvertering til 
naturnær drift. Som ovenfor nævnt er 
denne vision absolut tiltalende, når der 
er tale om blandinger af nåletræarter. 
Men plantede, ensaldrende blandinger 
af nål og løv udvikler med høj sandsyn
lighed en stærkt nedsat stormstabilitet -
med mindre løv- og nåletræarter skilles 
i større grupper eller blokke. En afdæm
pet fokus på rigide blandingsandele, 
plantetætheder og "mindste gruppes
tørrelser" anbefales stærkt, når nåletræ 
ønskes anvendt i større omfang. I sådan
ne plantninger anbefales i stedet at sæt
te fokus på sikring af fremtidige løv
træfrøkilder i grupper eJler enkelttrævist 
i rande m.v. 

5. Konklusion vedr. stormstabilitet 
i naturnære systemer med en høj 
nåletræsandel 

Der er ingen tvivl om, at autentiske 
naturnære skovøkosystemer med de 
hjemmehørende træarter har en høj resi
stens og resiliens mod stormskader. En 
spredt indblanding af nåletræ i sådanne 
systemer ændrer kun denne konklusion 
marginalt. 
Denne artikel beskæftiger sig derfor 
med problematikken omkring naturnær 
skovdrift og stormstabilitet i skove med 
høj nåletræsandel, fordi en nåletræs
dominans antages ønskelig på visse 
arealer i Danmark. 
Grundlaget for en høj resistens og resili
ens overfor stormskader i den uensal
drende blandingsskov beror på en stor 
variation i individernes storm-resistens, 
således at et betydeligt antal individer 
altid har høj resistens. Stabilitets/alders
kurverne for bevoksningens træer skal 
således være spredte både i niveau og i 
et tidsmæssigt forløb (fig. 4 og 5). 



Kulturmodel for blandings- strukturdiversitet 
bevoksning med løv og nål rumlig pa rumlig pa tilpasnings- Nåletræets 
(Signatur for stormstabilitel: arts- alders- individ- gruppe- biokering i storm-
+: ringe +++++ : høj) mæssig mæssig niveau niveau nåle-træet stabilitet 

plantet enkelttrævis blanding 1 O 1 O 1 ?/+ 

plantet rækkevis blanding 1 O 1 O 1 + 

skakbræt-kulturer 1 O O 1 1 + 

plantet gruppevis blanding 1 O O 1 O +++ 

plantet blokvis blanding 1 O O 1 O +++ 

forkultur + underplantning 1 1 1 ? O ++++ 

ren successionskultur 1 1 1 1 O ++++ 

plantning + successionskultur 1 1 1 1 O +++++ 

(plantet mono kultur) O O O O 

Tabel l. Gennemgang af strukturdiversitet og stormstabilitet i forskellige kulturmodeller 
med blanding af løv og nål (monokultur medtaget som ref erence) 

Sagt på en anden måde beror en høj 
stormstabilitet i naturnære strukturer på 
en stor heterogenitet i arts- og alders
strukturen. En yderligere forudsætning 
for høj resiliens er en høj rumlig hetero
genitet. Heraf erkendes også, at en 
homogen og vedmasserig over-etage 
udgør en stor risiko for hele skovøkosy
stemet. Hvis vedmassen derimod opho
bes heterogent fordelt på arealet (f.eks. i 
grupper) sikres bevoksningens resiliens. 
Forudsætningen for en stormstabil 
naturnær skovstruktur er stor heteroge
nitet i rum. Derfor kan homogene flade
vise nåletræforyngeiser under skærm 
kun med en stor og bekostelig forstlig 
konverteringsindsats udvikle sig til et 
natur-automatiseret system med høj 
stormstabilitet. 
Kulisseforyngeiser stiller sig en smule 
gunstigere end skærmforyngeiser. De 
gruppevise foryngeiser er åbenlyst at 
foretrække , idet de sikrer en høj individ
differentiering og stor rumlig hetero
genitet. 

Da høj strukturdiversitet er en for
udsætning for stormstabiliteten i det 
naturnære økosystem, er det ikke umid
delbart så let at etablere nye stormstabile 
blandinger med nål uden et eksisterende 
skovdække. Ved kunstig etablering af 
skov på "bar mark" med et højt natur
nært potentiale består problemet i at 
etablere en genetisk, aldersmæssig og 
rumligt heterogen struktur med en tids
mæssig punktuel etablerings-indsats. 
Sagt på en anden måde: Det er ikke så 
nemt at udtænke en kulturmodel, som i 
første generation opfylder alle tre krav 
til heterogenitet. Opfyldelsen af det 3-
dobbelte heterogenitetskrav i nogle af de 
i dette arbejde diskuterede kulturmodel
ler er vist i tabel l. Det fremgår at både 
de naturnære principper og stormstabili
teten i nåletræet skønnes styrket betyde
ligt, når en aldersmæssig differentiering 
sikres - fortrinsvist gennem naturlig suc
cession. 
De ensaldrende plantningskulturer er 
generelt ikke gode til at etablere natur-
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nære strukturer og medfører da også 
oftest en lav stormstabilitet i nåletræet. 
En brugbar plantnings-løsning er måske 
de lokalitetsorienterede gruppevise 
plantninger og de blokvise plantninger. 
Det må afslutningsvis erkendes, at nogle 
af konklusionerne i denne artikel baserer 
sig på en kvalitativ sammenstilling af 
viden som overvejende er vundet i 
ensaldrende monokulturer. Fra et viden
skabsteoretisk synspunkt vil nogle af 
konklusionerne derfor skulle betragtes 
som ex-ante hypoteser. De kommende 
årtiers erfaringer med de nye blandings
kulturer vil vise om vores hovedtanker 
er korrekte. 
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